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HITLERINIO SIAUBO M E T A l 

G yvename j au 21-sius Tarybų Lietuvos metus. Praėjo 16 su 
viršum metų nuo antrojo pa saulinio karo pab aigos . Į praeitį 
nuėjo šiurpūs karo įvykiai. kurių niekada neužmir š juo s per
gyven usiej i. Bet api e tuos įvykius jaunoji karta žino tik iš is
torijo s, literatūros ir vyresniųjų žmonių pasakojimų . 

Laika s gydo žaizdas ir užmiršties skraiste apdengia pačius 
sunkiau sius pergyv enimus. Tačiau antrojo pa saulini o karo 
įvykiai yra tokie, kurių negalima užmiršti. 

Priminti apie tuo s šiurpius karo metų įvykius, kuri e a t
skleidžia žvėrišką fašizmo, buržu az inio nacionalizm o veidą, yra 
svarbu tuo labiau, kad fašistinės jėgos dar daug kur pasir eiškia. 
Tos juodosios jėgos siekia atgaivi n ti fašizmo ideologiją, kursto 
revanšizmą ir rasizmą, s tengi as i paaštrinti tarptautinį įtempimą, 
tęsti „šaltąjį karą" ir išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą. 

Fašistinės demons traci jos, rasistų išpuoliai , juod žia usios 
rea kcij os siautėjimai eilėje Vakarų valstybių liudija apie tų 
jėgų aktyvėjimą paskutiniuoju metu. Ypač gajus buvusių 
hitlerininkų vadovaujamas neonacizmo judėjimas Vakarų Vo 
ki etij oj e, kur j is yra ska tinamas ir remiamas . 

Tarybinės liaudies kovoj e už taiką svarbu giliai pa žinti 
bitlerinį fašizmą, kuris buvo pa ts atviriausias ir žvėriškiausias 
karinės agresijos ir naikinamosios jėgos pasireiškima s. 

Žiaurūs ir nežmonišk i buvo tiks lai, kurių siekė vokiški eji 
barbarai, tie niek ingi istori j os išgamo s, kaip juos pavadino 
M. Gorkis. Hi tleris ir jo sėbrai aiškiai ir atvirai skelbė žmo 
gėdriškas rasi stines „teor ija s", su kurių pagalba jie pirmiausia 
pavergė pačią vokiečių tautą. 
Metų metais įtikinėdami vokiečių tautą , kad vokiečiai esą 

,,grynieji arijai" , ,,auk štoji rasė", ,,ponq tauta" , Hitl eris , Ge
belsas, Rozenb ergas ir kiti fašis tiniai ga lvažud žiai stengėsi su
k elti joj e žemia usius ins tinktus, ugdyti didybės maniją. Jie 
sistemingai ski epijo vokiečiams beprotišką „idėją", kad vo
kiečit1 tauta esanti pašaukt a būti pa saulio va ldovu. 
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c1 1stq „1deo loga~" . Rozc 1:ber gc1s s~~o k_nygo sc . ~;odinėj_?, 
J..ad tik pa ti mC'nkiau s1a dahs tautlĮ te1 a piln ave rte . Vol<.is
l-.ieji •;·a~istai iena s taut as apib C1~ino k~i~ ,,pu sž mo_giu s" , kit a5 

ka ip „nepilnairnogi us", ,.žeme snes rases , ,.paga~nto krauj o 
ir užnu odyto s sielos ", ,,beždžionių" ir t. t. N egrus ir Rytų tau 
tas I M,ista i vad ino tiesiog „galv ija is", kuriu os reikią naikint i 
be jokio gailesčio. 

Iš č ia ir k ilo IIitl er io svaičiojimai , kuriu os ji s išdėstė savo 
knygo j L' ,,Mcin Kampf' ' , nusipe ln iusioje „žmogėdrq biblij os " 
var do. ta i kai kurie j o mani akiški pareiškimai: ,,Re iki a be t 
ku r iom is pri cmonC'mis siekti , kad vokiečiai užkariautų pa sau
lį". ,,Me-; m,mome įvesti mūsų nuolatinį viešpatavimą ir su
!->tiprinti jį ta ip, kad iis tęstlĮsi bent tf1kstantį metų ... Mūsq 
misija yra pajungti k itas tauta s. Vokiečiq taut a yra pašaukta 
duo ti pasa uliui naują ponų klasę" ... ,.Kas gali užginčyti ma 
no teisę išna ikinti žemesnės rasės žmon es , kuri e ve isias i kaip 
vabzdžia i?" 

Ruošdam i įgudusius imogžudžiq ir budelių k adrus savo ne
žmoni škiems siekimams vy kdyti , nacisla i savo ž iaurias žud y
niq „pratybas" pradėjo vykdyti žymia i anksčiau, neg u ji e 
įsistiprino va ldžioj e. Hitl eriniai smogika i ir eses ininkai di e -
11os metu centrinėse Berlyno ir kitų mi es tq gatvėse užpulda
vo „įtariamus ma rk sizmu" arba žy dq tautybės žmones, žiau
riai juos sumušdavo, o dažnai ir nužud yda vo , žin odami, kad už 
tai jq ne tik ni ekas nebaus, bet vadovybė juo s dar pagir s. 
2.rnonija pasibaisėdama pri simena anų laikų žudynes Altono s 
(ties Harnb urgu) darbininkų kvartaluose, žvėriškumus Ka ra 
liaučiuje, kruviną terorą Silezijoj e. Nedideli ame Po tempo 
mies te lyje (Prūsijoje) hitl erininkai kau styta is batais mirtinai 
swnindžiojo dvaro berną Pietržuką jo motinos akivaizdo je. 
Kai d ėl to įvykio spaudoj e ir visuomenėj e kilo pasipiktinimas 
ir žudikai buvo nu teisti, Hitl er is demon straty v iai pasiuntė 
jiems i kalėjimą sveikinimo telegramą. 

Tapęs kancl eriu, Hitleri s pavertė Vokietiją koncentracijo s 
stovy klq , provokaciių, ma sinio teroro ir baisių žudynių ša li
mi. Geriausi vokiečių tauto s žmonės, kovoju s ieji už liaudies 
te ises ir tauto s pažangą, buv o įkalinami koncen tr acijos sto
vy kl ose, kurio se kalinių skaičius gr ei t išaugo iki dviejų su 
v ir šum milijonų. 

..B.e,_jilk.ios_.Jcaltės, nep a isa nt politinių pažiūrų, į koncentra
cij os stovyklas bu vo masiškai uždaromi žydų tautybės pili e
čiai. Ta i buvo pirmo sios rasi stinio hill e rininku teroro auko s. 
J au nu o 1933 metų Voki etijoje prasidėjo sistemingas žydų 
persek iojim as ir žudymas. Antisemitizmo propaganda hitl eri-
11ėje Voki e tij oje užėmė svarbiausią vietą. Hitl er is savo artimų 
draugų tarpe atvira i skelbė, kad „antis emitizmo propagand a -
būtinas politinio puolimo ginkla s visose ša lys e ". Hitlerio ran
ko se anti semitizmas tapo aiškia provokacijos priemon e . Tuo 
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buvo stengi a masi nukr e ipti liaudi es masių pasipiktinimą nuo 
tikrųjq jų negerovių ir vargų kaltininkų. Savo cini škam e pri si
pažinim e dėl anti se miti zmo pan audoj imo savo po litiniams 
tik slams Hitl e ris pareiškė : ,,J e i žydo nebūtq, reikėtų j į iš
ga lvo ti". 

Sunku ir aprašyti pasityčiojimus bei kanki nimu s, kuri e 
bu vo žiauriausių sadisttĮ atli ekami specialiuo se kankinimo 
kambariuose . Pavyz džiui, Qactlii.._u. konce nt rac ijo s s tovyk loj e 
kalinius pri ve rsdavo šliaužiojant ant kelių liežuviu išlaižy ti as
faltuotą kalėjimo kiemą, kurį prižiū rėtoj ai tyčia pri spiaudyda
vo. Mauthauz eno konc entra ci jos stovyk loj e , kuri bu vo įkurta 
Auslr[}o}e po šios valstybės prijungimo pri e Voki e tijo s, 
1940 metų- prad žioj e nuo nelaimingų atsitikimų akm ens skal
dyklo se, bado, šiltinės, dizent erijo s ir kankinimų kas dien mir
davo po 70- 80 kalinių. Čia požemiuo se buvo įrengtos specia
lios dujq kam eros, kurio se būdavo užtroškinami kaliniai. 
Sadistas bud elis Korži ck is klizm os vietoj e pava rtodavo kali
niam s gai sr ininkq švirkš·lį su šešių atmosferų spaudimu, ir 
kaliniai būdavo sus progdinami į dali s. Kai pa sklid o ž inio s apie 
bai senyb es koncentracijos s tovyklo se ir ėmė kilti prot esto 
bal sa i, ne t ka i kuri e naci stai pa tys atkreipė į tai Hitl e rio dė
mesj. Hitl eri s , pa ts buvęs tq žiaurumų įkvėpėjas, išgirdęs nu 
siskundimus, įsiuto ir , trypdamas kojomis be i daužydamas 
kum štimi į stalą , ėmė rėkti: 

- Klau sy tis nenoriu! Eikit po velnių! Išdavikai! 
Paskui, ki ek nurimęs, ji s atvirai pareiškė: 
- Aš nenoriu, kad konc entracijo s s tovyklo s būtų paver s

to s šeimyniška is pensionais . Terora s yra galingiausia s politi 
nis įrankis ir aš jo neišsižadėsiu . .. Aš taip pat elgsiuos ir ka
re . Aš pask leisi u baimę, sta iga panaudod amas vi sas mano 
turimas pakr ikdymo pri emon es. Pasisekimas priklauso nuo 
netikėto smūg io, kuri s visus terorizuotų ir demoralizuotq. 

Tuo būdu Hitleris atvirai pri sipažin o, kad nematyto žiau
rumo metodai, kuriuos hitl erininkai v artojo kar e , bu vo tęsinys 
baltojo te roro politiko s, vykdytos pačioje Vokiet ij oje. Kon
centracijos stovyklose, kankinimo kam erose , ges tapo kaz e
matuo se hitl eriniai bud eliai priprat o pri e kruvinq darbų ir , 
karu i kilus, jau buvo įgiję „didel į patyrimą" . 

Dva siškai apkvaišinęs žymią vokiečių tauto s dalį , stambaus 
kapitalo statytini s Hitl eris ėmėsi tarpt au tinio šan tažo ir tero ro . 
Klasta ir apgaule , pasinaudodami Vakan1 diclžiųjq va lstybiq 
nuolaid žiavimu, vok iškieji fašistai užgrobė Austrija ir C:eko
slovakij ą, paglemžė iš Lietuvos Klaipėdos kraštą . Šie laimė
jim ai dar labiau apsvaigino vokiečiq taut os daugumą ir suža
dino joj e šov ini stiniu s jausmus . Tai pa ska tin o Hitlerį 
tolim esniems avantiūristiniams kėslams , i kuriuo s stūmė mo
no polistiniai sluoksn iai, svajoję su nacistų pągalba pasi ekti 
tai, ko jiems nepasisekė laimėti kaizcrinės Voki etijo s laikai s. 
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Įstūmęs i naują pasaulinį karą daugelį ta~tų, Hitl eris pra
džioj e pasiekė eilę laimėj imų . Per trumpą laiką buvo sutriuš
kint a Lenkija, paskui netikėt~ puolim~,. be didelių nuostolių 
hitl erininkai užgrobė Daniją ir NorvegiJą, o netruku s įžygia
vo į Belgiją ir Olandiją, vėli~u užėmė Jugoslaviją i~ Graikiją, 
okupavo Prancūzij ą. Visa tai apsuko galvas Hitleriui bei jo 
sėbrams, hitlerin ei kariuomenei ir nacionalistiškai nusiteiku
siems vokiečių tau tos sluoksniams. Po to sekė nauja, pati 
stambiausia avantiūra - klastinga agresija prieš Tarybų Są
jungą. 

Hitl eriniai barbarai įnirtę puolė Tarybų šalį, norėdami ją 
pav ergti, galutinai įsitvirtinti, įamžinti savo viešpatavimą 
,,Naujoj e Europoje" ir siekti pasaulio užkariavimo. Su_~ 
ku atvirumu, panaudodami pačias nežmoniškiausias priemo
nes, hitl erininkai siekė: 1) nematytu teroru įbauginti liaudies 
mases, išnaikinti milijonus žmonių ir susilpninti pavergtąsias 
taufas, 2) užkariautąsias tautas pavers ti darbo galvijais, daug
milijonine vergų armija, kuri tarnautų hitlerinių banditų-gro
bikų bei kapitalistų saujelei, 3) pagrobti į savo rankas visų 
užkariautųjų tautų turtą: žemę, fabrikus ir gamyklas, pasinau
doti sve timo darbo vaisiais. Tuo būdu hitlerininkai norėjo 
įkurti didžiosios Voki etijos reichą ir tvarkyti „Naująją Eu
ropą". 

Hitler ininkai, kaip ir jų pirmtakai - kaizerinės Vokietijos 
militaristai, į Rytus žiūrėjo kaip į vokiečių „gyvybinę erdvę", 
tai yra į tokią erdvę, kurioje pavergtų tautų apiplėšimo ir nai
kinimo sąskaita augtų vokiečių tautos, tikriau sakant, Vokie
tijos turtingųjų klasių gerovė. ,,Mums gyventi ir būti, jums 
nykti ir supūti!"- toks bu vo vokiškųjų fašistų šūkis, besi
verž iant į rytus ir naikinant tarybinius miestus, be gailesčio 
žudant tarybinius žmones. 

Jau pirmosiomis karo prieš Tarybų Sąjungą dienomis hit
lerininkai parodė, kaip nuo sekliai jie vykdo savo grobikišku s 
ir žvėriškus užmoju s visų tarybinių tautų atžvilgiu. Savo 
1942 m. sausio 6 d. notoje užsienio valstybėms Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pažymėjo: ,,Kiekvienas vokiškųjų fašistų armijos 
ir jo s sąjungininkų žingsnis užgrobtoje Ukrainos ir Moldavijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos , Latvijos ir Estijos, karelų-suomių, 
rusų rajonų ir sričių tarybinėje teritorijoje neša mūsų tautų 
begalinių materialinių ir kultūrinių vertybių sugriovimą ir 
sunaikinimą, ramių gyventojų atkakliu darbu įgytojo turto 
netekimą, įvedimą katorginio darbo, bado ir kruvinų žudynių 
režimo , prieš kurio baiseny bes nublanksta patys didžiausi nu
sikaltimai, kokius kada nprs žinojo istorija" 1• 

Nėra žodžių, kuri e galėtų išreikšti pasibaisėjimą ir pasi
biaurėjimą hitlerinių budelių ir jų sėbrų kruvinais darbais. 

1 BHeWHllll noJ111THKa Coae-rcKoro Co103a a nepHoJl OreųecrneHHOH ao1iHbl, 
r . l, M., 1946, crp . 172. 
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Kas gali būti bais esnio už tai, kad masm1s nekaltų žmonių 
žudyma s buv o iške lta s kaip patriotinis uždaviny s, kaip vokie
čių tauto s gerovės ir v iešpatavimo užtikrinimo priemonė! Tie 
žiaurūs hitl erinJnku nusikaltimai buvo ne atsitiktiniai, bet iš 
anksto numatyto grobikq ir žudikų plano vykdyma s okupuo
tose šalyse. 

Skatindamas savo galvažudžius, Hitleris atvirai skelbė: ,,Aš 
atleidžiu žmogų nuo žeminančios chimeros, kuri vadinasi są
žine . Sąžinė, kaip ir mokslas, žaloja žmogų. Aš turiu tą pir
menybę, kad manęs nesulaiko joki e teorinio ar moralinio 
pobūdžio samprotavimai". Geringas ciniškai sakė: ,,Zudykite 
kiekvieną, kas pri eš mus, žudykite, nes ne jūs atsakote už 
tai, o aš, todėl žudykite!" Hitlerinis budelis Kocbas pareiškė: 
„Mes esame ponų rasė ir privalome valdyti žiauriai". O tarp 
patarimų, kurie buvo įrašyti „vokiečių kareivių knygutėje", 
buvo tokie: ,,Tavo asmeninei garbei tu privalai nužudyti 
100 rusų, tarybinių žmonių. Tu neturi širdi es ir nervų. Kar e 
jie nereikalingi. Numarink savyje pasigailėjimą ir užuojauto s 
jausmą, žudyk kiekvieną. . . nepaisyk, jei prieš tav e senis, 
mergina ar berniukas ... Voki etis - absoliutus pasaulio šeimi
ninkas. Tu spręsi Anglijo s, Rusijos, Ameriko s likimą. Tu -
germanas; kaip tinka germanui, naikink tavo kelyje visa, 
kas gyva, kas priešinasi, galvok v is apie kilnesnius dalyku s, 
apie fiurerį - ir tu nugalėsi. Tavęs neims nei kulka, nei dur
tuvas. Ryt pri eš tave ant kelių klūpos visas pasaulis". 

Toki e buvo nurodymai hitlerinių vadeivq, savo žiaurumu 
pralenkusitĮ pačius žvėriškiausius praeities budelius, neteku 
sių žmogaus veido ir nusmukusių iki laukinių žvėrių lygi o. 

Kad nekaltų žmonių žudyma s buvo ne kokia būtina apsi
gynimo priemonė, aiškėja iš Hitlerio ir kitų žymių nacistinių 
vadeivų kalbų bei raštų, Tačiau su vi su ryškumu žvėriš
ku s ir grobikiškus hitlerininklĮ planus iškėlė Niurnbergo pro
cesas , kuriame buvo teisiami hitlerinės Vokietijos valstybės 
vad eivos, kaip svarbiausi karo nusikaltėliai. iumb ergg_ teis
me paaiškėjo jų slapčiausi planai, kuriais buvo siekiama už
grobti svetimus kraštus, išžudyti dešimtis milijonų žmonitĮ ir 
išnaiki!!tLlštisas-tauta s:- · -

--JCp ie siekimus išnaikinti ištisas rases, Hitleris yra aiškiai 
pasakęs: ,,Mes privalom e naikinti gyventojus, vykdydami vo
kiečių apsaugojimo misiją, mes turime išvystyti žmonių nai
kinimo techniką. Jei jūs paklausite, kaip aš suprantu gyvento
jlĮ naikinimo sąvoką, pasaky siu, kad tai reiški a ištisų rasinių 
vienetų sunaikinimą. Ir tai, ką aš ketinu įvykdyti, šiurkščiai 
tariant, mano uždavinys . Gamta žiauri, ir mes galime būti žiau
rūs. Jei aš siunčiu į karo pragarą vokiečių nacijos žiedą, be 
mažiau sio gail es io liedamas branglĮ vokiškąjį kraują, tai, be 
abejo, aš turiu teisę naikinti milijonus žemesnės rasės 
žmonių". 

9 



ienas tautas hitl erininkai buvo numatę visiškai išž ud y ti, 
kitas dalinai išžudyti, dalinai išsklaidyti ir lik v iduoti ka ip 
tau tas. Kitas tautas ji e norėjo susilpninti, išnaikinti jtĮ int e li
gentiją , uždra udžiant įgyti mokslą ir paverčiant jas vergti 
tautomi s, darbo galvijais. Hitlerininkų „nacion alinio klau simo 
išspr ndimo" programa numalė ir tokias pri emon es , kaip mo
terų atskyrimą nuo vy rq , priverstinę sterilizaciją ir vaikq 
atėmimą, o taip pat priverstinį gabaus jaunimo išvežimą iš 
okupuotų kraštų i Vokietiją suvoki et inimui. 

Atsaky damas j klausimą - suvoki etinti tas tau tas ar iš
naikinti, - vienas iš hit leri ninkq vadeivų Himl e ris pareiškė: 
.. Arba mes palenksime į savo pusę gero kraujo žmo nes , ku
riuos mes galime išnaudoti , ir suteiksime ji ems vietą savo 
tautoj e, arba mes juo s išnaikin sime". 

Kadangi slav q tauto s yra tvirto s ir gausios, hitl erininkai 
planavo išžudyti apie 30 m.ilij onų slavų tautq žmonių. Jie tą 
planą buvo pradėję vykdyti plačiu mastu. 

Niurnb ergo proc esas atskleidė teorinę pusę tų baisenybių, 
kurios buvo vokiškųjų fašistų vykdomos antrojo pasaulinio 
karo metu. Ypač žiauriai buvo vykdomi kraug eriški planai 
okupuoto se Tarybų Sąjungos sri tyse. 

lš viso to galima spręsti, kokiame bai siam e pavoj uj e bu
vo atsidūrusi lietuvių taut a, pateku si i hitlerininkų rank as . 
Amžin iej i lietuvių tautos pri eša i - vokiškiej i grobikai - buvo 
pasiryžę šį kartą užbaigti tą lietuvių, kaip tau tos, likvidavi
mo darbą, kurį ji e pradėjo pr ieš 750 metų. Dar karo metu 
hitl erinink ai at virai pareiškė tą savo nusistatymą. SS organas 
rašė: .. Mūsų uždavin ys yra Rytus ne suvoki etinti senąja pra s
me, tai yra vieto s gyv en tojam s perteik ti vokiečių kalbą ir 
vokiečių įstatymus, bet rūpintis , kad Rytuo se gyventų tiktai 
tikro vokiško, germaniško kraujo žmonės" 1• 

iurnbergo proc ese iškelti eji dokum entai ir liudininkų 
parod yma i bei pačių teisiamųjų prisipažinimai patvirtina, kad 
hitl erininkai ketino likvidu oti lietu vius ir kaimynines tautas . 
Hitlerininkų planuo se Lietuva ir kiti „Ostlando" kraštai turė
jo trum piausiu laiku pasidaryti grynai vokiška is kraštais, nu
stumi ant luo būdu „Didžiosio s Voki etijos" ( .. Gro ssdeutschland") 
rytq sienas apie 500 kilometrų toliau į rytus. Lietuvių 
taut a būtų dalinai išžudyta, dalinai išsklaidyta po u žkar iau
tus kra štus ir po Vokietiją, kaip tarnų ir vergų luoma s. 

"· Tarp daug elio kitų dokumentų Niurnbergo proce se b~ ~o 
pask elbta Rozenbergo instrukcija reichskomi sa rui Pab altiJyJ e 
įr Baltarusijoj e . Instrukcija buvo paruošta dar pri eš užpuo 
lant Tarybų Sąjungą ir joj e buvo sakoma: .. Reicho komi saro 
Estijoj e , Latvijoje, Lietuvoj e ir Baltaru sijoj e tik slas turi būti 
sudarymas vokiško prot ektorato tam, kad ateityj e būtų gali -

1 „Das scbwarz e Korps" , 1942. Vlll. 20. 
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ma tas sr itis pavers ti didžiosios vokiečių imper ijos sudėtine 
dalimi, suvok ietinant tinka mus ras iniu atžvilgiu eleme ntu s, 
kolo nizuoj an t vokiečitJ rasės atstovai s ir išnaik inant nepagei
dau jamu s elementu s. Baltijos jūra turi tapti vokiečių vidaus 
jūra did žios ios Voki etijo s ap saugoje. 

... Latvijoj e dalis gyventojų, tinkamų asimiliacijai, žymiai 
mažesnė, negu Estijoje. Toje šalyje tenka ska itytis su dide s
nio pasipri eš inimo galimyb e ir galima numatyti gyventojų 
iškėlimą daug plat esniu mastu. Reikia laukti, kad panaši pa
dėtis susidary s ir Lietuvoje. Dėl to reikės imti s žymios voki e
čių nacijo s asmem1 imigracijo s, kad būtų galima pagerinti in
tensyvų vokietinimą". 

Toliau toj e instrukcijoj e ka lbama, kad Liet uvoj e, kaip ir 
v isam e Pabaltijyj e , pirmoj e eilėje žemė bus atiduodama pasi
žymėjusiems kar e bei žuvusitĮ karių įpėdiniams , o taip pat vo
kiečių kariams, kuri e kovojo Pabaltijo kraš tuose pri eš bolše
v iku s 1919 metais. 

Toji instrukcija neabejotinai at skleidži a hitlerininktĮ pla
nu s išbraukti lietuvių tautą iš istorijos ir Lietuvos žemę ati
duo ti vok iškiesiems kolonistam s, kaip tai buvo padary ta se
novėje su senprūsiais ir kitomi s lietuviškomis giminėmis 
Vakaruose. 

Siekdami savo galvažudiškų tikslq, vokiški eji fašistai sten
gėsi suskaldyti ta utas, ja s demoralizuoti, susilpnin ti, užnuodyt i 
šovini stiniais nuodai s, palaužti jų dvasią, užkrėsti reakcinė
mis idėjomis, įtraukti į savo nusikalstamu s darbus. Geringo 
vad inamojo j e „Zaliojoj e papkėje" pasakyta: ,,Pabaltij o šalys e 
vokieč·ių organai turi remtis vokiečiais, išnaudoti pri eš tara
v imus tarp lie tuviq, estq, latvių ir rusq ... Pietuose reikia iš
naudoti pri eš ingumu s tarp ukrainiečiLĮ ir didžiarusią . . Kau
kaze galima išnaudoti mūsq interesais pr ieštaravimus tarp 
vietos gyventojų - gruzinų, armėnų, totorių ir rusų, atsižvel
giant į ypatingą armėnq nedraugiškumą mums ... " 

Lietuvoje hitl er ininkai stengėsi supi udyti lietu vius su ki 
tomis tautomi s, suk elti šovinizmą, tautų neapykanto s jausmu s. 
Jie siekė išrauti lietuviq tauto s simpatija s Tar ybq valdžiai , 
kurio s taip įspūdingai pasireiškė 1940 met ais. Hitl erininkai 
f>tengėsi įvairiais būdais - viliojimais, grasinimai s ir propag an
dos priemonėmis įtraukti daugiau Lietuvo s žmoniq į savo kru
v ina s pinkl es , padaryti juos nusikaltimq dalyvi ais, tautos iš
davikai s ir duobka siais. 

Siame šlykščiame tautos skaldymo ir žalojim o dar be hit
lerininkq talkinink ais pasidarė saujelė bur žuaziniq naci onali s
tq, kuri e v isada buvo pikčiausi savo liaudi es pri ešai. Tai buvo 
ti e patys įvairaus plauko reakcioni eriai, kurie seniau ėjo kar
tu su carizmu pri eš revo liucioni er ius. Pirmojo pasaulinio karo 
metu ji e pat ys nuėjo su vokiečių kaizeriu ir norėjo Lietuvoj e 
įkurti monarchiją su vokiečių princu Lietuvo s karal iaus soste. 
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Tie paty s reakcionieriai 1919 melais ~u svetimų giI;~luo_tųjų 
jėgų pagalba užgniaužė liaud ies įkurtąJ~ Tarybų vald~1ą ~1etu 
voje ir atkūrė buržuazinę valdžią. Tai lle paty s reakc1omeriai, 
kuri e įvedė Lietuvoj e fašizmą, o 1939 ir 1940 metais stengėsi 
Lietuvą parduoti Hitleriui. 

Ir supra ntama, kad tie patys buržuazini ai naci onali stai, 
kuriuo s liaudis 1940 metai s išmetė į istorijos sąšlavyną, nu
ėjo bernauti Hitleriui ir smaugti savo tautą. T a i bu vo ti e bu 
deliai, kurie jau pirmomis karo dienomis pradėjo brol žud ys
lės darbą ir kartu su hitlerininkais žudė neka ltus žmones . 
Daugelis dešimčių tūkstančių žmonių buvo tų šlykščių žudynių 
aukomis. Tai buvo pirmosio s kruvinos aukos, pirm osios žu
dynės, kurios vėliau tęsėsi visą okupaci jos laiką. 

Kaip šlykštu ska ityti Niurnb ergo proce so dokumentuose 
apie okupantų pastumdėlį Klimaitį, kuris pagal hitlerininkų 
nurodymu s su jo vadovaujamų galvažudžių „savanorių" būriu 
organizavo Kaune pogromą ir per vieną naktį išžudė 1500 žmo
nių, o vėliau dar apie 2300 žmonių. Pran ešdamas Himl eriui 
apie tai , brigad enfiur eris Stal eneras pažymi, kad „ta i buvo 
padary ta tokiu būdu, jog pašalinis stebėtojas negalėjo įžiū
rėti jokio įsakymo ar ku rstymo iš vokiečių pusės". Niurnb er
go dokumentuose pažymi ma , kad žmonių žudyme ypatingu 
žiaurumu pasižymėję vokiečių karininkai ir „lie tuviai sava
noriai" . Sie hitlerinių žmogžudžių talkininkai, tarnavę polici 
joje ir „baudžiamuosiuose būriuose", teršė lietuvių vardą, nors 
tq niekšų buvo nedaug. 

Buržuazinil! nacionalistų išdavikiškas vai dmu o hitlerinės 
okupacijos metu galutin ai nuplėšė nuo jų „pat riotizmo " kaukę, 
kuria jie mėgino dangstyti s. Talkinin kavimas hitl erininka ms, ku
rie aiškiai ir neabejotinai ruošė pražūtį mūsų tautai, buvo bur
žuazinių nacionalistų išdavystė ir jų galutini s bankrota s. Lie
tuvos liaudis buržuaziniams nacionalistam s jaučia net dar 
didesnę neapykantą, kaip hitl er ininkams, nes pirmieji naiki
no savo tautą, buvo savo tau tos duobkasiais. Tik visiškas 
beprotis galėjo nesupra sti , kad talkininkav imas hitl erininkam s 
buvo lietuvių tautos stūmimas į pražūtį. 

Hitleriniams budeliams, tiems žvėriškiems tautų naikinto 
jams , nepasisekė įgyvendinti savo žmogėdriškų tikslų. Tarybų 
Sąjungos liaudi s, Komunistų partij os va dova ujam a, savo Ta
rybinės Armijo s ir liaudies kovotojų-partizanų rank omis su
triuškino hitlerinės Voki etijos galybę. Tėvynės kara s baigėsi 
Berlyn o paėmimu ir visiška hitlerinės Voki etij os kapituli a cija . 
Tuo būdu buvo ne tik likvidu otas pavoj us , grėsęs Tarybų 
Sąjungos tautoms, bet buvo išgelbėtos Europos taut os, v~ i
toju sios po hitlerininkų jungu, išgelbėta žmonijos civilizaciJa. 

Pergalė Tėvynės kar e atnešė išgelbėjimą iš mirties pav o
jau s ir lietuvių tautai, kurio s daug elis sūnų ir dukterų nar siai 
kovėsi tarybinių partizanų būriuose, Lietuviško sios divizijo s 
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eilėse ir kit uose junginiuo se įvairiuose fron tuose . Lietu viai 
kari a i daly vavo šturmu oja nt Berlyną ir užiman t Reichstagą , 
v iršum kuri o buvo iške lta pergalės vėliava. Tik broliškųjtJ 
tarybinit 1 tautų pagalb os dėka lietuvių tau ta išliko gyva. 

Komunistų par tijos va dovauj ama, broliškųjų tarybinių 
tautų , ypač didžiosios rusų taut os, nuol at remiama, Lietuvos 
darbo liaudis su didži aus ia energij a ėmėsi atku r iamojo darb o 
ir per trumpą laiką ne tik užgydė karo padarytas žaizdas, bet 
ir žym iai išvystė žemės ūkį, pramonę, pasiekė didingų laimė
jimų kultūros, švietimo ir meno sritys e. 

Lietuvos liaudi s nieka d neužmirš hitlerinių budelių Lie
tuv os žemėje įvykdytų piktadarybių. Beprotiškas naikin imas, 
kurį vykdė hitlerininkai ok upu otuose kraštuos e, buvo atlieka
mas pagal paties Hitl erio 1942 m. sausio 3 d. įsakymą. J ame 
buvo skelbiama: ,,Kiekvienas mūsų užimt as punkta s turi būti 
pav erstas atramos tašku, jokiom is aplinkybėmis jo nea tidu o
dant, net j ei bus pri ešo apsuptas. J ei vis dėlto, pag al aukšt es
nės vyresnybės įsakymą, teks pasitraukti, reikia viską visiš
kai sudeginti, kro snis susprogdinti". 

Tuo įsakymu pasiremdama , vokiečių karo vadovybė par ei
kalavo pav ers ti „dykum os zona" visas vietoves, iš kurių, Ta
rybinės Armijos spaudžiami, hitl eri ninkai turėjo trauktis. 

Tik smarkus ir staigus Tarybinės Armijos puolim as sutruk 
dė tuos barbariškus įsakymus ligi galo įvykdyti ir ne visur 
hitl er ininkam s pasisekė pask ui save palikti „dykumo s zoną" . 
Tačiau vokiečių vykdyta visuo tinio naikinimo politika pad a
rė daug žalos tarybinėje žemėje. 

V..ien -t ik- \lHniuj e- ir Kaun e buvo sunaikinta 4612 gyv ena
mųjų namų, 8414 tūkst. kub. metrą ploto . Visiškai a r dalinai 
sugriautL.miestaG=-Šiaulia-i,-Klaipėda, Raseiniai, Vilkaviški s, 
Biržai, Šakiai, !<:apsukas, Utena, Svenčionys, Lazdijai, Mažei
kiai ir kiti. Hitl erinink ai sugr1ovė Lietuvoj e daugiau kaip 
80 000 pastatų, jų tarpe daugiau kaip 26 000 gyvenamųjų na
mų ir 53 000 ūkinės reikšmės trobesių. Buvo sugriauta eilė 
stambiausiLĮ Lietuvo s pramonės įmonių, kaip Kauno „Mais tas", 
meta lo apdirbimo įmonės „Metalas " ir „Pergalė", gum os dir
binių fabrik a i „Guma" ir „Ink aras ", tekstilės fabrikas „Drobė", 
Kapsuko cukrau s fabrika s, Klaipėdos tekstilės fabrikai „Tri 
nyčiai" ir „Gulbė", popieriaus ir faneros įmonė, sup erfosfato 
gamyk la, kai kurio s Šiaulių ir kittĮ mies tq įmonės. Neliko be
veik nė vienos įmonės, kuri nebūtų nukentėjusi nuo hitlerinės 
okupacijos. 

Hitl er iniai okupantai sunaikino Vilni aus, Kaun o ir Petra
šiūnLĮ e lektros stotis, smar kiai apgadino Klaipėdos ir visą eilę 
kitų elektriniq. Daug elyj e mies tq sunaikinti vandentiekio ir 
kan alizacijo s įrengimai. 

Milžini ški nuostoliai padaryti Lietuv os žemės ūkiui, ypač 
gyvulininkystei. Iš v iso hitl er ininkai atėmė iš valstiečiq dau giau 
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J...aip 2 milijonus gyvuliq , jq tarpe raguočiq -:-- 62 000 , kiau 
liu - 770 000, av iq - 270 000, arklilĮ - 220 000 ir pan. 

· Ilit!Niniai btll'bara i griuvėsia is pavertė 862 kulturo s įstai
gq pa tatus, jų tarpe 682 mokyklų ir 30 aukštųjų mokyklų 
pa talpas. Pdskutinėmis okupacijos dienomis h itlerininkai ~u
!>progdino Kauno universiteto Fizikos-c hemij o_s institut_ą, Dot 
nuvos 2.emės ukio akademijos pastatus , sudeg mo Šiaulių teat
rą, susprogdino Kauno rašytojų namu s, Vilniuj e sudegi no se
niau<:iąją, 161 l melflis įkurtą, evangelikų-reformatų biblioteką 
su rečiausiomis knygomis, Kauno Vinc o Kudirko s v. biblioteką. 
Visiška i buvo sunaikinto s plačiai žinomos žydq kultūrinės 
įstaigos, kaip Lrašūno bibliot eka , 2.ydų mok slo instituta s , Is
torijos -etnografijos muzie jus. 

Siekdami sunaikinti lietuvių tautą, hitlerininkai buvo pra
dėję sistemingą int eligentij os naikinimą ir stengėsi užkir sti 
lietuviams kelią į mokslą. Kylant vis did esniam Liet uvos liau
dies pasipriešinimui ir žlugus okupantų planams sudaryti iš Lie
tuvos 1aunimo legionus savo armijai papild yt i, hitlerininkai 
uždarė Vilniaus ir Kaun o uni ve rsi tetus, Mokslų akademiją, 
pradėjo užiminėti gimnazijų patalpa s, a pribojo moksleivių 
1slojim4 i vidurin es mok yklas. Daug elj intelig,=mtų hitlerinin 
kai ištrėmė į mirti es stovyklas . Okupantai ir jų talkininkai 
ivėriškai nužudė daugelį Lietuv os inteligentų, jų tarpe poetą 
MontvilcĮ , rašytoją Didžiulytę-Albrechtienę, skulptorių Grybą, 
teisininku s ir visuomenės veikėjus Andrių ir Aleksandrą Bu
lotus, pro fesoriu s Lazersoną ir Beliackiną, docentu s šapirą ir 
Priluckj , spaustuvininką E. Jagomastą su visa šeima, mokyto
jus Mačernį, Dievulį ir daugybę kitų. Nuo hitleriniq budelių 
rankų žuvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė Jadvyga 
Budžinskienė, Lietuvo s TSR Aukščiausiosios Tarybos deputa
tai Liudas Adomauskas, Pranas Zibertas, Pranas Eidukaitis ir 
daug elis kilų. 

Voki škieji fašistai ne tik panaikino bet kokį Lietuvos va ls
tybingumą, bet plačiu mastu pradėjo jos kolonizavimą. Vi en 
lik iki 1942 mettĮ rudens į Lietuvą atvyko 16 300 vokiečių še i
mq. Lietuvių va lstiečių žemėse, ypač Tauragės, Kapsuko, Vil
kaviškio, Šakiq, Kėdainių apskrity se , kūrėsi vokiečių kolo
nistai. Hitlerininkų nuomon e, lietuviai, kuriuos jie laikė že
mesnės rasės žmonėmis, tegalėjo dirbti pačius juodžiau sius 
darbu s. Todėl jie ir !>au pat arnautojus pradėjo gabentis iš 
Olan dijos ir kitų kraštų, kurių tauta s ji e laikė giminingomis 
vokiečiams . Tai buvo pradžia tos politiko s, kur i būtų per 
trump i} laiką nuvedusi i visišką Lietuvo s suvokietinimą ir lie
tuviq tauto s išnaikinimą, jei hitl er ininkams būtų pasisekę 
laimėti karą. 

Bet pat s baisiausia s ir žvėriškiausias hitl eriniq žmogėdrų 
ir jų pakalikų darb as buvo masiškas žmonių žudymas. Hitl e-
1 iniai bud eliai ir jų sėbrai - lietuviški eji buržuaziniai nacio-
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nali sta i - ok up acijos me tais pavertė Lietuvą milžiniškomi & 
kapinėmis. 

Pan eriu ose, ties Vilniumi, buvo didžiau sia žudynių vieta. Čia 
buvo sunaikinta ne mažiau kaip 100 tūkst. žmonių. Tarybin ei 
Armij ni besiar tinan t, norėdami paslėpti sav o kruvinus nusi
kalti mus, hitl erinink a i pradėjo deginti lavonus. Yra nu statyt a, 
ka d ligi 1944 m. balnndžio 15 d. Pan eri uose buvo sud eginta 
68 600 lav omJ. Tačiau hitlerininkai nesuspėjo visų lnvonų 
sudeginti. Tarybų Lietu vos vyriausybei grįžus j Vilnių , buvo 
pradėtas Panerių žudynių vietų tyr imas. Ten su rasti pėdsakai, 
rodantieji, kad buv o sudegintas didžiuli s žmonių skaičius. 
Be to, atk as ta didžiulė duobė, kurioje surasta tūkstančiai vy
rų , moterų, senelių ir kūdikių lavonų . Pan ašio s žudynių vie
tos buvo 'ties Kauno JX ir VI fortais, kur nuo hitlerininkų ir 
jų sėbrų budeliškų rankų žuvo daugiau kaip 100 000 žmonių, 
Pivonijo s miške, ties Ukmerge, - apie 12 000 žmonių, Rainių 
miškely j e, ties Telšiais, - api e 10 000 žmonių. Kelios dešimty s 
tūkstančių tarybinių belaisvių žuvo ties Alytu mi. Tūkstančiai 
žmonių išžudyti ties Naująja Vilnia, Kapsuku, Panevėžiu, Šiau 
liai s, Kretinga, 2.agare, Krakėmis ir daug elyje kitų vietų. Ties 
mažu Darbėnų miesteliu išžudyta apie 700 žmonių. Aduti šky 
je ir Alsėdžiuose, Kapčiamiestyje ir Švėkšnoje - visur, net 
mažiausiuose mies teliuose ir kaimuose , galima surasti kapt! , 
kuriuose užka stos hitlerininkų ir jų bernų aukos. 

Okupantai sudegino ištisu s kaimus, kaip Miliūnų, Kernavos, 
Gudelkių, Lazdėnų, Fermos, Trakėnų. Jų gyv entojus išžudė arba 
išvežė į katorgos darbus. Hitlerinių budelių kraugeriškumą 
visada primins Pirčiupio kaimas, Eišiškiq rajone, kur ji e su
degino gyvus 119 vyrų, moterų, senelių ir vaiką 2.udymo or
gijos įkarštyje bud eliai mėtė vaikus į degančius namu s ir 
šaudė iš automatų į žmones, kurie bandė iš ugni es pabėgti. 

Hitlerininkai ir jų kruvinieji bernai - bur žuaziniai naci o
nalistai žudė kūdikius, išplėšdami juos iš motinų rankų, se
nius. moteris ir vyrus . Jie šaudė darbininkus ir amati ninku s, 
valstiečius ir inteligentus. Jie žudė lietuvius ir žydus, rusus ir 
lenkus bei kittĮ tautybių žmones. Ji e vykdė kruvinąją Hitl erio 
programą - be jokio pasigailėjimo naikinti „žemesnės rasės" 
žmones, kad jq krauju patręštoje žemėje augtq ir klestėtlĮ 
,.ponų tautos"- vokiečių - gerovė. 

Oku pantai išžudė daugybę nekaltq žmoniq, be teismo, 
tiesiog naikinimo tik slu. Kartais, gyventojtĮ įbauginimo tik slu, 
jie sušaudydavo visus areš tuotuo sius žmone s ir apie tai dar 
paske lbda vo spaudoj e. Už vieną nužudytą vokietį jie sušau
dydavo daugybę įkaitą Keršydami u ž dviejų žiaurių , žmones 
plėšusiq vokiečiq va ldininkq mirtį nuo partizanų ra nkos, hit
ler ininkai paskelbė sušaudę 400 žmoniq Švenčionių apskrit yje . 
Tikrumoje jie tada išžudė daugiau kaip tūkstantį žmonių, ne 
žitirėdami nei amžiaus, nei lyt ies , nei tautybės, šaud ydami 
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tiesiog pakelyje sutiktus, laukuose ariančius ir šiaip po ranka 
pasitaikiusius žmones. 

Apie 200 000 Lietuvos gyventojq hitleriniai okupantai išvarė 
iš namų ir išvežė sunkiesiems darbams Vokietijon, kur daugelis 
iuvo nuo bombq ir bado. Dabartiniuose Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo rūmuose, Vilniuje, kuriuose okupacijos metu 
buvo miesto valdyba, vokiečius išvijus, buvo surasta didelės 
k1ūvos blankų. Juose buvo suregistruota dauguma Vilniaus gy
ventojų, įrašyti jų vardai, pavardės, metai, adresai, o žemiau 
išspausdinta „suimtas kaip įkaitas". Apačioje palikta tuš'ėia vie
ta įrašyti, kur patalpintas, ir datai. Tai buvo paruošti „balti 
blankai" masiniam įkailq suėmimui Vilniuje. Tačiau staigus Ta
rybinės Armijos puolimas sutrukdė tuos hitlerininkų planus ir 
nedaugelis jų pačių tesuspėjo iš Vilniaus išnešti savo kailį. 

Ypatingosios valstybinės komisijos pranešime apie hit
lerininkų nusikaltimus, padarytus Lietuvoje, paskelbtame 
1944 m. gruodžio 20 d„ pažymėta: 

„Siekdami nuslopinti bet koki gyventojų pasipriešinimą 
fašistq kolonizacinei politikai, vokiečiai planingai ir metodiš
kai naikino tarybinius žmones, visaip iš jų tyčiojosi, kankino 
juos, vartojo prieš juos smurtą. Toli gražu nepilnais duomeni
mis, jie koncentracijos stovyklose Lietuvos teritorijoje sunai
kino 165 000 belaisvių, sušaudė, sudegino ir nukankino dau
giau kaip 300 000 taikių gyventojų" 1

• 

Kadangi tie duomenys buvo renkami tuo metu, kai dar ne 
visa Tarybų Lietuvos teritorija buvo išvaduota, jie negalėjo 
būti pilni. Apskaičiuojama, kad hitleriniai budeliai ir jų pa
kalikai išnaikino apie 500 tūkst. taikių Lietuvos gyventojų, o 
viso su nukankintais ir nužudytais tarybiniais belaisviais bei 
atgabentais iš kitų kraštų ir valstybių žmonėmis, Lietuvoje 
žuvo apie 700 tūkst. žmonių. Tai yra pripažinę patys atsakin
gi hitlerininkų pareigūnai, kurie buvo teisiami už jų nusikal
timus. 

Tie sunaikintų žmonių skaičiai ryškiai kalba apie tą baisų 
likimą, kurį ruošė Lietuvos žmonėms hitleriniai budeliai. 
Jie kalba apie mirtiną pavojų, iš kurio mūsų tautą išgelbėjo 
šlovingoji Tarybinė Armija, sutriuškinusi hitlerinę karo ma
šiną. 

Apie visus tuos baisingus įvykius Lietuvos okupacijos me
tu lig šiol dar labai mažai parašyta. Hitlerininkų žvėriškumai 
kiek plačiau buvo nušviečiami spaudoje, prasidėjus Tarybų 
Lietuvos išvadavimui. Bet tada laikraščių tiražai dar buvo 
nedideli, o daugelio vietų spauda dar ir visai nepasiekdavo. 

1 Ypatingosios valstybinės komisijos vokiškųjų fašistinių grobikų bei jų 
bendrininkų piktadarybėms nustatyti ir ištirti pranešimas apie hitlerinių gro
bikų nusikaltimus Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respubl:koje, žr. šio rin-
1-.inio 431 psl. (toliau šis dokumentas vadinamas- Ypatingosios valstybinės 
komisijos pranešimas). 
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Platesnių studijų, brošiūrų ar knygų, kur būtų išsamiau nu
šviestas okupantų siautėjimas, pasirodė labai mažai. Taip pat 
per mažai tie šiurpieji okupacijos vaizdai tėra iškelti ir 
mūsų grožinėje literatūroje. Zymus įnašas yra Balio Sruo
gos parašytoji kančių epopėja „Dievų miškas", kuri teikia 
sukrečiantį vaizdą, tačiau ji apima konkrečiai tik vienos 
stovyklos kalinių išgyvenimus. 

Todėl labai svarbų darbą atlieka Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, leisdama šį rinkinį, kuris gana 
plačiai ir iš įvairių pusių nušviečia okupacijos laikotarpį 
mūsų respublikoje. Šis rinkinys bus naudingas pažinti tam 
juodžiausiam Lietuvos gyvenime laikotarpiui, kada visos 
tautos likimas kabėjo ant plauko. 

Tnčiau vien šiuo rinkiniu negalima pasitenkinti. Mūsų 
istorikų ir plačiosios visuomenės uždavinys yra dar plačiau, dar 
nuodugniau ištirti ir nušviesti okupacijos metų įvykius. Rei
kia visu pilnumu parodyti tq metų šiurpiuosius vaizdus, žvė
rišką fašizmo veidą, dar labiau atskleisti žmogėdrišką fašistų 
ir reakcionierių politikos esmę. Svarbu ligi galo ir visu ryš
kumu atskleisti taip pat niekšišką lietuviškqjų buržuazinių 
nacionalistų vaidmenį, kaip savo tautos smaugėjų ir kruvi
nųjų hitlerinių budelių bernų, nacionalžudikų, kurie kiek 
įmanydami padėjo hitlerininkams, o vėliau patys bandė tęsti 
lietuvių tautos naikinimą. 

Tarybinės tautos, jų tarpe ir lietuvių tauta, Tėvynės kare 
daug aukų sudėjo ir didžiausių nuostolių turėjo kovoje prieš 
fašizmą. Labiau negu bet kas pasaulyje fašizmo nusikalstamą 
,esmę pažino tarybinis žmogus. Apsiginklavę pažangiausių 
pasaulyje marksizmo-leninizmo mokslu, Komunistų partijos 
vadovaujami, būdami pažangiausiųjų jėgų avangardo pirmo
siose eilėse, tarybiniai žmonės atkakliausiai kovojo ir tebe
kovoja už galutinį bet kuria forma pasireiškiančio fašizmo su
naikinimą, už reakcijos jėgq sutriuškinimą. 

Neapykanta priešui yra visada vienas iš stipriausių kovos 
ginklų. Be neapykantos priešui negalima laimėti. Jei mes my
lime savo tautą, savo tarybinę Tėvynę, trokštame savo kraš
tui, savo liaudžiai gerovės ir laimės, norime pasiekti galuti
nio pažangos laimėjimo,- mes turime nekęsti fašistą, reakcio
nierių ir vistĮ tų, kurie su jais eina, juos remia, nes jie yra 
pikčiausi mūsų pačių, mūsq tautos ir Tėvynės priešai, žmoni
jos pažangos priešai. Šiurpūs okupacijos vaizdai, kurie ryš
kiai parodo, prie ko veda reakcija ir fašizmas, turi sustiprinti 
tą neapykantą. Jie turi kelti mumyse pasiryžimą dar atkak
liau kovoti siekiant kilniųjų tikslų, kuriuos iškelia didžioji 
Komunistq partija, kovojant už tvirtą taiką tautų tarpe, už 
tai, kad žmonija būtq visiems laikams išgelbėta nuo karų, 
nuo panašiq baisenybiq pasikartojimo. 

2 Hitlerinė okupnc)J3 Lietuvoje 17 
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. ,,,11·0 - 2· n1onės pasa ulyj e šiandien turi ypatingai 1S1 ge1os \ u :; · • · k 
bude li, h.O\Oli ctc>l tc1iko , sute l_k~i jėgas pne~_nauJų arų kursty-
t< ju:-.. Nors po antrojo pdsa.ullrno karo pra cJo 16 m~tų, _bet _Pa-

l . ·, dar yra dauo neisspręstų probl emlj. Jų 1ssp1 end1mą au,Jl t-. • 1· t · . . 1· 
t kd \ akan 1 imperialis tai su JAV kap1ta 1s mem1s monop .o 1-
rn o • · · k l . . • l jo mis pri ešakyje . Tebevyks ta ars fOS gm av1mos1 ':a ~-z:y Jos, 

kur ios taut oms sudaro :sunkią nastą, o karo pr a monmm kams 
duoda mil:i i 111šką pelną. . . . . 

Ypatingą susirupinimą ke lia Va_ka_rų 1mpen~h stq :~a tmam as 
Vakarq \ 'okieti jos milita rizmo atg1m1mas ._ ~tgu1;1stanc 1?s :Vak~
ru Vokietijos ar mijos - bund esvero - pn esaky Je stov i visa e1-
lė.bU\ u ių Hitlerio generolų, atsakingų už daugelį karo nusikal 
timq 1r masi niq žmonių žudynių, vykusiq ant rojo pasaulinio 
karo metu. 

Tie hitleriniai genero lai, pritariant Vakarų Vokietijos vy -
riausyb ei, par eikalavo bund esve ro apginklavimo atominėmis 
ir vandenilinėmis bombomis . Vis smarkiau Vakarų Vokietijoje 
kelia galvas revanšis tai, at vi rai ve ikia įvairiais pa va dinimais 
pris idengusio s esesininkq bei kitokios hitlerininkų organizaci
jos . Vėl pasirei škia rasisti niai išpuoliai, kurie visiška i prim ena 
Hitlerio laikus. 

Visa tai negali nekelti susirūpinimo, prisimenant, kad abudu 
pasauliniai karai buvo Vok ietij os imperialistų sukelti. Tų pačių 
imperialistų politikos tęsėjai Vakarų Vokietijoje vėl žaidžia pa
vojingą žaidimą. 

2.monijos laimei š iandien taiką ginančios jėgos pasaulyje yra 
nepaprastai galingos. Didžioji taikos ir socializmo šalių stovyk
la bendromi s pastang omis pajėgs atremti bet kokią agresiją ir 
sutramdyt i tiek Vakarų Voki e tijos militaristus bei revanšistu s, 
tiek kitokius imperiali stiniu s avantiūristus, jei jie sumanytų 
vykdyti savo beprotišku s planu s. 

Viso pasaulio tautos su viltimi ir pasitikėjimu žiūri į Tary
bų Sąjungą, karštai pritaria jos užsienio politikai, siekiančiai 
taika~s tautų sambūvio, karo kaipo priemonės ginčijamiems 
klausimams spręsti pašalin imo bei visiško ir visuotinio nu si
ginklavimo . Taik os jėgos turi nugalėti ir nugalės militarizmo 
n agr esijo s jėgas! 

Justas P a l e e: kis 

K. s i d e r a_vJilu s 

ISTORINIS 
LIETUVIŲ VT AUTOS 

PRIESAS 



Vokiškųjų ~robikų .,veržimasis į rytus"- tai reiškinys, i ku
rį panašų sunku rasti istorijoje. 

Lietuvių tauta gyveno pačiame vokiečių veržimosi į rytu.5 
kelyje. Septynis su puse šimto metų ji viena ar kartu su sla
vais bei kitomis tautomis kovojo prieš vokiškąją agresiją 
a1 ba turėjo priešintis suvokietėjimo pavojui. Ištisos lietuvių 
gentys žuvo toje kovoje. Lietuvių tautai buvo padaryti nea p
skaičiuojami nuostoliai. Ji ne tikt ai neteko daugybės žmonių, 
žemių, materialinių gėrybių, bet kartu ilgiems laikams buvo 
5tabdomas ekonominis ir kultūrinis jo s vystymasis. 

Vokiškoji agresija ir kova pri eš ją lietuvių tautai ištisus 
amžius buvo svarbiausia probl ema, mirties ar gyvybės klau
simas . 

Savo „veržimąsi į rytus " vokiečiai pradėjo XI amžiuje 
Palab io slavų nuk ar iavimu. Palaikomi popi ežiaus, skatinu sio 
išna ik in ti pagonis-slavus arba atve rsti juo s į krikščionybę, 
vokiečių kunigaikščiai XII amžiuje užgrobė žem es tarp Eibės 
ir Oderio. Ten gyvenusios vakarinių slavų gentys buvo iš 
dalie s išnaikintos, iš dali es pav ergtos. Jų žemes vokiečiai ko
lonizavo, o išlikusius slavus suvoki etino . 

Paskui atėjo Pabaltijo tautų - aisčių eilė. XII amžiaus 
pab ai~oje ir XIII amžiaus pradžioj e vokiečių pirkliai, dvasi
ninkai ir rit eriai įsitvirtino Daugu vos žioty se. Kardu ir k las ta 
jie pavergė latvių protėvius. Pri e V islos atsiradęs Teutonų 
ordinas pradėjo nukariauti prūsų žemes. Grobiku s skatino 
Romos popi ežiai. Grigaliu s IX savo bulėje 1230 m. rašė kry
žiuočiams: ,. ... dievo vardu ragin ame be i skat inam e išplėšti 
iš prūsų rankų tą kraštą. Iš dešinės ir iš kairės pusių, di evo 
paramo s sus tiprinti, jūs vyriškai žygiuokite pirmyn" 1• 

Daugelį kartų popi ežiai skelbė kryžiaus karu s prieš lietu
v ius . Vokiečių ir kitų kraštų feodalų t roškimas grobti sveti mas 

1 P. Pal«zrk/l s. Kry'l1uoėlų valstybės santvarkos bruoia,, Vilnius , 1948, 
212 psl. 
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ie me buda, o jungiama s su tikybiniu fanatizm u . Dvasininkų 
sukur stytq fcodalq ir avantiuriSllĮ mimo s nuolatos plūdo j pru
Sl) žemes, k0l pagctliau, po 53 metq kruvm q kovų, pru sa i buvo 
paYergl1. 

Užgrobę prusq gyvenamą teritoriją, kryžiuočiai puolė 
Suduvą (Ui.nemunę). Karinga suduviq genti s po daugelio did 
, yriškq kovq ir feodalų išdavysčiq pritrūko jėgų priešinti s . 
Paskutini ai suduvia1 su savo karo va du Skurdu pa tys sud eg i
no tėdškcs ir išsikėlė gilyn j li etu ą, i dešinjjį Nemuno 
!,.rantą. Stai kc1 K. Marksas rašė apie barbarišku s kryžiuočių 
1vykdytus niokojimus: ,,Pavyzdys to sunaiki n imo, kurį ji e 
padarė,- tai Suduvos, Prf1sijoje, gy ventojq likima s ; XIII am 
i:inus pabaigoje klestinti šalis buvo pa ve rs ta tyru ma; vietoj 
kaim11 ir jdirbtq laukų liko miškai ir pelkės, gyv entojq d a lis 
buvo išžudyt a, dal i išves ta, dali s pri vers ta išsike lti į Lie
tuva" 1• 

Dykuma buvo pavers ta ir kalvių žemė, buvusi abipu s 
emuno tose vietose, kur įteka Sešupė. 
Feodalinė Lietu vos valstybė sujungė likusių aisčių (baltų) 

~cntis ir tęsė ii:ttbūtinę kovą, trukusią daugiau kaip du šim
tus metq. XlII a. lietuv iai sudavė riteriams tok ius smūgius, 
nuo kurių kita valstybė gal ir neatsigautų . ..Jači22, pralaimė
Ję ties Saule, kalavijuočiai (Lįyon.ijos or din as ) susijungė su 
Teulonq (Kryžiuočių) ordinu. Po Dur ės mūšio sukil o visos 
vokiečiq pa, ·ei·gtos gentys Pabaltijy je. Atrodė, kad plėšikai 
vienuoliai bus išvyti iš užgrobtų žemių. Tačiau ju os išgel
bėjo Roma. Popiežia i vieną po kit o skelbė kryžiaus k arus. 
Į Pabaltijį plūdo minio s ginkluotų piligrimų ir ištiso s vok ie
čių feodalų kariuomenės. Įs iveržėliai po 7 me tu s trukusių 
riaurių kovų vėl pavergė kuršius . Po 14 metų, žuvu s H. Man 
tui , pasidavė prūsai. Tik žemgalia i, lietuvių remia mi, gyriėsi 
ištisus tris dešimtmečius, o paskui dali s pasidavė, dalis išsi 
kėlė i Lietuvą. 

„ 1283 m. . .. Teutonų ordino broli ai pradėjo karą su ta 
gal inga, kiečiausio sprando ir kar iau ti įgudusia taut a, Prūsų 

žemės kaimyne, kuri gyveno anapus Nem un o upės Lie tu vo
je"- tokiai s žodžiais kryžiuočių kronikininka s P. Dusburg as 
pradeda pasakojimą apie ordino karus su lietuv iais. 

Nor s ordino jėgos kasmet augo ir riterių pu olim ai darėsi 
vis smarkesni , jis neįstengė Lietuvos pav ergti . Skirting a i nu o 
la tvių ir prūsų, lietuviai turėjo savo valstybę, todėl kovą 

galėjo ves ti organizuotai. Rusų žemės, įėjusios į Lie tu vos 
Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį, teikė naujLĮ jėgų ko vai 
prieš Vakarų agresiją. Lietu viai buvo nemažai pasi.mokę karo 
meno iš rusų. Nuo Traide nio (1270- 1282) laikų vis dažniau 

1 ,\px 11s .\\ apKca 11 311rCJ1bca, T. \ ', c1p. 344. 
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ra ndam e metraščiuose žinių a pie ruSLĮ dalyvavimą lie tu v iq 
kovose su vokiečių riteri ais. . 

XIV a. sva rbi ausioji kryžiuočiq puolimo krypti s ėjo p agal 
Nemu no žemupį į pačią Lie tuvo s širdį. Pri eša ms kel ią pa sto
davo Ve liuon os ir kito s lietuvių pily s. Kart ais, kai p Margirio 
Pil ėnus, ja s sunaikindavo kar tu su v isa is gynėjais , bet pi ly s 
būdavo vė l atsta tomos. 

Negalėdami p asiek ti persvaros kovos lauk ~, rit eriai pul 
dinėdavo gyve nt o ju s, žudydavo vyrus ir sen eli us, išs iva~y 
davo jaunas moter is ir vaik us j vergiją, grobdnvo gyv uliu s 
i1 kitą turtą . Labiau siai nuo tLĮ puolimų nukentėdavo 2emai
tija, ypač Ariogalos, Raseinių, Viduk lės, Varnių ir kito s 
apyl inkės. 

Prof. P. Pakarklio nu omone, iš v iso per du šimtu s metų 
kovos e su vokiečiLĮ rit e riai s žuv o daugiau kaip mil ijonas 
lietuvių 1• 

Labiausia i mūsų kra štas nukentėdavo tada, Ka i ordinui pa
vyk davo įsikišti i Lie tu vos feodalų ta rpu sav io ko vas, pavyz 
dž iui, kai Jogaila darė su kryžiuočiais slapt as sutart is pri eš 
Kęstuti, ypač kai vyko Vyt auto kovos su J ogaila dėl did žio
jo kuniga ikščio sos to. XIV a. p aba igo je, viską ni ok odami, 
vokiečiLĮ būriai pa siekdavo tolimiau siu s etnografinės Lie tu v os 
ka mpus, keletą kartų buvo apgulę sostinę - Vilnią Rit e riam s 
ka rt a is pavy kdavo ko nt ro liuoti Nem un o žemupį iki Kauno . 
Ji e rimtai grasė atplėšti nu o Lie tuvos žemaitij ą . Kryžiuočiai 
v is mažiau susila ukdavo talk ininkLĮ iš Va kan1 Europos, bet 
užtai pat ies or dino va ldom a terit orij a padidėjo, jo karinė 
galia ir turt a i bu vo išaugę ka ip ni eka dos. Ji s vis labiau ėmė 
grasyti n e tikta i Lietuva i, be t ir Lenkija i, n e teku siai dalies že 
miLĮ, kuria s užgrobė ordinas. 
Vokiečiai daugi ausia laimėdavo tada, k a i užp uld avo Pa

ha ltij o tau tas bei genti s kiekvieną a tskira i. Buvo aišku, k ad 
padaryti ga lą vokiečių veržim ui si į ry tu s gali tikt ai visų šios 
Europo s dalies tautų kovinė sąjunga. 

1409- 1410 metais Vyt au tas ir J oga ila išvystė n ep ap rastai 
energingą diplomatinę veiklą , kuria siekė sutelkti j karą pri eš 
ord iną daugiau j ėgų ir į traukti į j į a tskira s va ls tyb es ar ba 
bent užsi tikrinti j ų neutralumą . Buvo p aruoš tas k ovos pla 
na s v ienu milžinišku smūgiu su triu šk inti visą ordino va lstybę. 

1410 m. liepos 15 d. 2.alg irio lauku ose įvyko v ienos iš pa
čių didžiausių to laikotarpio kautynitĮ, kurio se jungtinė liet u 
viLĮ-rusų ir lenkų kariuomenė vis iškai sutriu šk in o kryžiuočius. 
2uvo tūkstanč iai karių, jLĮ tarp e daugi au kaip 200 riterių ir 
visa ordino vadovybė su magistru Junging enu prieš ak yj e . Bu
vo sun a ikin ta a rba paimta i nelaisvę bev e ik visa milži nišk a 
kryžiuočių kariuomenė. 

1 Zr. P. Pakark/1 s. Kryžiuoė1q valstybės sa ntva rkos brno-lėl i , Vilnius , 1948, 
26 psl. 

23 



-

Nors ordino valstybė šiame kar e nebuvo sunaikint a, ta 
ėiau kryžiuočiai gavo tokį smūgį, kad jie niekad os sav o bu -
vusios galybės neatgavo . . 

Dar ir po 2.algirio pergalės lietuviams ir _lenk ams tek~ 
kovoti su ordinu. 1422 m. vėl vyko karas, kuno metu gausi 
Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė isiveržė i Kryžiuočių ordi
no žemes ir privertė juos galut_ina_i atsisakyti savo pr~~en~i_j~ 
1 2.emaitiją. Sis karas pakartotma1 parode, kad kryzmoc1a1 
jau nebegali sudaryti pavoja us susijun gusioms tautom s, ku
rias jie buvo numatę paver gti. 

2.emaičiai po 2algirio mūšio budriai saugojo savo mažą 
jūros ruožą ties Palanga, neleisdami kryžiuočiams sausuma 
susisiekti su Livonija . 

1525 m., po didžiojo Vokietijos valstiečių karo, Kryžiuo 
čiq ordinas buvo vis iškai likviduotas, o jo valstybė pavirto • 
pasauline Pn1sijos kunigaikštyst e, net ekusia žymesnio politi
nio vaidmens. 

Kaip giliai 2.algiris įsirėžė į grobikq sąmonę, maty ti iš. 
XX a. pradžios vokiečių imperializm o veikėjo kunigaikščio• 
Blulovo žodžių: ,,Tan enbergo diena savo padariniai s vokie
čių istorijoje yra pati juodžiausia" 1• 

2.algirio pergalė - tai lietuvių, lenkų ir rusų krauju ra
šytas testamentas ateities kartoms : tik išvien eidamos, šios: 
tautos gali apginti savo laisvę nuo Vakarų grobikų. 

Lietuvių tautos didvyriškoji kova pri eš Teutonų ordiną. 
buvo progresyvus reiškinys. Ta savo kova lietuvių tauta 
,,įnešė savo dalį ne tiktai į Rytų Europos tautų išsivaduoja 
mąją kovą su vokiečių feodalų agresija, bet ir į tarptautinį 
viduramžių nacionalinį-išsivaduojamąjį judėjimą" 2 • 

Vytautas reikalavo grąžinti Lietuvai Klaipėdą. Tas klau 
simas buvo keliamas jo raštuo se imperatoriui Zigmantui, vė
liau Konslancos susirinkime, derybose su ordinu ir kitomi s. 
progomis. Vis dėlto atrodo, kad Lietuvos kunigaikščiai ir 
ponai , sprendę valstybės politiką, kaip reiki ant nesu prat o, 
kokią milžinišką reikšmę kraštui vystytis turi toks natūralus. 
išėjimas į jūrą, kaip Nemuno žiotys. Lietuvos didik ams dau
giau rūpėio įsigyti naujų dvarų derlingose rusų žemėse, 
negu susigrąžinti kryžiuočių užgrobtąsias teritorijas ir išėjimą: 
į j ūrą. 

Kryžiuočių valdžioje liko ne tiktai Klaipėdos krašto, b et ir 
Prūsijos lietuviai . Jie buvo paversti baudžiaunin kais, beteisiais. 
žmonėmis, žiauriai išnaudojami, laikomi tamsoje ir skurde. 

Reakciniai vokiečių rašytojai mėgdavo girti s, kad vokiečiai 
Pabaltijyje suvaidinę kultūros nešėjų vaidmenį, tačiau moks 
lininkai - archeologai ir istorikai, tame tarp e ir vokiečiai, nu-

1 Bū/ow. Dcutsche Politik , 1916, S. 264-265. 
2 B. T. n awyro. 06pa300am1e .rforoocKoro rocyJJ.apcrna, M., 1959. 

CTp. 7-8. 
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rodo, kad prūsų genty s iki kryžiuočių įsiveržimo turėjo gana 
aukštą materialinę kultūrą, prekiavo su kitomi s Baltijos jūros 
šalimis. Prūsų senka piai iki XIII a. pasižymėjo turtingais pa
puošalais, įvairiais įrankiais ir daiktais . Tuo tarpu, kryžiuo 
čiams pav ergus prūsus, XIV a. ir vėlesnių laikų kapuose be
randami vienas kit as daikt elis. Ypač nuskurdo liaudies masės. 

Pagal ordino įstatymus nė viena pėda vokiečių kolonistų 
va ldomos žemės negalėjo tekti seniesiems krašto gyvento jam s, 
tuo tarpu vietinių prūsų žemes vokiečiai dažnai atiminėdavo. 
Ordino įstatymai neleido prūsams mokytis amato , užimti pa
reigyb es bei ve rs tis prekyba , draudė gyvent i miestuose . Vo
kiečiai nekėlė kultūros, nesirūpino prūsų švietimu. Vietoje 
mokslo masėse bujojo prietarai. XIV ir XV amžiais Vokieti 
joj e buvo labai paplitusi bai si „raganų naikinimo" teorija , po 
to prigiju si Lenkijoje , iš dali es ir Lietuvoje. Atėjus kryžiuo 
čiams, prūsų tarp e paplit o tokios užkrečiamosios ligos, kuriomis 
anksčiau vietos gyventojai nesirgo . 

Lietuvos ponai turėjo progų išvaduoti iš ord ino jungo 
Klaipėdą ir ki tas lietuviškas žemes, ka i XV a. viduryje kilo 
kar as tarp Lenkijos ir kryžiuočių. Tačiau , užuot vadavę lie
tuviškąjį pajūrį, ji e pešėsi su Lenkijos feodalai s dėl Volynės 
ir Podolės. Didžiausias jų rūpestis buvo išlaikyt i savo rankos e 
rusiška s žemes. Tapęs Lenkij os karaliumi, 2ygimant as Senasis 
15 10 m. leido Hohencolernų giminės didikui Albrechtu i tapti 
kryžiuočitĮ magistru. 

Lenkijos ir Lietuvos ponai turėjo proglĮ ir XVI amžiuje lik
viduoti Kryžiuočių ordino liekanas prūsų žemėj e. Ji e ne tik tai 
to nedarė, bet dar leido Prūsijai susijungt i su Brand enburg u. 
Šis nuolaidžiavima s ir gyvybinių lenkt! bei lietuvių tautų in
teresų nepaisymas vėliau Lenkijai ir Lietuvai brangiai kaštavo. 
Sustiprėj usi Prūsijos karalystė XVIII a. antro je pusėje tapo 
2.ečpospolitos padali jimo iniciatore. 

Po trečiojo padal ijimo Užnemunė atit eko Prūsijai ir išbuvo 
jos valdžioje 12 metų. Prūsijos karaliu s tuojau įvedė vokiečiq 
administraciją , patį kraštą pavadi no Nauja isiais Prūsais ir pra
dėjo jį voki etinti. Pavergtiej i Prūsijos lietuviai buvo negai 
lesting ai vok ietinami visą XIX a. per bažnyčią, įstaigas ir mo
kykl as. 

Lietuvių ir slavq bendrai iškovotoj i 2.algirio pergalė pen
kiems amžiams sustabdė vokiš kuosius grobikus prie Nemuno. 
Rytuo se išaugo didelė Maskvos valstybė, prieš kurią net ir 
5ustiprėjusi XVIII - XIX amžiais jun keriškoj i Prūsija buvo tiek 
silpna, jog nė galvoti negalėjo apie kryžiuočiq agresijos at
naujinimą. 

Tačiau XIX amžiaus v iduryje Prūsij os buržuazija ir jun
keriai vėl pradėjo svaičioti apie veržimąs i į rytu s. Praeitojo 
amžiaus penktajame dešimtmety je vokiečių buržu azinis ekono
mistas F. Listas kėlė mintį suku rti ūkinę „Vidurinės Europos" 
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. 1\Jltn~M, l hurll\ w1tų P,1ha llijyi> ir L<'nk1Ja ir kur ioje> dominu o
ll! "ol-.11•t n1 k,1p1l,1l11<;. Tai bu vo t' konominio paver gimo p rojek 
t,1~. O Krym n k,1ro nwtu h.c1i kum' Prm,11oc; libernlinės bu ržua
-,q, h ~1tll)h-.nic11 ~\ <1Jojo j,rn .ipil' h.<1rą pri t•š Ruc,iją, siekiant 
11?glllhti Pt1bnlt111, l,11gi ir Lietuvą . 

IH71 m. 1s1h111<' ol-.1Pli1os 1mpNijn. J1 1-,ujungė prū&ų jun 
k1•rn1 tr,ltli ljc1~ su \'ok 1šl-.010 rnonopo lislm 10 kapit alo 11žkaria -

1mo pl,111<11s. V <'1 zimo-,1 J ry tus p,wojus d nr ėsi v1s rea \C'sn is. 
Junhvn,11 11 ~t,1mbioji buržud zija prr1dėjo rn ošli fanla sti šk iau 
~1th p,h<111lm10 , 1l'~pc1tav imo pl anu s. Tuo se planuose Rytpri"1-
~1t1m~ hm o nunrnto md ypating ni f;Vilrbi vie ta . Tc1i bn vo pla c
dtll 111c1-. \'(' ril 1s I ry tus. 

B1~mc11 hc11> dt' iosi Rusijo s drm1gu tiktni dėl to , kad praktiš 
h<li dtlf l ,11hė negalimu pradėti naujų žemių užkariavimą 
ryt110 . Tc1čiau 1890 m. Vilh 0lmas II a tvi rai po uko sav o plėš
l l! i.vilg. n1 1 ryt us. Buvęs kancl eris Biulova. sav o atsi minimuo 
hl pilSilkOjfl, kad , kilu s 1905 m. revoliucijai Rusijoj e , Vilh e l
m,1-. 11z<;ienio rt'ikalų mini ste rijo s valdininkui Enišui pasakęs: 
... . . ie t Ru&iJoje gre itai viskas apsive rs auk štyn kojomis, ta i 
Pab lil1jo provincijo s turės būti pr ijungt os pri e Voki etijos"' . 

Tuo budu su imperializm o gimimu vėl atgij o seno ji vokie 
tiq 1deji1 jėga verž tis j ry tus. Vokie tija siekė atimti iš Rusijos 
Pc1ballij1, Lc-nki ją ir Ukrainą. 

Hll4 nwtq wn,arą Vakaruos e sugriaudėjo patrankos - vo
kiečių impcr iafo,la i prndėjo karą. Pradžioje ji e didžiul es jėgas 
mele prie š Prc1nct'1zij ą. Kai rusq armijos, gelbėdamos Paryžių, 
1sivcriė I Rytpr Ctsius, vokiečiai buvo priv ers ti perm es ti dalį 
divizijų iš Vakarų į Rytq frontą. Ji ems pavyko ap supti Sam
~onovo 1:irrniią Mozurų ežerų rajon e ir laimėti kautynes. Nor s 
tni 1vyk.o ke liasdeš imt kilometrų nuo 2algirio laukų, vokie
čia i \'is tiek šį mūši pava din o Tanenb ergo 2 kautynėmis, visur 
p<1brėž<lmni, kad čia jie davę slava ms revanšą už 1410 metų 
Tl'Ulonq ordino pra laimėjimą. Sis fakta s rodo, kad ka izeriniai 
imperiali stai savt' lc1ikė kryžiuočių ainiais ir jų pradėtojo ver
žimosi j rytu s tę ėja is. 

Pirmojo pasc1ulinio karo metu Lietuva tapo kovų la uku. 
Vyk-;tilnl mušiams, buvo sunaikinti Siauliai, Tauragė, Kalva
rijd, ~flkiai ir daug mažesnių miestų bei miestelių, sudeginta 
daugc' lis kaimtJ. 1915 metų rud enj kaizerinė kariuomenė baigė 
uiim ti vi 4 Lietuvą. 

Vok1i',kil'ji imperia listai nuo pirmųjų oku paciios dienų pra
dėjo jq negai lestingai plėšti . Pavyzdžiui, užėmę Šiaulius, sunk
vežimiais veiė iš fabrikq ir krautuvių odas , miltus , grūdus, 
mdnu fctktūrą, druską, cukrų ir t. t.3 Būriais varė iš kaimų ra
~uofiu s . Prisiplėštąji turtą gabeno i Vokietiją. 

1 /j b 10.100 Bornom111a111rn, M., 1935, crp . 320-3 21. 
1 \ 'oki<-t1ų 1itC'ratūroj1' Tanenbergo vardu vadinamos Zalgirio kautynės. 
1 2.i. L1Pluva D1difo1ame kare, iln ius, 1939, 145 psl. 

-

Apytikri ais du omcmm1s, pe r tr ejus su pusf• mf>tų ka1z<'r1-
niai okupantai ii',vežė iš Li0tu vos >20 tf1k&tanė:-1q tonų grudų, 
200 l ukstc1 n čių t1rklu1. pusę milijon o ga lvijtĮ, dideli ki1·k1 11114, 
odo s, sv 1Pslo, k1auš in111 ir t. t. 1 Barhanškc11 hu\o kntilmds n 
gnb enamas į Vok iC'lij ,1 miška s. Jš v iso okupantai 191~ 
1918 m la ic; išk irt o Lietuvoj e apie b1 t ukstanč1us hPkt a rq 
1•1iško. 

Liet uvos gyv ent oja i turejo mokėti did elius moke„čms. J10 
mokėjo pagn l vę, mokėjo už fomę, už šuni!. 1r t. t. Buvo drau
d~ian~a l_ai kyti girn as , nega lima bu vo he žandarų lei dimo pas 1-
p1a~l1 ~rnulę, o l e idimą gavus ieji tur ejo ati duoti oku pant ams 
dr1l1 mesos. 

Lie tu vo s pramonė tuo met bu vo da r mažai išvystyta, bet ir 
toji okupacijos meta is merdėjo. Dal į įmomų caro valdžia 
karo pradž ioj e eva kavo į šal ies gilum<Į, dali vokicbai 1šs1ga
be no, o iš li kusiųjų įmonių veikė tik tos, kurios "ykdė 
okupacinės va ldži os užsakymus . Todel mies tu o e darhintnka1 
neturėjo darbo. Daug žmonių bad avo, siautė užkrečiamo
s ios ligos . 

Okupacinė va ldžia varže gyventojų kilno1imąs1, naikin o 
nese niai atsidariusias lie tuvi škas mok yk las, o ju vie toje stei
gė vo kiška s, uždraudė be t kokią visuomeninę vei.klą, sus irinki
mus, uždarė vis us laikraščius. 

1916 m. vokiečiai pradėjo masiškai vežti jaunimą priverčia
miesie ms darbams, dar labiau sustiprin o ekonominį Lietuvos 
apiplėšimą. 

Okupantų žiaurumas daug kqo primind avo kryžiuočių lai
kus. Ji e iš gyventojų reikalaudavo nu siimti kepurę, su tik us 
karininką ar viršilą, ji ems pra e inant pa s itraukti nuo šaligat vio . 
Tuos, kurie išdrįsdavo nepa sveik inti okupantų, sumušd avo, ne
paisyd ami nei amžiaus , nei lyties 2• Zandarai ir vokiečių kar e i
viai nuolatos daryda vo kratas, ieškodami mais to produktų, tau
riqjtį metalq, ir ta proga grobd avo visa, ką tik geres n io su
rasdavo. Ui menkiausią pasipriešin imą žmon es suimda vo, 
leisdavo ir šaudydavo. Ypač žiauriai e lgd avosi su tais, kuri e 
būdavo įtariami turį ryšį su besislapstančiais ru su karo belais
viais. Toki ais atve jais vyru s nužudyd avo, o trobe.sius sudegin 
davo. Kiekvieno je apskrityj e okupacijos metais vokiečia i nu
žudė daug nekalttĮ žmonitĮ. Pavyzd žiui , v ien Ma žeik iuose 
okupanttĮ karo teismo sprendimu buvo sušaud yt i 3G žmonės 1. 

Daugybė mirė nuo mu šimo, kankinimq ir bado vokiečių darb o 
stovyk lose. 

VokišklĮjlĮ imperialistlĮ žiauruma s kėlė didžiausią Lietuvo s 
gyventojtĮ neapykantą. 2.monės slapstėsi nuo vokiečių ir slėpė 

1 Zr. Re voliucinis Jt1deJim,1s Lit>tuvojc, Vilnius , 1957, 156 psl. 
1 2.r. Lietu vn Did.ZJajame k.,ne , Vilni us , 1939, 12:l , 188 psl. 
3 2.r. Re voliucin is judėjimas Lil' tuv ojl' , V iln ius , 1957, 161 psl. 
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!>avo turtą, o nuo 1916 metų pasitaikydavo ir atskirų akty va us 
pasipr iešinimo atvcjtĮ. 

Skriaudžiami darbo žmonės kar tais kreipdavos i į mi škuose 
besislap tanėius rusų karo belaisvi us, pra šydam i atk er šy ti 
skriaudėjams ar nub austi išdavik us, pagaliau ir patys eid avo 
į mišku . Taip kūrėsi „miško brolių" bfiriai, kur ie ginklu pri e
šino. i okupantams. 

Vokiečių okupacija ir karas dar labiau paač;trino kl as iniu s 
prie · taravi mus Lietuvoje . Liaud ies masės mies te ir kaim e sk ur 
do, jos kankino badas, joms grėsė įvairios okupantų re pres i
jos. Bijodami pat ekti j vokiečiq darbo stovyk las, var gu olia i 
C'idavo pusdykini dirbti buožėms. Buožės bičiuliaudavosi su 
fan darais ir todėl dažnai išsisukd avo nuo rekvizicijų. Savo 
produktus jie už auksą , sidabrą ir vertin gus daik tu s parduo
davo badaujan tiems miestų gyve ntojam s. Tu o būdu daug elis 
buožių okupacijos metais net pralo bo. 

Tuo metu , ka i vis a Lietuvos liaudi s degė neapykant a vokiš 
kiesiems imper ialistams, Lietuvos bur žuazija siūlė ji ems sav o 
µaslaugas, akt yviai bend radarb iavo su j ais. O kup antai, k arui 
užsitęsus, supra to, kad reiki a ieškoti naujų val dymo metodų, 
kuri e padėtt1 j iems išnaud oti Lietuvos žmones ir jo s ekonomi
nius resursus, įjungti Lietuvą į reichą . Ji e nutarė pan audoti 
Lietuvos buržuaziniu s nacion alistus ir todėl leido ji ems 1917 m. 
sušaukti Vilniuj e iš anksto numat ytus ir okupantam s priimti
nus asmenis, kuri e išrinko vadinamąją Lietu vos Tarybą su 
Smetona priešakyj e . Si kaizerinė Taryba vokiečių imp erialis
tams daug pasitarn avo: 1917 m. gruodžio 11 d. aktu ji pasisakė 
už Lietuvos prijungimą pri e Voki etijo s, o sekančių metų lie
pos 11 d. išrinko Lietu vos ka raliumi Viurtemb er go princą Ura
chą. Taip elgtis lietuviš kaja i buržuazijai dikta vo siauri klasi
niai jos int eresa i. Bijodama liaudi es, ji tikėjosi su vokiečių 
imperialistų pagalb a išlaiky ti savo klasinį viešpatavimą Lie
tu voje. 

Kaip matyti iš gen. Liudendorfo pasisakymų, 1916 ir 
1917 metais vokieoiai , tarp kita ko, siekė užgrobti Lietuvą ir 
Kuršą 1• Kaizerini ai imperiali stai planavo, karui pasibaigus, ap
gyvendinti Lietuvoj e iki 2 milijonų vokiečių kolonistų 2• Tais 
tik sla is okupacinė valdžia ma siškai žudė Lietuvos gyventojus , 
marin o juos badu, užkrečiamosiomis ligomi s stovyklose ir pan. 
Vokiečiq kolonistų r eikalam s buvo paimta daugiau kaip 
GSO tūkst. ha Lietuvos dvarų žemės 3• 

Tačiau karą Voki etija pralaimėjo. Reikalaud ama besąlygiš
kai išves ti vokiečių kariuomenę iš okupuotų sričių, Antantė 
paliko ją ligi atskiro nurodymo buvu siose Rusijos teritorijo se . 
Vokiečių milit aristai iš buvusių 8-sios ir 10-sios armijų likučių 
-- ---

28 

] Zr. E. Ludendorfl . Kriegrūhrung und Politik , Beilin, 1922, S. 246, 25 1. 
2 Zr. Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, Vilnius , 1957, 156 psl. 
a Zr. ten pat, 209 psl. 

sudarė generolo fon der Golco kariuomenę. Ji skelbėsi kovo 
sian ti p rieš bolšev ikus. Panašios pask ir ties buvo iš vokiečių 
militaristų bei rusų baltagvardiečių su dary toj i Bermon to-Ava
lovo ar mij a. Voki ški eji imp er ial ista i pl anavo įsitvirtinti Pabal 
tij yj e . Kaip pats gen . Golcas vėliau prisip ažino savo a tsimini 
muose, jo armij os tikslas buvo gau ti vokiečių kareiviams že
mės Lietuvo je, Latvi joje ir Estijoj e, kolonizu oti šiuos kraš tus, 
o vėliau prijungti ju os pri e Voki e tijo s . Vietinė buržu azija pati 
prašė vokiečius pasilikti, Antantės int erve ncijo s planam s taip 
pat buvo reikalingi jų durtuvai. 

1918 m. rudenį Lietuv oje susidarė revoliucinė situ ac ija , 
kūrėsi Darbininkų ir vargingųjų valstiečių tarybo s, rev oliuci 
niai komit e tai. Komunistų partijo s vado va ujami, darb o žmonės 
kovojo pri eš okupantu s ir vietinę buržuaziją. Įvyko proletarinė 
revoliucija. 1919 m. pradžioj e Tarybų v aldžia kontrolia vo di
desnę pusę Lietuvo s. Spalio revoliucijos banga, atėjusi i Pabal
tijį, ritosi į vakarus. 

Tokia padėtis nepatiko Antant ei. Ji 1919 m. pradžioj e įsa
kė vokiečių divizijoms pulti ir pirmuoju etapu užimti liniją 
Ryga-šiauliai-Gardinas. Okupantai noriai ėmėsi vykdyti už
davinį, kuris sutapo su jų tikraisiais tikslais . Vokiečių kariuo 
menės Bugo korpu so dalys užėmė Alytų. Kiti okupantų dali
niai paėmė Telšiu s, Kuršėnus, Skuodą, Mažeikius, Šiauliu s, 
Kėdainius. Kartu jie apginklavo buržuazinių nacionalistų 
būrius, padėdami jiems toliau slopinti Tarybų valdžią Lietu 
voje. Vokiečių militaristai 1919 m. mūsų krašt e atliko svar 
biausio Tarybų valdžios smaugėjo vaidmenį. Lietuviškoji bur 
žuazija džiūgavo. Jai, kunigo P. Žadeikio žodžiai s tariant, vo 
kiečių kųlkosvaidžių tarškesys buvęs „gražiau sioji muzika" 1• 

Lit!tuvos liaudžiai ši „muzika" nešė naujas kančias ir ašara s. 
Ypač smarkiai plėšikavo žemaitijoje vadinamieji bermontinin
kai. Neapykanta vokiški esiems okupantams liaudyj e buvo to 
kia didelė, kad pagaliau ir pati pravokiškoji buržuazinė 
valdžia buvo priversta juos išprašyti iš Lietu vos. 

Vadinasi, vokiečių imperialistam s pirmojo pasaulinio karo 
metu nepavyko užgrobti Lie tuvos . Tačiau savo grobikiškų kės
lų jie nė nemanė atsisakyti. 

Vokiečių imperialistai planingai rengėsi pakartoti žygį 
į rytus . Tuo tikslu jie stiprino Rytprūsius. Vokietijos vyriau
sybė suorganizavo ypatingą įvairiausilĮ priemoniq sistemą 
Rytprūsiams stiprinti - Osthilfe (pagalbą Ryta ms ). 1930 m . 
Vokietijos žemės ūkio ministra s Silė atvirai pareiškė, kad 
Osthilf e r eiškia ne tik ekonominę pagalbą, bet turi tikslą po 
litiškai ir kariškai sustiprinti Rytprūsių placdarmą, ugdyti ir 
stiprinti vokiečių įtaką rytuose . Dar iki Hitl erio atėjimo į val 
džią šiai „pagalbai" buvo išleista 1 milijarda s 150 milijonų. 

1 Pr. Zadeikl s. Didžiojo karo užra šai, 11 d., 245 psl. 
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markią R1 tp1 u iuosc bm o ties iami nauji g lcžinkelia i, kasam i 
kanalai, gilinamas Pilau uostas, statomi aero dromai, plečiama 
\-.aro pramonė. Karaliauėius pasi liko gal ingiau sia Rylprūsių 
t irlO\ · , kuri 1r po ersalio sutar li0s ne tik nebu vo sunaikin ta, 
be t dargi pc1lihta joje sunkioji c1rtilerija . Ryl pru siai buvo pa
vers li milžiniška karo stovyk la. 

Ko nepndnrė gC:'ncro lc1i, vokiečių monopoli stini s ka p italas ir 
dip loma llja, to voki: knsi imperia lizmas ėmė siekti ki ta is ke
liais. J c1m daug padėjo pa ti Lietuvo s buržuc1zijc1. 

Lietuvos buržuazinė vyriausybė vykdė tok ią užs ieni o poli
tiką, knn kraštą ūkiniu atzvilgiu padarė v isiška i priklausomą 
nuo ok H' li jos. Apie t ris ke tvir tadalius Lietuvos imp orto ir 
ehporto priklausė Vok ietijc1i. Ketv erius metu s buržuazinėje 
Lietuvos valstybėje nebu vo nuosavos vali ut os, kur savo nuo lat 
smunkančios ostmarkės - okupc1ntq išleis ti pop ieri n iai pin i
~ai. Tokiai padėčiai esa nt , atskir i ver telgos smar ki ai pel
nėsi iš spekuliacijo s nuolat krentančia mark e, pavyz džiui, 
kumg as Vailokai tis pasidarė didžiausiu Lietuvos turtu oliu , tu o 
tarpu liaudis in fliacijo s metai s turėjo milžiniškų nuostolių. 

Bur7llazinės vyriausybės išdavinėdavo nacional iniu s Lie
tuYos interesus, pasirašydamos verg iškas su tar tis su Vokie tij a. 
Pvz., 1923 m. pasirašy ta ostmarkių likvidavimo sut ar timi (tuo 
metu buvo jvedama lito valiu ta) Lietuva atsisakė ateityje re i
kalauti iš Vokiet ijos a tlygin ti karo ir oku paci jos nuo stoliu s. 
Tai reiškė, kad ji dovano jo Voki etija i kel is šimtu s milijonų, o 
gal ir milij ardų, aukso markių už okup acijos metais iški rs tu s 
miškus, dovanojo šimtus mili jonų markių už išplėštas rekv izi
cijas, už pelną, kurį turėj o vokiečių bankas , septynerius metus 
leisdamas Lietuvoje niekuo nepadengtu s popi erin ius pini gus 
ir t. t. 

Ne geresnė buvo ir 1928 m. Voldemaro vyriausybės pasi
rašyto ji preky bos sut ar tis su Vok ietija. Pagal šią sutartį Vo
kie tijos piliečiai Lietuvoje gavo tokias pa t te ises , koki as tu
rėjo Lietuvos piliečiai, ir galėjo jsigyt i čia nekilnojamąjį 
turtą. Tai įgalino vokiečius supirkinėti Lietuvo je na mus, ūkius , 
steigti pramonės ir prekybos įmones ir t. t. Sut art is atidarė 
kelią viešai vokiečit) kolonizacija i Lietuvo je. Pas inaud odami 
tuo, vokiečiai veržėsi į Lietuvos ekonomiką , Voki etij os vy
riausybė te ikė jiems kreditų, ypač Klaipėdos kraš te . 

Voki etijo s vyriausybė, pasinaud odama pas irašyto siomis 
prekybo s sutar timis, k išosi i Lietuvos v idaus reikalus. Berlynui 
re ikalauj ant , Lietuvos geležinkelių vi daus tarifa s bu vo ta ip 
su tvarkytas , kad didžioj i užsienio pr ekybos dali s eitų per Vo 
kietiją ir josios uostus. Pvz., siųsti iš Kaun o pre kes į Suomiją 

a r Svediją per Rygą, Liepoją ir ne t Klaipėdą bu vo kur kas 
brangiau , neg u per Karaliaučių. Tuo būdu buržuazinė vy riau 
sybė savąja tarifų pol itika pati blokavo vienintelį Lietuv os 
uostą. 
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Lie tuvo je vokiečiai vedė intensyvią propagandą per eva n
gelikLĮ ir net katalikų bažnyčias, ypač pe r vienuolynus. 
Pvz., Plungėje sus isuko l izdą vokiečiai kapucinai. Priimd ami 
i savo vienuolyną žcmaičiq jaunuoliu s, per keletą metų juos 
taip suvoki et indavo, kad šie jau nebemokėdavo do rai lietu
viškai kalbėti. Panašus procesa s vyko šv. Luko ligoninėje 
Kaune , kurioje vokietės vienuolės tą pa tį darydavo su lietu
vaitėmis. Kaun e j ėzuitq gimnaz ija, kurioje mokėsi buržuazinės 

vi ršūnės sūneliai, taip pa t bu vo vokieč i ų jėzuitų ranko se . 
Vokiečiai turėjo Lietuvoje dešimtis va lstybiniq ir privačiq 

mokyklų, daugiau negu reikė j o vokiš kai kal ban tiems gyven to
jams. Ja s lankydavo ir nevokiečiai . l a isva i veikė keliasdeš imt 
vokiškų draugijų su „Kulturf erbandu" priešakyje . Vienas iš 
voki !>tinimo centrų buv o Kauno vokiečių klu bas milijon ier iaus 
vokiečio fabrikanto Tilmanso namuose . To k lubo p irmininku 
buvo Lietuvo s komerc ijos bank o dir ek tori us Hofmana s. Kaun e 
.,Vokiečių knygyn as ", priklausęs vienai juod ašimtišk ai Ber
lyno organizacijai ir prop agand os tik slais pigi ai pardavinėjęs 
vokiečių literatūrą, buvo Berlyno subsidiju ojamas. Plačią vo
kiškojo imperi alizmo ir milit arizmo ide ologijos propagandą 
varė kinot eatrai, kur ie , ypač atsiradus gar siniam k inui, dau
giausia demon struod avo vokiečių filmu s. 

Buržuazinėje Lietuvoje gyv eno nemaža Vokietijos piliečių, 
kaip įvairių sričių „special istai". Dalis šių „specų"- vienuolių , 
prekybininkų bu vo vokiečių žva lgybos agentai, vokiečių armi
jos at sargo s karinink ai. Kad jų nieka s nekont ro liuotq, ji e net 
namų darbininke s atsiveždavo iš Voki etijo s. 

Išsigandę augančio darbininktĮ judėjimo, didėj ančios ko 
munistų įtakos darbo žmonių masėms, Voki etijos k api talo 
magnatai nusprendė pereiti pri e atv iros fašistinės diktatūros. 
Fašizmas - tai labiausiai reakcing a , atvi ra teroristinė finans i
n io kap italo diktatūra. Fašizmas vokiečių imp eriali s tine i bur 
žuazijai buvo re ika lingas darbininkų klase i nu slopinti , kapit a
lizmui išsaugoti . Sioji buržua zija jau nebeįstengė va ldyti 
ĮJ)rastinėmis demokratinėmis formom is ir todėl I yžos i liau dies 
masiq veržimąsi į laisvę sutramd yti kru vina pri evar tct ir 
teroru . 

Ideologinėje srityje fašiz mas reiškė juodžiausią reakci ją, 
neapykantą žmonėms, plėšikišką „moralę" ir „filosofiją". Hit
leris skelbė, kad tik vokiečiai esą pilnavertė rasė, ka d jie tur į 

viešpatauti k itom s tautoms. Hitlerinė „geo politika" skelbė, ka d 
vokiečiai esą „aukštesnė rasė", kad ji e turį teisę pas iimti 
.,erdvę" ry tuose , t. y . užkariauti lenkt1, lietuv iq , latvių, ru sq, 
balta rusių ir kitų tautų žemes. Hitl eriniai „filosofa i" atmetė ir 
pasmerkė sunaikinimui kultūrines ve rtyb es , skelbė gyvulišką 
neapykantą kitom s tautoms. 

Hitl eriui atėjus į va ldžią, vokiečiq imperialistinė age nt tlfa 
Lietu voje nepapra stai suaktyvėjo . Ypač tai bu vo jun tama 



Klaip~dos krašte. lš„Vokieti_j~s :7ado~a~j~~ų ir fi_~a~suojamų 
nac1st1111q orgamzacl)ų nanai eme ruost 1s Jega alpl esti nuo Lie
~uvos l ll'lipėdos kraštą, terorizavo ir žudė jiems nepag c idau
Jamus 11smenis. Hitlerininkai skelbė zoologinę neapykantą 
~lavftms, lietuviams, žydams ir laikė šias tautas „žemesniąj a 
ia e". epaisant viso to, Smetona 1933 m. tautininkų suva
žiavime iškilmingai pareiškė, kad Musolinį ir Hitlerį ji s laiko 
savo mokytojais. 

HitlerininktJ tikslai Lietuvoje negalėj o kelti abejonių. Dar 
1933 metais Hitlerio ministras Hugenberga s Londono ekono 
minėje konferencijoje viešai pareika lavo vokiečiams teisės 
kolonizuoti rustJ žemes. Kad visas Pabaltijys tur i atit ekti vo
kiečiams - tai Hugenbergui buvo savai me supra ntamas da
lykas. Rytprllsių oberprezidentas Kochas ofic ialiose k albose 
dar 1934 m. skelbė, kad nebetoli tas laikas, k ai vokiečiai pra
dėsią iyg iuoti į rytus. Hitlerininka i, paskelbę šūkį „patra nko s 
vieton sviesto", intensyviai ginklavosi. Visa Vok ietij a bu vo 
kariškai auklėjama ir organizuojama, taikos šalinink ai žiau
riai persekiojami, jaunimo tarpe buvo ugdomi žudik iški 
instinktai. 

Lietuvos Komunistų partija jau 1935 m. kreipėsi į plačias 
darbo žmonių mases, į eilinius partij os narius, skatindama 
kurti Liaudies fronto komitetus vietose kovai pri eš hitl er inio 
užpuolimo pavojų, už Lietuvos nepriklausomybės gynimą, už 
demokratines laisves. 

LKP Centro Komitetas savo atsišaukimu ose nurodinėjo gre
siantį Lietuvai hitlerinės okupacijos pavojų, demaskavo imp e
rialistams parsidavusią lietuviškąją buržuazij ą, fašistinę Sme
tonos valdžią, kur i persekiojo tikru osius krašto patr iotus
antifašistus ir pataikavo hitlerininkams. 

LKP savo kovoje prieš gresiantį hitlerinio užpuo limo pavo 
jų nebuvo viena. Ją palaikė kitų kraštų kompartij os. 1935 m. 
gegužės 15 d. Vokietijos, Prancūzijos, Anglijo s, Lenkij os, Ita
lijos, Cekoslovakijos, Belgijos, Austr ijos, Vengrijos ir Lietuvos 
kompartijos išleido bendrą atsišaukimą, kuriam e kvietė darbo 
žmones i kovą prieš agresyvius hitlerinės Voki etijos planus. 

LKP Centro Komiteto 1938 m. sausio plenumas daugi ausia 
dėmesio skyrė Lietuvos nepriklausomybės gynim o klausimui. 
Į naujus partijos Įstatus buvo įrašyta, kad Lietuvo s Komunistų 
partija kovoja už vieningo liaudies fronto sudarymą, už Lie
tuvos nepriklausomybę, už fašistinės diktatūros nuvertimą. 
Part ija neatsisakė savo programinių tikslų, bet, kaip svarbi au 
sią ir artimiausią savo tikslą, ji nurodė reikalą mobili zuoti 
visas !iau~_ie~ j_ėgas ~ovai už Lietuvos nepriklausomybės gyni
mą, uz fas1stmes vyn ausybes nuvertimą. 1938 m. ,,Tiesos" pir 
majame numeryje paskelbtas LKP CK atsišaukim as ragin o 
visą Lietuvos liaudį kovoti už nepriklausomybės išlaikymą. 
„Tiesa" aiškino, kad liaudis negali pasitikėU fašistine Smetonos 
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vy riausyb e, kai re ika las liečia nepriklausomybės gynimą. 
19 18 metais, kai darbo žmonės, Komunistų partijos vadovau
ja mi, vijo okup antu s iš Lietuvos, lietuviškoj i buržuazija su 
Sme tona pr iešakyj e kreipėsi į vokiečių mili tari stus pagalbo s. 
,.Tiesa" nurodė, ka d svarbiausią pavoj ų Lietuvos laisvei suda
ro imperia lis tinė Lenk ija ir hitlerinė Vok ietija 1

• 

Lietuvos Komunistų par tija ėmė te lk ti visas pat riotines Lie
tuvos j ėgas kova i už lietuvių tautos na cionaliniu s interesus , už 
suartėjimą su Tarybų Sąjunga - mažųjų tautų laisvės ir ne
priklausomybės gynėja . 

Po imperialistinių ša l ių susitar imo Miunchene, kai An glija 
ir_ Pr~n~ūzija sutiko leisti Vok ietij ai užgrobti Čekoslovakiją, 
h1tl~rme ~resm~ Lietuvai pasidarė realesnė. Liaudyje aug o 
nenmas del krasto ateit ies, o fašistini s oficiozas „Lietuvos ai
das" ram ino, jog yp atingo s reikšmės turįs Hitlerio pareiški
n~as, es~, •:P? sudetų klausimo sutva rkymo Voki etija jokių 
kitų tentonmų reikalavimų Europoje nebeturinti". Komunisti 
nė spau da demaskavo tokį išdavikišką liaud ies budrumo mig
dV:m~. LKP Centro Komitetas 1938 m. nurodė, jog tie, kur ie 
tv1rtma , ka d „agresoriai dabar pasotint i, tie ne tik klysta be t 
ir meluoja " 2• ' 

1939 m. kovo mėnesį, užgrobusi visą Čekoslovakiją, Vokie
tij a užgrobė ir Klaipėdos kraštą . Stengdamasi į tikti hitl er i
ninkam s, Lietuvos vyriausybė leido per Lietuvos radiją 
retransliu oti šlykščias Hitlerio ir Gebelso kalbas. Ji ne tiktai 
nereiškė jokio pro testo prieš įvykdytą smurtą , bet , vos mėne
siui praėjus po Klaipėdos užgrobimo, pasiuntė sav o oficialius 
at stovus Merkį ir gen . Raštikį į Hitlerio gimimo dienos iškil
mes Berlyn e. Hitlerininkq laikraščiai pasku i spausdino nuo
tra ukas, kuriose gen. Raštik is meiliausiai šyp soj osi, stovėda
mas šalia Hitlerio. Ši šypsena turėjo parod yt i, kad Liet uva 
esan ti patenk inta, jog ji sutin kant i su Klaipėdos kra što už
grobimu. 

Bet Lietuvos liaud is nesutiko . Geriausi jos sūnūs - komu
nistai pareiškė savo pasiryžimą su ginklu rank ose ginti lie
tuviq tautos laisvę nuo hitlerininkų pasikėsinimą Vyko de
monstracijo s, pro testo mitingai. Fašistinė vyriausybė į tai 
atsakė_ na1;1.iais_ ar~štais, . n_a~jtĮ k_oncentrac ijos stovyklų steigi 
mu ._ Vis de_lto J?k 1os P<_)h~1~~s _ priemonės j au negalėjo sulaikyti 
verz laus haud1es pas1pn esm1mo. Lietuvoj e br endo revo liu
cinė si!uacij_a. Dėl s1:1nkėjaD:čios ~konominės padėties blogėjo 
d~rbo zm~n~ų gY:'em~as ~11_este. ~r ~aim e. Visuotinį pasipikti
nimą sukele antmac1onalme fas1stmės vyriausybės polit ika , 
1Os kata strofiški J?ralaimėjimai Lenkijos (1938 m.) ir Vok ieti 
JOS (1939 m.) ult1matumq metu. Nepapra stai išaugo liaudies 
simpatij os Tarybų Sąjungai, kur i 1939 m. spalio mėnesį 

1, :Zr. Revo liu cinis judėj imas Lietu voje, Viln ius , 1957, 533 ps l. 
2 „Tiesa" , !9 38, Nr. 16. 

3 Hillerlnė olrnpaclJn Lleluvoje 3J 



grąžino Lietuvai Vilnią Prasidėjo pakrikimas pačių fašistų. 
eilėse. 

Hitlerinei Vokietijai užpuolus Lenkiją , 1939 m. rugsėjo 
mėnesj Lietuvos pasiuntinys K. Škirpa savo vy riau ~y~~s. vardu 
vedė slaptas derybas Berlyne. Tose derybos e Vok 1eti1a1 buvo 
siūloma okupuoti Lietuvą ir nustatyti jai Vok ietijos prot ek
toratą. Su tokiu pačiu prašymu į hitl erininku s kreipėsi vo lde
marininkai. Tuo būdu Lietuvos buržuazija, norėdama išlaikyti 
savo viešpatavimą, išdavinėjo Lietuvos nepriklausomybę ir 
laisvę pikčiausiems lietuvių tautos pri ešams. 

Vadovauja ntys Vokietijos sluoks niai i Lietuvos buržuazi 
jos prašymus atsakė, kad reikalas jau pavėlavęs ir nebeįeinąs 
j politinitĮ reicho problemų programą 1• 

Tarybq Sąjunga ir Lietuva , darbo žmonių masėms prit a
riant, pasirašė dvišalius paktus dėl savitarpio pagalbos ir ta
rybinės kariuomenės bazių įsteigimo Lietuvoje. Tarybų Są
junga stiprino savo Vakarų frontą pri eš galimą Vokietijos 
puolimą. Lietuvai tai buvo reali pagalba ginant jos nepriklau 
somybę nuo vokiečių imperialistų pasikėsinimų . Ta proga 
Lietuvos Komunistų partijo s Centro Komitetas 1939 m. spalio 
11 d. išleido atsišaukimą „Draugai ir piliečiai", kuriame buvo 
sakoma: 

„Sudužo Smetonos-černiaus vyriausybės ir ją remiančių 
reakcinių kademų ir liaudininkų šių dienų pastangos nuvesti 
Lietuvą į hitlerinės Vokietijos protektoratą . . . " 

Tuo pačiu metu , kai liaudis reiškė savo pasiryžimą gintis 
nuo hitlerininkų, Lietuvo s buržuazinė spauda gyrė Hitlerio 
ir Musolinio agresyvius žygius Europoje. 

Hitlerinės Vokietijo s atsisakymas 1939 m. rudenį įvesti 
Lietuvai savo protektoratą nereiškė jos taikingumo. Tuo mo
mentu ji negalėjo tai padaryti , tačiau ji neatsisakė nuo planų 
Lietuvai užgrobti. 

Hitlerininkai Lietuvoje turėjo savo penktąją koloną. Pir 
miausia tai buvo „Kulturferbando" organizacija, turėjusi 
10 000 narių. Specialūs instruktoriai juos mokė karo dalykų. 
Į Lietuvą iš Vokietijos buvo siunčiama nacionalsocialistinė li
tera tt1ra, propag andiniai kino filmai, daugėjo vokiečių specia 
listų, laikraštininkų skaičius. Iš tikrųjų tai buvo hitleriniai 
agentai , atvykę su specialiomis vokiečių žvalgybos užduoti
mis dirbti mūsų krašte ardomąjį darbą. 

Buržuazinė vyriausybė hitlerinei agentūrai Lietuvoje nieko 
nedarė, užtat ji kuo uoliau siai organizavo tarybinių karių se
kimą, beveik nekliudė veikti lenkiškoms antitarybinėms kari
nėms ir šnipinėjimo organizacijoms. 

Dėl prasidėjusio antrojo pasaulinio karo didelius sunku 
mus pergyv eno Lietuvos ekonomika, ypač jos pramonė. Į pa -

1 Zr. S. Atamukas. LKP kova prieš fašizmą, už Tarybų valdžią Lie tuvoj e 
1~35-- 1940 metais, Vilnius, 1958, 231-2 32 psl. 
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galbą mūsų kraštui atėjo Tarybų Sąjunga. Paga l 1939.X. 16 d . 
prekybos sutartį su Tarybų Sąjunga Lietu va buvo aprūpinta 
nafta, gelež im, cement u, trąšomis, dru ska, akm ens ang limi, 
cukru mi ir kitomis prekėmis, kurių ji iš ni ek ur kitur negalėjo 
gauti. Nežiūrint visų ekonominių sunkumų, fašistinė va ldžia 
1940 m. baland žio 17 d. pasirašė Lie tuvai nuostolingą ir poli
tiškai žalingą pr eky bos sutartį su Vok ietija. Šia su tar timi Lie
tuva įsipareigojo patiekti Voki etijai žemės ūkio produktų už 
200 min . litų, pati ni eko už tai negaudama. 

Eidama savo išdavysčių keliu, buržuazinė vyriausybė, su
sikompromitavusi antitarybiniais veiks mai s ir savitarpio pa
galbos pakto su TSRS nuolatiniais pažeidinėjimais, pag aliau 
kreipėsi į Hitlerį, prašyd ama okupuoti Lietuvą (api e ta i par e iš
kė Hitleris 1941.VI.22 d. atsišaukime). 

1940 m. pavasarį Rytprūsiai knibždėte knibždėjo ka riuome 
nės, tankų, artil erijos. Karaliaučiaus viešbučiuose at sirado 
daugybė paslaptingų civilių, turistų, kuri e laukė kažkokių 
įvykių ir turėjo tam tikrų užduočių. 

Lietuvių tautai grėsė mirtinas pavojus. Ji s buvo nepalygi
namai bais esnis už kaizerinių imperialistų įsiveržimą į Lietu
vą 1915-1918 metais. Tada Lietuvai buvo numatytas prūsų 
likimas - krašto kolonizacija ir germanizacij a, dabar gi vo
kiškasis imp erializmas buvo paruošęs daug baisesnę programą. 
Hitlerininkai skelbė, kad jiems reikalinga rytų erdvė, vadinasi, 
lietuvių tauta ir kitos tautos turėjo būti sunaikintos. Tuo tik s
lu hitl erininkai mokė jaunimą žudyti, o pat ek us į svetimą 
žemę nesigailėti nei ligonių , nei moterų, nei kūdikių, nei senių. 

Tiktai ryžtingi Tarybų Sąjungos veiksmai 1940 m. bir želio 
mėnesį tuo metu išgelbėjo Lietuvą nuo hitlerinės okupacijos. 
Rudieji kryžiuočių ainiai savo plėšrų žygį turėjo atidėti pa
togesniam laikui. Lietuvos liaudis nuvertė nekenčiamą fašisti
nį režimą ir pirmą kartą istorijoje pati ėmė spręsti savo likimą. 

Deja, ir tuo metu, kai, numetę nekenčiamą fašizmo jungą, 
Lietuvos darbo žmonės džiaugsmingai vykdė socialistiniu s per 
tvarkymus, kai socialistinės revoliucijos pritrenkta buržuazija 
nebedrįso atvirai priešintis Tarybų valdžiai, hitlerinės Voki e
tijos agentai giliam e pogrindyj e iš nuverstųjų klasių likučių 
lipdė penktąją koloną. Gestapas 1941 m. pavasarį siuntė į Lie
tuvą teroristu s ir ginklus. Taip atsirado slapti ginklų sandėliai 
Kretingos pranciškonų vienuolyn e, Betygaloj e pas gestapo 
agentą kunigą Plankį ir kitos e vietos e. Zmogiškumo netekę iš
gamos padėjo hitl erininkams naikinti taikius Lietuvos gy
ventojus. 

Užėjo baisioji hitlerinės okupacijos naktis. Dar niekados 
lietuvių tauta nebuvo susidūrusi su taip rea liu išnaikinimo 
pavojumi. Mūsų kraštui teko pirmieji hitlerinit1 divizijų smū

giai. Okupantai jau iš pirmųjtĮ dienų pradėjo naikinti mūsų 
žmones. Pirmiausia jie naikino komunistus, komjaunuolius, 
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tc1rybinius akt) islus. Paskui masiškai naiki no žydų tautybės 
žmones. Per visą okupacijos metą bu vo suiminėjami ir išvc 
zami į ka torgos darbus, metami j kalėjimus b ei žudomi patys 
energin giau ieji lieluvitĮ tau tos sūnūs ir du kros. Kaip parodė 

iurnbcrgo procesas, hitl cr ininkai bu vo numatę k aro laimė
jimo atvej u liku sius lietuvius iškelti į Baltarusiją ir Lietuvą 
apgyven dinti vokiečiais. 

Kiekv ienas blaiviau galvojanti s žmogu s matė, k o hitlerinės 
Į!a1110s eina j rytus. Ar ga lėjo kas no rs tikėtis, kad Hitl eri s 
l ietuw1i dar ys išimtį, kad atsisaky s savo rasistinės teo rijo s, 
pagal kurią slavai, lietuv iai buvo tik mėšlas „gryn ajai'' ger
mani kajai rase i tar pti . Ir vis dėlto ats ira do Lie tu vo je žmonių, 
kur ie, puikiai žinodami , kad hitlerinės Voki e tij os pergalės 
t1tveju Lietuva bus malte sumalt a, padėjo pikčiausiam lietuvių 
tautos priešui. Kaip visok ie pelužiai, draik os , sv irtil os 1 
XIII- XIV a. išdavinėjo kryžiuočiams lietuvių pili s ir žemes, 
taip okupacijos metai s škirpos, kubiliūnai, ambrazevičiai ir 
daug elis kitų buržuazinių nacionalistų išdavinėjo visą Lietuvą. 
Lietuviškieji Hitl erio kn echtai okupantams padėjo nužudyti 
daugelį žymių Tarybų Lietuvos politiniq veikėjq, mok slo ir 
meno atstovų bei šimtus tūkstančių kitq žmonių. 

Tarybų Lietuvos išva davi mas 1944 m. bu vo tarsi an tra s 
lietuvių tautos gimimas. Didžiausias pavoju s buvo paš a lint a s, 
tiktai sunkūs okup aci jos padariniai dar ilgokai bu vo juntami 
pokario melais . 

Kaip Didžioji Spalio socialistinė revo liuc ija grąžino Lietu 
va i valstybingumą, ta ip Tarybų Sąjungos pergalė Didži a j a me 
Tėvynės kar e ne liktai grąžino lietuvių tautai laisvę, be t ir 
teisę gyventi , kurti savo ekonomiką ir kultūrą, įnešti savo 
dalį i bendrą pasaulio kultūros lobyną. Tai yra did žios tary bi
nių taulq draugystės išraiška . 

Jau praėjo keliolik a metų, ka i didvyriškoji Tarybinė Armi
ja ištrenkė iš vokiš kojo imperializ mo nagų mirtie s kalaviją, 
pakibusį ties lietuvių tauta ir vi sa pažangiąja žmonija. Pel
nytą galą gavo Hitleris ir nemaža svarbiausiųjų karinių nu si
kaltėlių. Milij onai vokiečių , pasidavusių nacisti ne i prop aga n
dai ar neturėjusiq valios j ai pri ešintis, padėjo ga lvas plačio
joje „ryt q erdvėje". Didžioji vokiečių tauto s da lis suprato 
baisiąją klaidą. Susikūrė Voki etijo s Demokratinė Resp ublik a. 
Darbo žmonės Vakarų Vokietijoj e kovo ja už taiką, prieš in asi 
vėl pakėlus iems galvas militar istams, bes iruošianti ems n au
ja m karui. 

Tačiau ar galima užmir šti kryžiuotiškos-kaizerinės-hitleri
I1ės agres ijos istoriją? 

1 Zemaitijos feodalas Pelužis 1286 m. atvedė kryžiuočius naktį j 1ictuvlt1 
pili , kurioje vokiečiai isz11dė vestuvininkus - 70 didikų. Draika 1302 m. kry
žmočiams i;davė Aukaimio pilį. o Svirlila tokią pat Išdavystę pak a rtojo 
1305 m. 
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Ne! Vakarų Vokie tij oje vėl riki uoj asi buvę hitle r iniai ge
n erolni , vėl kunig a i šve ntin a ginklu s ir milita r istų vėliavas. 
Bonoje v is gar siau kar to ja mi revanš istin ia i šūkia i. Ten kartas 
n uo ka rt o įvyksta buvusių ver ma cht o karių sąskrydžiai. Atga i
v inamo s n e liktai h i tlerinės, be t ir kr yž iuotiškos tradicijos . 
Pvz., 1958 m. pra džio je Kelne Vokietijos Federatyvinės Res
pub likos k ancl er iui Adena ueriui dominikonų bažnyčioje bu vo 
iškilmingai sut eikt as . .. garbės kryžiuočio va rdas ir ji s pakel
tas į ri te rius. Proces ij oje ėj o ordino na r ia i, apsisiautę baltai s 
apsiausta is su juodais kry ž iais. Skambėjo viduramžiškos fan 
faros , plazdėjo kryžiuoti škos vėliavos. Kardinola s Vendelis 
sa vo kalboje tvir tino , kad an trasis pasa u lini s karas „paliko 
neužgiju sias žaizdas" ir ryšium su tuo pabrėžė or dino reikšmę, 
ku r is kadai se buvo iškėlęs „karo kalaviją " kovoj e už Rytus. 

Cer emonija Kelne nėra vie n tik ma skarada s. Reva nšizma s 
pas ire iškia įvairiose Bonos valstybės gyv en imo srity se. Ad e
nau erio už sie ni o politikos tikslas yra paru ošti karinį puolimą 
p r ieš socia lizm o stovyklo s ša lis ir jėga paimti bu vus ius vok iš
kųjų grobikų forpostus rytuos e . Be t tarp revanšistų planų ir 
rea lio s galimybės ti ems pl anams įvykdyti be galo toli. Todėl 
šiuo metu Bonoj e ka lbam a api e „taikų susijungimą" su tomis 
sr itimi s, kurias no r ima užgrobti , veda ma s psichologin is pa 
rengimas. Į šį darbą įjungiami ir mok slinink ai. 

Vi ena s iš jų - V. Slez ing eris - dargi nenori va r toti tradi
-cinių terminų „ve ržimasis į rytus", ,,josim į rytus", be t ka lba 
apie šimtmečiais vykusį vokiečių „judėjimą į ry tu s" kuri s, 
girdi , daugiau sia buvęs „taikus". N e ti ek feodalų rit er iq kar
das, kiek vokiečių artojq arklas nešęs į ry tus aukštesnę ku l
tūrą. Tas „judėjimas į rytus" nebuvęs kok s „kolon iza torini s 
žygis", bet išplaukęs iš vokiečiq centrinės padėties Eur opoj e. 
Vokiečiai sukūrę „europinį centrą " , į kurį įėję „vokišk ieji 
Rytai" ir „rytinė Vidurio Europa ", Lenkij a , Čekija ir Vengri 
ja - kraštai, priklausą „Vakarų pasa uliui", kai tuo tarpu Ru
sija vi sa do s turėjusi nuosavą santvarką. Vokiečių ekspa ns ijos 
į rytus sukur tas is „europini s centras " stabilizuodavęs Europą. 
Stai dabar šis „europinis centra s" esąs išdra sky ta s, todėl 
Europa „serganti", n eteku si „centro ", o Voki eti ja - teritorijų 
rytuose ir vaka ruo se 1. 

Išv ada savaim e aiški: reikia vėl atkurti vokiečiq mil itaristq 
valdomą „europinį centrą", t. y. atiduoti Bonai ne tiktai VDR , 
bet ir Rytų Eur opo s liaudi es demokratijos šali s - ir ab u „li 
goniai" (Europa, Voki eti j a) pasveiksią. 

Ka ip matom e, istorinė Šlezing e rio konc epcija tik sliaus iai 
atitinka Bonos reva nšistq planus . Jau v ien as šis fak tas parodo 

1 Zr. lngrld Hag emann . Die miltelalt erliche deut sche Ostex pa nsion und 
die Ad enauerische Ausse np oli tik, .,Zcitschr ift fiir Geschic htsw issenscha ft ", 
1958, H. 4. 
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S 
. · ·storiją tempia an t Bonos karo mi-

jos dirbtinumą: lezm_gens l 

nistro Strau so ~u:pah ·\·nti šlezi ngerio ko ncepcijos absurdiš-
argu . ar ~eikia a~~n~mi istorijos fak ta i, pagalia u šiame 

kurną. K1ekvi e~am .. . ai a atvirtina, jog ir ka lbos n ega
s_traip~yj ~ ptte;to{~r?~ki~ktiJų grobikų „taikų" veržimąsi 
h bull aTp1e Eolbl. I i·r Oderio XII- X III amžiais bu vo sun ai-
1. r)rtus arp es t t · . · .. • kari·nių slavu gentys. Kovose su eu ona 1s 
kmto lSl!SOS va . · . . . - t · · 1939 
XIJI- XV amžiais žuvo apie m1h_J oną ?J,USŲ_ pro ev~~- -
·, 945 metais dėl hitlerinio_ už~uo~1mo v1~n tik ~en~1Ja . ne te~<? 
5,8 min. žmonių 1• Tai siaubmg1,. sun_ku~ .. nu s~a ltlm ~~ pn es 
istoriją , bet ne „taikaus"_ voki ~k~JO „Ju?e J1~0 l rytu s rezul
tatai, ir niekas jq nega h va dmh „auks tesnes Vakarų kultu -
ros" perteikimu slava ms. . . . . . 

Po Didžiosios Spalio socialis tines revo ln_1c1Jo~ ir po Tary ?;l 
Sąjungos istorinės pergalės ~ !d~iajame ~~V"Y1!E:5 . kare ';? k1s
kiej i imperialis tai savo trad 1c1mam „verz 1mms 1 ~ rytu s su : 
teikė naują turinį. Jie senąjį lozungą - pa_v: rgh _sl~vu s be! 
lietuvius - sujungė su nauju - su kova pn es soc1ahzmą, uz 
kapitalistinės santva rk os atkūrimą. Tok ie tiks la i ji ems padeda 
gauti Vatika no ir J AV monopolijų paramą. . 

Tautos nepamiršo istorijos pamokų. Tarybų SąJunga kartu 
su Europos ir Azijos liaudi es demokratij os šalimis sudarė 
socializmo stovyklą - galingą taik os veiksnį, pasaulinį trau
kos centrą , į kurį linkst a visos pažangi osios žmonijo s šir
dys ir prota i. 

Lictuviq tauta bro liškoje tarybinių tautų še imoj e pasiekė 
tikrai aukštą kultūrinį ir materia linį lygį . Tarybų Sąjungos 
tautų pagalba lietuvių taut ai, išaugu si socializmo ša lies galy 
bė, socialistinės santva rkos įsigalėjimas Lenkij oje ir Rytų Vo
kietijoje paša lino pavojq , kuris ištisus amžius grėsė Lie tuvai. 

MūslĮ kar ta savo ak imis matė, kai p lie tuv iškos ios buržua
zijos dalis susidėjo su pikčiausiais lietuvių tauto s pri eša is -
hitl eriniais oku pantais, tapo tautos išdavike. Pana šiai nemaža 
feodalų viduramžiais pereidavo į teutonų pusę ir ko voda vo 
pri eš savo tautą. Tur tingosios klasės visais la ikai s sav o ego is
tinius tikslus statė aukščiau už visuomenės gerovę. 

:ik _t~i- liaudis visa dos buvo ištik ima tėvynei ir ni ekado s 
n~s~~a1l~JO aukų, g_in_dama tėvų žemę. Liaud ies pečiai pakėlė 
d1dz1aus_1ą kovq _µnes Vakarų agreso rius naštą. Todėl, sukū
rus nau_Ją gyvenimą ir _einant į šviesų kom uni zmo rytojų, Ta 
ry_bų. Liet~vos dar bo z~~nės niekados nepamir š, kokia yra 
la1Sves k_ama,. k_~s p~r 1st1Sus amžiu s kėsinosi į jo s laisvę ir 
kas yra JOS d1dz1aus1 draug ai. 

1 Zr . 11TOru M11poeol\ eol\m,1, M., 1957, cTp. 595. 

P. Keflnaitls 
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L aužydama pasirašytą nepuolimo sutartį. hitlerinė Vokietija 
1941 m. birželio 22 d. klastingai užpuolė Tarybų Sąjungą . 

Sis užpuolima s nebuvo kažkas nelaukto ir netikėto. J au 
seni ai ruošėsi jam vokiškieji agresoriai. Pralaimėjusi pirmąjį 
pasaulinį karą (1914- 1918 metais), imperialistinė Vokietija 
nebu vo patenkinta nugalėtojq jai prim esta Versalio taikos su
tar timi ir nesiliovė galvojusi apie revanšą. Po karo nuskurdu
sios vokiečių tautos masės buvo įtikinėjamos, kad jų skurdo 
pri ežas tis yra ne vokiškųjq imperialistų sukeltas karas, o ne
teisinga taik os sutartis, pagal kurią Vokietija turinti atlyginti 
visu s nuo stolius karą laimėjusioms šalims. 

JAV, Anglijos ir Prancūzijos buržuazija su dideliu neri
mu ir nea pykanta sekė pirm osios pasaulyje socialistinės vals
tybės augimą ir stiprėjimą. J os mėginimai pasmaugti jaunąją 

Tarybų respubliką gink luo tos užsienio intervencijos ke liu su
žlugo, bet jo s neišsižadėjo plam1 sutriuškinti TarybtĮ šalį . 

Hitl eris su savo sėbrais sumaniai panaudojo JAV, Angli 
jos ir Prancūzijos valdančiąjlĮ sluoksnių neapykantą Tarybų 
Sąjungai. SitĮ šalių vyriausybės skubėjo tenkinti visus Hitle
rio r e ikalavimu s, darė nuolaidą po nu olaidos, kol iš Versalio 
sut ar ties nebeliko nė šešėlio. Antai, be jokio pasipriešinimo 
buvo leista Hitleriui įvesti Vok ietijoj e visuotinę karo prievo
lę, sutrypi an t tuos Versa lio su tart ies nuostatus, pagal kuriuos 
Voki et ija neprivalėjo turėti daugiau kaip 100 tūkstančių vyrq 
kariuomenės, buvo leista remilitarizuoti Rei no sritį , įvedant ten 
savo karines dalis, pagaliau netgi užgrobti Austriją, čeko
slovakiją, Klaipėdos kraštą .. . 

Si gėdingo nuolaidžiavimo agr esori ui politika buvo teisi
nama aukš tais „visuotinės taikos išsaugojimo" sumetimais. 
Buvo stengiamasi veidmainiška i įtikinti viešąją pasaulio opi
niją, kad tai daroma karui išv engti. Iš tikrųjų gi šios vei d
mainiškos politikos tik slas buvo padėti Hitleri ui įsitvirtinti 
Vokie tij oje ir paversti j ą galinga karo mašina, kurią būtų 
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galima panaudoti prieš Tarybų Sąjwigą, kartu susilpninant 
Vokietiją - jų konkurentę pasaulinėje rinkoje. 

Vokiškasis imperializmas , kurio smogia mas is kumšti s buv o 
nacizma s , turėjo savo planus - užkariauti visą pasaulį, o už . 
grobtų šalių gyve ntoju s iš dalies sunaikinti, iš dalies pave rsti 
vokiečių vergais. 

Atrodė, kad tokie planai galėjo gimti tik nesve ikoj e psi
chinio ligonio vaizduotėje, bet Niurnb ergo proce sas , kurio 
metu buvo teisiami sva rbiausi eji vokiečių karo nusikaltėliai -
Geringas, Ribentropa s, Rozenb ergas, Keitelis ir kiti, - parodė, 
kad tai nebuvo už savo veiksmus neatsakingų pamišėlių kli e
dėjimas, o sąmoningas ir nusikaltėliškas vo kiškojo imp erializ
mo sąmokslas prieš taiką ir žmoniškumą. 

Sąmokslo tikslas galėjo būti pasi ektas tik j ėga ir smurt u, 
todėl Hitleris su savo sėbrais nuo pat atėjimo į valdžią die 
nos ėmė karštligiškai ruoštis karui. 

Bet kariauti nenorėjo nei JAV, Anglijo s ir Prancūzijos 
darbo žmonės, nei Voki etijos liaudis . Visų atmintyje dar te
bebuvo gyvos pirmojo pasaulinio karo baisenybės ir bepras
miškos jo aukos. 

Kad palaužtų priešišką savo tautos nusistatymą ir pada
rytų ją klusniu savo beprotiškų planų vykdytoju, Hitl er is 
įvedė Vokietijoje kruvinos diktatūros režimą. Buvo uždarytos 
visos opozicinės partijos bei organizacijos, o pirmoje eilėje -
Vokietijos Komunistų partija . Aktyvesnieji jos nariai ir 
vadov ai buvo nužudyti arba sugrūsti į koncentracijos stovyk
las. Hitlerininkams nepalankūs laikraščiai bei žurnalai buvo 
uždrausti, nacionalsocialistų neapkenčiamų pažangiųjų rašy
tojų ir mokslininkų knygos išmestos iš bibliotekų, knygynų 
ir viešai sudegintos ant laužų. Kovai su režimo priešininkais 
ir gyventojų lojalumui užtikrinti buvo sukurta plati teroro ir 
šnipinėjimo sistema, kurioje vienas kitą turėjo sekti ir išda
vinėti ne tiktai kaimynas kaimyną, draugas draugą, bet ir bro
lis brolį, žmona vyrą, vaikai - savo tėvus. 

Bet hitlerininkams maža buvo savo tautiečių lojalumo. Ji e 
reikalavo, kad visi vokiečiai ne tiktai paklustų „fiurerio" va
liai, bet ir išpažintų jo skelbiamą „ideologij ą" , aklai tikėtų 
jo svaičiojimais. ,,Ein Fuhrer -e in Volk!" (,,Vienas vadas -
viena tauta!") - šaukė jie ir, žiauriai susidoroję su bet kokia 
opoz icija , ėmėsi sistemingai mulkinti bei kvailinti vokiečių 
liaudį . Į ši mulkinimo bei kv ailinimo darbą buvo įkinkyta visa 
spauda, radijas, mokykla, kina s, teatras - išti sas ir milžiniš
kas propagando s apar atas, kuris iš visų jėgų stengėsi įkvėpti 
vokiečių tautai, o ypač jos jaunimui, tikėjimą vokiečių pra
našumu prieš visas kita s tauta s, kažkokia ypatinga vokiečių 
tautos „misija" ir „teise " valdyti visą pasaulį. Šios propagan
dos kertinis akmuo buvo vadinamoj i rasių teorija, sujungta su 
zoologin e kitų rasit1 be i tautų neapykanta ir antisemitizmu. 
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Pagal hitlerinę rasių teoriją vokiečių taut ai buvo skir iama s 
,,ponų tau tos" vaidmu o, o visoms kitom s - vergų ir bau
džiauninkų, kuri e turėjo „ponų tautai" tarnauti. Brukdami 
savo tautiečiams šitokias „idėjas", apnuodydami jomi s protu s 
bei širdi s, vokiškieji fašistai skie pijo ji ems pačius blog iausius 
j ;msmus bei instinktu s - šovinizmą, neapykantą kitom s tau
tom s, norą paž eminti j as , laiky ti jas „nepilnaverčių", ,,žemes 
nės rūšies" žmonių sambūriais. Vokiečių tauta, o ypač jo s 
jaun oji karta, hitlerinių „ideologų" atvtrai ir ciniškai buvo 
mokoma ne tiktai neapkęsti, bet ir žudyti. ,,Mes išugdy sime 
jaunimą, pri eš kurį sudrebės visas pa sa ulis" ,- kalbėjo Hitl e
ri s Hermanui Raušningui 1 .-,, Mes išugdysime jaunimą šiurkš
tų, reiklų, žiaurų. Aš to noriu. Jaunima s privalo turėti visas 
šia s savybes, jis turi būti abejingas kentėjimams. Jis neturi 
rodyti nei silpnumo, nei švelnumo. Jo žvilgsnyje aš noriu 
matyti atsispindint žvėrį". 

Šitokia dva sia išugdęs ir išmankštinęs vokiškąjį jaunimą, 
Hitleris 1939 metų rudenį pradėjo karą. Hitlerinių generolų va 
dovaujama kariuomenė įsibrovė į Lenkiją, paskui- 1940 me
tai s - į Daniją, Norvegiją, Belgiją, Olandiją, Prancūziją, pa· 
galiau - 1941 metų vasarą - į Tarybų šalį. Per pusšeštų 
savo siautėjimo okupuotos e šalyse metų hitl erinink ai nužudė, 
sušaudydami, nunuodydami nuodingomis dujomi s, sud eg inda
mi arba išmarindami badu konc entracijo s stovyklos e, daugi au 
kaip dvylika milijonų civilinių Europos gyventojų, jų ta rp e 
vien tik žydų apie šešis milijonus 2• J eigu ne Tarybų Sąjungos 
ir kitų laisvę mylinčių tautų ginklo pergalė, kuri 1945 metų 
pavasarį pribaigė hitlerinį žvėrį jo paties urv e ir padarė galą 
masiniam nekaltų žmonių naikinimui , hitl erini o teroro aukų 
skaičius, tur būt, būtų pasiekęs nebe dešimtis , o šimtu s mili 
jonų žmonių, nes hitl eriniai galv ažudžiai siekė ne tikt ai užka 
riauti sau kaip galint daugiau ter itorij os , bet ir išna ikinti tq 
teritorijq gyventojus, kad šiuo būdu „patuštintoje" erdvėje 
galėtq įsikurti vokiškieji koloni stai. Su tokiais pat ketinim ais 
hitl eriniai okupantai užplūdo ir mūsų kraštą - Tarybų Lie
tuvą . 

NE KARIAI, O ZMOGZUDZIAI IR PL:ešIKAI 

Ankstyvą birželio 22 dienos ry tą vokiečit1 karinė av iacij a 
bombardavo Kauną, Vilnit1, Alytq, Palangą, o hitlerinės armi
jos daliniai įsibrovė į Kybartus, Vištytį. Naumiestį, Jurbarką, 

1 H. Raušningas, buvęs Dancigo miesto sena to prezid entas, kuri s vėliau 
pabėgo Iš Vokietijos ir 1940 me tais Niujork e išleido apie savo pasikalbėjimus 
su Hitler iu dvi knyg as - čia cituojamą „The Voice of DE,strnction" (.,Nai
kinim o balsas") ir „Hitle r spea ks" (,,Hitleris kalba"). 

2 Zr. SS im Einsatz. Eine Dokumentation Ūber die Verbrechcn der SS, Ber
lin, 1957, Kongress-Ver lag , S. 142. 
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Tauragę ir ki tus Lietuvos miestus bei mieste lius palei tu ome
tinę Vokietijos siena. 

štai ką pa sakoja~ pri simin dama aną šiur pq laikmetį, Ky 
bartų mokytoj a M. Ilgūnaitė 1• 

„Tas gražu s, saulėtas, bet nelemta s vasa ros r ytas atnešė 
žmonėms baisias nelaimes. Pasipylė kraujas, ašaros , pa sigirdo 
vaitojimai. Zemėje užvirė prag aras ... Dar tebegulėdama lo 
voje , išgirdau smarkiai dundant patra nk as. Pro miegu s gal
vojau, kad ta i perkūnija, bet veik ia i iš visų pusių pas igirdo 
šauksmai: Karas! Kara s! Karas! 

Iššokusi iš lovos, dirstelėjau pro langą - beve ik visas 
miestas skendo liepsnose . Degė kele tas didesnių pastatų. Ap 
linkui - piln i laukai vokiečių kariuomenės ir tankų. Mieste 
po butu s laksto vokiečių kare ivia i, neva ieškodami rusų. Visi 
jie smar kiai dvokia degtine. Ji e išveja mus laukan, o patys 
pasilieka šeimininkauti v iduj e. Kai mums leid žiama grįžti 
į savo butą, pas igendam e kiaušinių, lašinių, kavos pupelių ir 
kitų maisto produktų, o taip pat tualetinio muilo, odekolono . .. 
Kaimyna i grįžę nebera nda auksinių žiedų, laikrodžių . . . Vie
nam kaimyn ui , mėginusiam pasižiūrėti pro langą, vokiečiai 
peršauna krūtinę. Į kitą kaimyną, kuris mėgino pa sprukti, 
peršok damas per tvorą, vokiečiai meta granatą ir užmuša jį 
vie toje . .. " 

Mokytojo s M. Ilgūnaitės čia nupi eštas trumpas, bet ryšku s 
vaizda s nebent tik mastu ir detalėmis sk irias i nuo to , ka s dė
josi kitos e Tarybų Lietu vos vietovėse, kurioms kliuvo pirmieji 
į kraštą įsibrovusių hitlerinių ordų smūgiai. 

,, .. . Rūko subombarduo ti miesto griuvėsiai, o jo pakraš
čiuose vis kilo nauji ir nauji gaisrai,- pa sakoja Alytaus II 
vidurinės .mokyklos valy tojas ė. Bardzilauska s .- Vokiečiai 
degino taikių gyventojų namus, šaudė juos pačius. . . Aitrūs 
dūmai, pūvančių lavonų tvaikas, šaudomų žmonių priešmirti
niai šauk smai lydėjo į tarybinę žemę įsiveržusių fašistų žings
nius . .. Gal čia buvo košmaras, sunkus sapnas? Reikėjo tik 
pabusti. .. ir staiga padrioksėję šūviai iš susimąstymo grąžino 
į tikrovę . . . Nespėjau parkristi ant grindų, kai pasigirdo nau
ja šūvių salvė. šaudė iš visų pusių. Kulko s ėjo kiaurai per 
sienas. Nutilus valandėlei šūviams, žvilgterėjau pro langą. Pa
matę vokiečiai išsitempė man e iš namų ir, surikę „bolš evik", 
„rus" , nusivarė i Lelijų {dabar M. Melnikaitės) gatvę. Čia jau 
buvo api e 40 įvairaus amžiaus vyrų. Netrukus atėjęs karinin
kas pranešė, kad mes vis i būsime sušaudy ti. Į mūsų klausi
mą, už ką mus sušaudysią, vokiečiai atsakė, kad po bombar
davi mo mies te liko tik komunistai, rusai ir kitoki e „didžiosios" 
Voki e tij os pri ešai, todėl reikia visus sušaudyti. 

1 Mokyt ojos M . llgūnaitės atsiminimų užrašai saugojami LTSR Istorijos
revoliuc ijos muziejuje. 
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Suvaryti i tvartą , laukėme savo mir ties. Kaip baisu buvo 
žiūrėti į pasmerktų mirti draugų sie lvartą, klausytis jų dejo
nių! Juk daug elis iš jų buv o vedę, turėjo va ikus, kiti dar 
vi s iškai j au ni , tik pradėję gyv enti! 

Pagaliau atvažiavo ma šina kareivių. Pro s ienos plyšius 
buvo matyti, kaip ji e sustatė tr is kulko svaidžiu s pusračiu, už
ėmė vietas. Taip paruošę mirties lauką , mums liepė tva rtą 
apl eisti. Vo s mum s išėj us, pa sigirdo pirmi eji šūviai. Kadangi 
aš ėjau pri ešpa skutini s, šokau pri e tvar to sienos sprag os, ta
čiau pribėgęs kar eivis smogė šautuvo buože ir nulaužė koją. 
Griūnant buvo peršaut a dešinė krūtinės pusė, dešinė rank a, 
ir keturi os kulkos perėjo per kojas. Tačiau sąmonės nenusto
jau. Mačiau, kaip mano draug ai vien i iš karto kulkų pakir sti 
krito, kiti kankino si baisiausiose kančiose, raitėsi agon ijoj e, 
kėlėsi, tačiau kulkos ir vėl ju os guldė ant žemės. Po to keturi 
kareiviai perėjo per lauką, šūviais į galvą pribaigda mi su
žeistus. Priėjo ir prie manęs. . . bandžiau apsimesti esąs ne
gyvas, tačiau kūnas nenum aldomai drebėjo. Kareiv is šovė 
į galvą, tačiau nepataikė. Be abejo, ji s būtų šovęs antrą kartą, 
bet tuo metu jo dėmesį patraukė greta manęs buvusi išmatų 
statinė. Joj e buvo pasislėpęs paskui mane ėjęs žmogus. Su
žvėrėję kar eiviai sviedė į statinę granatą. Tačiau ir į ją ne
pataikė. Sprogus granatai šalia statinės, pastaroji užkrito ant 
manęs, tuo išgelbėdama nuo mirtie s. Priėjęs vokietis dar pa 
spyrė man e, bet man neparod žius jokių gyvybės žymių, pa 
galvojęs, kad ir su manimi baigta, nuėjo šalin . 

Visą naktį prie lavonų nukloto lauko stovėJo du vokiečių 
sargybiniai. Sudejavus ar sujudėjus kur iam iš sušaudytųjų, 
ji e priėję pribaigda vo. Dešimt su viršum valandų išgulėjau 
lauk e suže istas, laikas nuo laiko prarasdama s sąmonę. Paskui 
namiški ams pavyko mane išvogti iš vokiečių ir nuvež ti į li
goninę. Ten išgulėjęs beve ik pusę metq, buvau išgydytas, ta 
čiau sveikatos jau neturėjau ... 

Tik aš vienas išsigelbėjau iš 43 vyrq grupės. Kito s 42 šei
mos liko be maitintojtĮ, broliq , sūnq, sužadėtinių. Ir ne tik 
šitos . Alytuje buvo iššaudytos ištiso s šeimos " 1. 

1907 metlĮ Hagos tarptautinėje konv encijoj e , kuri nustatė , 
kaip kariaujančios šalys turi elgti s užimtos e sri tys e, ir kurią 
pasirašė daug elis pasaulio valstybių, jq tarp e ir Voki etija , 
yra be kita ko, pasak y ta: ,,Šeimos garbė ir teisės, žmoniq gy 
vybė ir privati nuosavybė .. . privalo būti gerbiamo s" (46 str.). 
Iš čia aišku, kad kariaujančioms šalims draud žiama persekioti 
ir žudyti užimto s teritorijos civiliniu s gyv entoju s, grobti arb a 
naikinti jq turtą. Bet hitl er iniai agr esoriai nu o pat pirmųjų 
okupacijos dienų parodė, kad ji e neketina gerb ti tarptautinės 
teisės. Visur, kur tik žengė jq ordos, aidėjo žudomtĮ žmonių 

1 Alytaus rajono laikr . ,.Komunistinis ry tojus" , 1957. VI. 15, Nr. 48. 
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riksmas, vaitojimai, degė namai, pleškėjo ugnyje gyventojtĮ 
manta. 

Apie pirmąsias karo dienas Kelmėje ir Kražiuo se , ra šo 
J . Vad eikis: 

„Ištrūkę iš ugnies, likę be turto ir pastogės , žmonės bėgo 
į artimiausius kaimu s ir sodybas. Tuo j visą rajoną užplūdo 
fašistin iai grobikai. Ir iš karto ji e parodė savo kruvinus na 
gus. Įsiveržę į Lenkvyčių kaimą, anapus Kražių, klykiančių 
vaikų ir žmonos akiv aizdoj e jie sušaudė valstietį Ski:odenį, 
nuo jų kulkų žuvo prie savo sodybos Bielskiškių kaimo vals
tietis Drukt enis, Kelmės miesto gyv entojai - du jauni broliai 
Kalisevičiai ir daugeli s kitų. Įsiveržę į valstieči\Į sodybas, fa
šistiniai budeliai žvėriškai grobė visa, kas tik pakliuvo: ark
lius, vežimus, brangesnius daiktus, maisto produktus, šaudė 
naminius paukščius" 1. 

Bene patys pirmieji hitlerinių įsibrovėlių žiaurumą patyrė 
Ablingos kaimo (Klaipėdos rajono) gyventojai. Pačią pirmąją 
karo dieną į jį įsibrovė būrys vokiečių motociklininkų. Pri eš 
tai jie porą valandų smarkiai apšaudė apylinkę, bijodami su
sidurti su tarybinės kariuomenės daliniu, kuris, jų žiniomis, 
tame kaime turėjęs būti. Įsitikinę, kad tarybiniq karių nėra, 
j ie užėmė kaimą. Garsiai šūkaudami ir trepsėdami vinimis pa
kaustytais batais, atsmaukę ant pakaušių šalmus ir pasiraito 
ję rankov es, hitlerininkai lakstė po kiemus, šaudydami vištas, 
gyvulius ir tempdami iš trobų į lauką vyrus. 

- Kur rusų kareiviai?- šūkavo apsiputoję hitlerininkai. 
Ablingiečiams tylint, vokiečių karininka s įsakė suimti vi

sus kaimo vyrus ir suvaryti juo s į daržinę. Veltui moterys, 
vaikais ant rankų nešiuo s, maldavo vokiečius paleisti juos. 
Beširdžiai hitl erininkai tik šaipėsi. Penk etas jų nutvėrė vieti
nio buržuazinio nacionalisto Bukio įskųstus tarybinius akty
vistus jaunuolius A. Sausari ir P. Šakinį ir juo s prie namo 
sušaudė, o namą padegė. Likusieji suimti eji pasiliko daržinėje 
per naktį, saugojami sargybinių. Kitą rytą hitl erininkai išva
rė žmones iš daržinės ir pareikalavo, kad ji e imtų nešti dėžes 
su šoviniais. Ablingos kaimo vyrams atsisakius hitlerininkų 
įsakymo klausyti , okupantai įsiutę nuvarė ne tiktai juos, bet 
ir jų žmonas, vaikus ir a rtimuo sius į netolies e esančią daubą, 
suguldė visus kniūpsčius ir sušaudė. Iš viso čia buvo sušau
dyti 39 žmonės, jų tarpe senelis Baltonis, jo vyriausias sūnus 
Domas su žmona, sūnųs Boleslovas, Vlada s bei dukterys Bar
bora ir Stefanija; 2.ebrau skas ir žmona, jų 18 metų dukra 
Paulina, dvejų metų sūnelis ir vos kelių mėnesių amžiaus 
dukrelė, valsti etis Juoza s Martinku s, jo žmona Ona, Srėbalius 
ir žmona, senukas Rimkus su sūnumis Antanu bei Stasiu ir 
kiti. At sitiktinai liko gyvi tik penkerių mėnesių amžiaus Joana 

1 Kelmės rajono Jaikr . .,Ko10w1istinis žod is", 1957. VI. 15, Nr. 47. 

46 

Srėbaliūtė, kuri a i žudikų pal eistos kulk os sutrupin o abiejų 
ranktĮ plaš taka s ir padarė ją invalidu, bei senutė Martinkienė. 

Atlikę savo kruviną darbą , hitl erinink ai grįžo į kaimą ir 
ėmė padeginėti namus 1• 

Savo žiaurumą vokiečiai parodė ir Palangoj e. Čia ji e pačią 
pirmąj ą karo dieną, bombarduodami jokio s karinės reikšmės 
neturinčius obj ektu s, sunaikino pionierių stovyklą, kur iojc
Luo metu vasarojo api e 2000 mokyklinio amžiaus vaikų. Kaip 
pasa koja tuo metu stovykloje buvę T. Rostovaitė, V. Nežinai 
tis ir kt., pirmo sios bombo s kliuvo j stovyklos pastatu s anksti 
rytą, vaikams tebemiegant. Iška rt buvo užmušta ir sužeista 
daugybė vaikų. Likę gyvi, daugiau sia 8- 14 metų berniukm 
ir mergaitės, šaukdami „mama!", šoko iš degančių namų ir 
pasklido po visą Palangą, gelbėdamiesi nuo mirti es. Įsiveržę 
į miestą hitl erininkai gaudė siaubo apim tus vaikus, žudė ju os 
vietoje arba gabeno než..inia kur. 

Dalis vaikų, vadovaujami mokytojų, leidosi bėgti Latvi
jos TSR pasi enio linkui. Tie, kuriems pavyko gauti vietos vie
ninteliam e išliku siame sveikam e au tobuse, laimingai pasiekė 
šalies gilumą ir liko sveiki. Daugelis gi tų, kurie traukėsi pės
ti, žuvo nuo bombardavimų arba juos pasivijusių vokiečių 
šūvių. 

Okupavę Tarybų Lietuvą, hitl eriniai žudikai savo kruvi 
nąjį terorą nukreipė pirmiau sia pri eš tuos žmones, kurie dir
bo tarybinės valdžios aparate ir kurie, kilus karui, nesuspėjo 
pasitraukti į šalies gilumą arba dėl kurių nors kitų priežasčių 
nusprendė pasilikti savame krašte. Prasidėjo aršus tokių žmo
nių gaudymas, kalinimas, kankinimas ir žudymas. Slykštų 
vaidmenį čia atliko lietuviški eji buržuazini ai nacionalistai, 
kurie talkininkavo įsibrovėliams, padėdami jiems tokiu s žmo
nes susekti, suimti ir net nužudyti. 

Jau per kelias pirmąsias okupacijos savai tes Lietuvoj e 
buvo išžudyti tūkstančiai nekalttĮ žmonių vien lik už tai, kad 
sąžiningai dirbo tarybtĮ valdžios ji ems pavestą darbą. 

Pirmosiomis žiauriq okupanttĮ aukomis krito šimtai kaimq 
seniūnų, eilinių milicininktĮ, miestų bei valsčių vykdomųjų 
komitetų tarnautojq, net sargų. Antai, kaip pasakoja bu v. 
Varnių rajono vykdomojo komit eto pirmininkas P. Zaleski s, 
Varniuose buvo sušaudyti du broliai Rimkai - valsčiaus vyk
domojo komiteto darbuotojai, buvęs milicininkas Pocius, nor s 
jis pats atėjo į vokiečių komendantfuą ir atnešė savo ginklą , 
skaityklos vedėja Bronė Pukšmienė. Valsti eti Striauką voki e
čiai nušovė, sutikę jį einantį keliu, o pil. Steponavičienė buvo 
nužudyta vien už tai, kad jos but e gyvenęs Varnių valsčiaus 
vykdomojo komiteto sekr etorius. 

1 2r . Klaipėdos rajono lalkr . ,.Raudonasis švyturys", 1957. VI . 1, Nr. 43. 
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Skuodo vidurinės mokyklos sargas Vl. Poc ius pasakoja, 
kaip hitl erininkai pirm omis okupacijos dienomis siautėjo 
Skuode. ,.Aš mačiau, kaip kaukšėdami batais, faš istai už mini
mo pastato nusivarė du ta rybiniu s kar ius ir dvi mot eris . Ges
tapininkui švilptelėjus, šie žmonės buvo sušaudyti. Po to 
fašis tai iš pastato išsivedė dešimties kalinių būrį . Juo s taip 
pat sušaudė. Po to ši šiurpi scena buvo tęsiama keletą diemĮ: 
nekaltus žmones šaudė ir šaudė . .. Buvo sušaud y ti mano pa
žįstami: Skuodo priešgaisrinės apsaugos viršininkas Mažrimas, 
komjaun uolis Alfredas Klupi s ir daug e lis kitų" 1• 

Tauragėje buvo nu žudytas valsti etis Juo zas Maca s . Sarti
ninkų kaime buvo suimti jo tėvas, 75 metų amžiaus senis, ir 
brolis . Suimdami juo s, vokiečiai kartu išsivedė ir paskutinę 
karvę.- Prašykit e sovietų, duo s jum s kitą,- šaipėsi ji e 2• 

Tėvas ir sūnus Macai atsidūrė Tauragės gestap e . Sūnus 
buvo mušamas rimbais, spardomas. Nutaikęs progą, jis tardy
mo metu pabėgo. 

Senasis Macas bu vo paleistas , bet netrukus vokiečiai atėję 
vėl paėmė arklį ir pakinktu s. Šniukštinėjantiems pirkioj e fa
šistams nepatiko seno jo Maco žvilgsniai ir vienas iš jų rikte
lėjo: - Eik i sodą! 

Jam išėjus į lauką, iš paskos driokstelėjo šūvis. Jį nušovę, 
okupantai suvarė visus Sartininkų gyventojus ir pasakė 
jiems: - Šitaip pasi elgsim e su kiekvienu, kuris išdrįs garbinti 
komuni stus, nepaklu sti fiur eri ui. 

Po to žudikai susi.krovė i vež imus visą Macų troboje rastą 
mantą, užkalė lentomi s duri s ir langus, suėmė senąją Macie
nę, išsivežė ją į Tauragę ir taip pat sušaudė. Duktė Aldona 
Macaitė buvo išvežta j Vokietiją darbams, iš kur grįžo tik 
po karo. Sūnus Vinca s Maca s taip pat buvo išvežtas i Vokie
tiją, bet iš ten negrįžo. Jis 1943 metais mirė badu štuthofo 
koncentracijos stovykloje 3• 

Kar tenoje buržuazinių nacionalistų Spučio, Brazdeikio ir 
kitų buvo suimti ir įduoti vokiečiams kaip „žymūs bolševikai" 
e iliniai taryb iniai žmonės Kostas Domarkas, Povilas Lubys, 
Kazlau skas, broli ai Baužiai ir daug elis kitų, kuriuos vokiečiai 
tučtuojau sušaudė 4. 

Kretingoj e buvo nužud ytas apskriti es plano komisijo s pir
mininkas Mak štys, prokuratūros tarnautojas Vainora, buvęs 
Gargždų valsčiaus partorgas Paul auska s, o taip pat Petrikaičių 
kaimo gyv entojai Dargis ir Va išvilas , bat siuvi s Einikis ir kiti. 
Ypač žiauriai buvo nužudyta Kretingo s vidurinės mokyklos 
mokinė, komjaunimo organizacijos sekretorė Teresė Stalmo
kaitė. Kaip pasakojo jos tėvas, ji buvo žvėriškai kankinama . 
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1 Skuodo rajo no laikr . ,.Pergalė", 1957. VI. 16, Nr. 67. 
2 2r . Pagei? tŲ rajono ldikr. ,.Raudon asis ar tojas", 1957. VI. 16, Nr. 46. 
3 2r. ten pal. 
• 2r. Kretingos rajono laikr. ,.Stalini etis" , 1957. v r. 19, Nr. 41l. 
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,,Teresę ant alkūnių ir kelių vertė šliauž ti aplink mokyklą, 
-visą laiką ji buvo mušama. Paskutinę naktį pri eš sušaudymą 
J akys ir Smilgy s buvo parsivedę ją i namus ir norėjo išpri e
var tauti, ji nepasidavė ir ją piaut e papiovė" 1• 

:Zudynėms Kretingoj e vadovavo Klaipėdos ir Tilžės gesta 
po vir šinin kai Fiše ris-Sveder is ir Bemė. JtĮ įsakymu vien tik 
1941 m. birž elio 26 d. Kreting oje buv o suimta ir nužudyta 
214 žmonių. Suimt iej i buvo varo mi į žudynių vietą ka ip galvi
jai į skerdyklą. Čia j ie patys turėjo išsikasti duobes. J eigu 
budeliams - vokiečių esesininkams ir j ų bernams, lietuviš
ki es iems buržuazini ams nacionali s tams - pasirodydavo, kad 
j ie nepakankamai sparčiai tai daro, suimtuosius žiauria i muš
davo lazdomi s ir šautuvų buožėmis. Nela imingi eji turėdavo 
.atsik laupti ant duobės krašto ir po to jiems būdavo šaun ama 
į pakaušį . Kartai s Bemė arba Fišeris -Šve deris teikda vosi „pa
.aiškinti" aukai, už ką ji žudoma. ,,Fiurerio vardu j ūs sušaudo
mas už nusikaltimą prieš Vokietijos vermachtą" 2,- sakydavo 
jie , nors žudomų žmonių tarp e buvo nemaža tokių, kuri e nė 
nebuvo dar matę vokiečių vermach to, t. y. kariuomenės . Vi
s as jų „nu sika ltimas" buvo tik tas, kad įsibrovusiems hitl eri
ninkams ir jų padlaižiams - buržuazin iams nacionalistams -
jie atrodė nep a tik imi. Kaip vėliau prisipažino pat ys žudikai , 
jie vykdė aukštesniosio s gestapo vadovybės įsakymą atlikti 
25 kilometrų pasien io ruož e „va lymo " veiksmus , išžud ant vi 
sus galimus „pri ešus" ir visiškai nebojant, ar jie kuo nor s 
vokiečiams nusikaltę, ar ne. 

Čia minimi gestapinink ai, o taip pat Smalininkų pasienio 
policijos viršininkas Karstenas ir Klaipėdos polic ijos va ldi
ninkas Smita s-Ham eris pirmomis karo dienomis siautėjo taip 
pat Jurbark e, Tauragėje, Gargžduose ir kai kuriuose kituos e 
Lie tuvo s miestuose bei miest eliuose, kur, vietin iq lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų talkininkaujami, nužudė daugiau kai p 
pusšeš to tūkstančio nekaltq žmoniq. 
Merkinėje hitl erininkai, vietinių lietuvių tau tos išdavikq 

padedami, kruvinai susidorojo su nesuskubu siais pasitra ukti 
į šalies gilumą tarybiniai s darbuotojais . Vieno namo (Vilnia us 
-gatvė, Nr. 32) rūsyje buvo įrengta kank inimo kame ra, kur ioje 
buvo tardomi ir „teisiami" suimtiej i. Iš čia nela imingo s fašis
tinio teroro aukos buv o varo mos į netoli Bingeliq kaim o esantį 
miškelį ir ten šaudomos. Taip buvo nužudyti Merkinės gimna 
zijos dir ektorius Osmol skis, komsorga s A. Gembick as, mili
cijos viršininkas Gapsevičius, partini s darbuoto jas Saulevičius 
ir daug kittĮ nekalttĮ žmonių. Saulevičius iš pradžių buvo lik 
suže istas, ir jam pavyko iš egzekucijos vietos pabėgti ir pa 
sislėpti rugiq lauk e, tačiau buvo kažkokio niekšo pastebėtas 

1 Hitle rini ai žudikai Kretingoje , Vilniu s, 1960, 26 psl. 
2 „Tiesa", 1958. Vili. 6, Nr. 184. 
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ir išduot as siautėjusiems žudikams, kuri e j j žvėriškai nukan 
kino 1• 

Įsiveržę į Salantų miesteli, vokiš kie ji fašistai tuoiau suėmė 
vietinių fašistų įsklĮstus komjaunuolius Juo1.c1 Zajančkauską, 
Juozą Petrutį. usivarę juo s už miestelio, sušaudė ir nuž y
giavo toliau 2• 

Virbal io miesto gyventojo J . Burau sko pasako jimu, bitl e
rininkai pirmosiom is „naujos tvarko s" įvedimo dienomi s patys 
sušaudė tarybiniu s aktyvist us vyrą ir žmoną Endriukaičius, 
V. PultinavičilĮ, J . Orentą ir kai kuriuos kilu s, o po to leido 
siautėti vie tos buržuaziniams nacion alistams, ku rie žiauriai 
susidorojo su piliečiais V. Siporaičiu, J. 2 emantau sku, J . Pi
liukaičiu, B. Giedriu , S. Abromavičium ir dešimtimi s kitų, ku 
riuos įtarė simpatiza vus tarybinei santvarkai. Numatytų nu 
žudyti žmonilĮ sąrašus buržuaziniai nacionali stai draug e su 
gestapin inkais sudarinėjo pas Virbalio kleboną Starkų. 

Kybartuose gestapininkai nužudė vietos tarybinius dar
buotojus Pakalką , Čižauską, o taip pat Bartininkų valsčiaus 
partorgą Juozą Klusaitį. Pil. K. J evonio liudijimu, Klusai tis 
buvo nužudyta s nepaprastai žiauriai kankinant. Jį išrengė 
visiškai nuogą ir plakė iš vielų supintais bizūnais. 2aizdos 
būdavo apipilamos druska, ir nelaimingasis buvo toliau mu
šamas. Prie duobės jį nešte nunešę 3• 

Skaudvilės rajono gyventojas Vinca s Masiuli s pasakoja, 
kaip nuo hitlerinių okupantų kruvinos rankos pirmosiomis 
kar o dienomis žuvo jo tėvas ir kai kurie kiti Svendūnų kai 
mo gyventojai. 

.,Hitleriniai okupantai įsiveržė į švendūnus ir pradėjo su
iminėti civilius gyventojus,- pasakoja jis. - Kaime kilo dide
lis klyk smas, nes sužvėrėję fašistai nesiskaitė su žmonėmis: 
juo s stumdė, mušė. Taip vokiečių rankose atsidūrė septynios 
šeimos: P. Masiulio, J. ir J. Bredelių, J. ir P. KybartlĮ, Jaručio 
ir P. Gvazdausko. 

Suėmę žmones, hitl erininkai tuojau padegė jų namus. Ky
lant dūmų debesiui, nekaltų žmonių būrys, lydimas hitleri
ninkų, judėjo link Dubiškių kaimo. Čia, atvarę suimtuosius, 
vokiečiai atskyrė vyrus nuo vaikų ir žmonų ir nuvedė juos 
kitur . Taip paskutinį kartą atsisv eikinom e su savo tėveliais, 
ku riu laukė fašistinė kulka" 4

• 

Toliau V. Masiulis pasakoja, kad Svendūnuose hitleriniai 
bud eliai sušaudė tada keturis broliu s Bredelius, du brolius Ky
bartu s ir Jarutį, o jo tėvas, smarkiai suže istas , mėgino gelbė
tis, bri sdamas Paliejos upeliu, bet nuo žaizdų nusilpo ir mirė. 
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t Zr. Varėnos rajono laikr. ,,Tarybinis balsas", 1957. VI. 16. Nr. 49. 
2 2r . Salantų rajono laikr. ,,Stalino vėliava", 1957. VI. 15, Nr. 48. 
3 Zr. Kybartų rajono laikr. ,,Leninietis", 1957. VI. 16, Nr. 48. 
• Skaudvilės rajono laikr . ,,Leninieėio baisos", 1957. VI. 22, Nr. 50. 

Baisias tarybinių žmonių žudyn es hitl eriniai okupantai su 
sa vo pak alikai s - buržuaziniais nacionali stais-· pačiomis pir
momis karo dienomis surengė Paražnių miške lyje ties Kudir
kos Ndumiesčiu . Jau birželio 23 d. čia buvo sušaudyta 16 žmo
nių, jų tarpe Būblelių valsčiaus vykdomojo komiteto pir
minink as Juoza s Vereckis, jo brolis agronomas Antanas Ve
reckis, koop era tyvo pirmininka s K. Mockevičius. Kiek vėliau, 
vietos gyventojų pasakojimu, čia buv o nužudyti komjaunuo 
liai Sližau skas , Kinka ir daugybė kitų, kurių pavar des šiandien 
jau sunku ir bepr isiminti. Kudirkos Naumiesčio gyve ntojo 
Br. Rakausko pasakojimu, šiuos žudymu s vykdė vie tiniai lie
tuviški eji fašistiniai banditai Naruša, Gudiškis, Stankaitis ir ki
ti, o hitl erininkai davinėjo nurodymu s ir fotografavo kruviną 
tų išgamų darbą. 

Birželio 30 d. Batiškių miške, netoli Sakių, buvo sušaudyti 
dešimt komjaunuolių, kuri e buvo privers ti savo rankomis ir 
duobę išsikasti . Liudininkų pasakojimu, po to čia buvo masiš
kai žudomi žmonės ne tiktai iš pačių Sakių, bet ir iš kitų aplin
kinių vietovių - Griškabūdžio, Barzdų, Jankų, Gelgaudiškio, 
Plokščių, Kidulių, Lekėčių. Čia buvo sušaudy ti Sakių apskr ities 
žemės ūkio banko darbuotoja s A. Jaka s, valsčiaus žemės ūkio 
komisijos pirmininka s Antanas Snipas, apskrities milicijos sky
riaus viršininkas Stasys Zavadskas. Griškabūdžio valsčiaus part
orgė Bronė Dubininkienė, valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi
ninka s K. Rakickas , tarybiniai darbuoto ja i Juozas Kardauskas, 
Ant anas Sperauskas, broliai Edvarda s ir Zigmas Jančaičiai, 
J onas Vilki škis ir daug elis kitų. 2udynes vykdė, vokiečių 
gestapininkų vadovaujami, vietiniai buržuaziniai nacionalis
tai - buvęs apskrities policijos vadas Kriščiokaitis, buvęs 
saugumo virš inink as Babravičius ir jų sėbrų gauja. Kai kurie 
gaujo s dalyvia i buvo tokie žiaurūs, kaip , pavyzdžiui, banditas 
Stanku s, kad savo aukas kuolu užmušinėjo. Batiškių miško pa
kraštyj e gyvenančio valstiečio Jono Bizo žmona , atsitiktinai 
išvydu si baisius šios galvažudžių gauj os darbus , išėjo iš proto, 
ilgai sirgo ir nepasv eikusi mirė. 

Sunskų apylinkėse (buv. Marijampolės apskrityj e) sužvė-
1ėję niekšai Karužtl kaimo gyventojui Dyšmonui prieš nužu
dant išplėšė liežuvį 1• Ilgai buvo kankinama s to pati es kaimo 
gyv entoja s Makauskas. Abiejų nužudy tqjq žmonos buvo taip 
žiauriai šautuvų buožėmis ir grūstuvais mušamos , jog Dyš
monienė netrukus mirė, o Makauskienė pagimdė negyvą 

kūdikį. 
Plungėje liepos mėnesį, hitl erini ams okupantams vadovau

jant, vien lietuvių buvo nužudyta daug iau kaip šešiasdešimt 
žmonitĮ, jq tarp e Plungės miesto gyventoja s Baličius, jo nėščia 
žmona ir du sūnūs. Aštuoniolikmetis Česlovas Baličius buvo 

1 Zr. Kapsuko rajono lalkr. ,,Naujas is kelias", 1957. VI. 16, Nr. 71. 
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I komj 1mnuoli s. Budeliai nepasigailėjo ne JO aštuonerių metų 
broli uk o Alg irdo , kurį nužudė drauge su vi sais. Buvo taip 
pa t nužudyta „baisi nusikaltėlė" septynia sdeši mt metų pali e
gu si senutė Piekienė, kurią prieš tai laikė uždarytą kalėj ime, 
j ą kanki ndam i ir visaip iš jos tyčiodamies 1

• 

Mažeik iuose, pu šimis gražia i apaugu sios Ven tos pakrantė
se, bu vo žudomas šio mies to tarybini s ak tyvas. Be daugybės 
kitų, čia buvo sušaudyti pažangūs darbininkai Rug inis , Molis, 
Burgi nas. Prieš nužudant ji e buvo „tardom i" ir, kai p jau 
įpras ta, žiaur iai mušami. ,,Ventos" tarybinio tik io darbi nink as 
A Serapinas, kuris drauge su v ienu iš jų, būtent - Bur ginu , 
sėdėjo Mažeikių gestapo pož emyje, pasakoja , kad kartą, grį
žęs iš „tardymo" smarkiai sum uštas, Burgin as taręs jam pro su
kąstus danti s: 

„šun ys ji e, ne žmonės, neras i v ietos, kur nebūtų man o 
kūną palietę jų smūgiai. Nori, kad aš prisipažinčiau nebūtus 
dalykus"2• 

2.udynės vyko ir Mažeikių apylinkėse . Lūšėj e bu vo žiau
riai nužudyta v ietos paš to telefonininkė D. Zubavičiūtė. Pie
vėnų bažn ytkaim yje buv o sušaudy ti v ietin iai gyvento jai : Tau
rinskas, Visminas , Milaši us, Limonas ir J e ruck as. Pri eš 
sušaudant jie buvo be pasigailėjimo mušami šautuvų bu o 
žėmis 3• 

Pakruojo mies telio gyve ntojos Verbienės liudijimu, hitl e
rinių okupantų vadova uj ami, v ietos buržuazin ia i nacion a listai 
nužudė jo s vyrą, tarybų va ldžios metais dirbusį Pak ru ojo val s
čiaus profesinės sąjungos pirmininku, ir du sūnus: Vladą ir 
Liudą, abu komjau nuo lius . Vl ada s bu vo baigęs Panevėžio 
elektrot echnikos mokyklą, di rbo Panevėžyje ir bend ra darbia 
vo „Panevėžio tieso j e " bei „Komjaunim o tieso j e" . J aun esny
sis - Liudas buvo baigęs 1940 me tai s Linkuvo s gimnaziją, 
dirbo Šaukėnuose ko mj aun imo komitete ir ta ip pat bendra
darbiavo spaudoj e. Visi trys kartu su kit ais 33 tarybiniai s 
aktyvis tais buvo iš· Pakruo jo išvež ti ir netoli Šiaulių su
šaudyti ◄. 

LKP Pakruojo rajo no komi teto ins trukt oriaus A. Dūdos 
pa sakojimu, j o tėvui, kuri s oku pac ijos pra džioj e kartu su ki
tais tarybini ais aktyvi5 ta is buvo nuž udy tas Link uvoje , pri eš 
sušaud an t buvo nuka poti rankų p irštai. 

Hitleriniai okupantai, vietinių išdavikų pad edami, sušaudė 
daug žmonių Puša loto apylinkėse. 1941 m. liepos mėn. čia 
bu vo organizuotos masinės žmonių žudynės. Išva dav us kraštą, 
Puš alo to apylinkėse buvo a tkasto s ke turi os duobės su faš is ti
nio teroro aukų palaikais ir atpažint i v ie tos gyventojų A. Pra n -
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1 Zr. Plungės rajono laikr. .. Socialistinis ke lias", 1957. VI. 16, N r. 71. 
2 Mažeikių rajono laikr. .,Komunistinis rytojus ", 1957. VI. 19, Nr. 69. 
3 Zr. ten pat. 
◄ 2.r. Pakruojo rajo no laik r . .,Zvalgždė", 1957. V I. 16, Nr. 48. 

kos, V. Kriščeliūno, J. Kučinsko, J . Sirvin sko , V. Vyte nio, 
penkiolikmelės Ch. Zelmonaitės, P. 2.idonio , P. Lukoševičiaus, 
J . Oža los, J . Balčiūno ir da ugelio kittĮ lavo nai 1

. 

Skai sgiryje (2.agarės raj .) buvo nužudyti valsčiaus parti
nės organizacijos sekr eto rius Motuzas, komjaunimo or ganiza
cijos sekretorius 2.eimys , komjau nuoli s Vaitiekūnas ir jo se
suo Vaitiekūnaitė 2 • 

Rašės miške (neto li Utenos) buvo sušau dyti Antabaltės 
mokykl os mokytoj as Dievulis, senuk as Eidukas iš Stuglių kai 
mo, Tauragnq gyv entoja s 2.au nerova s ir daug elis kitų. Apla 
ma i iš 600 Tauragnų miestelio gyventoj tĮ buvo išvežta i Uteną 
ir suš audy ta 490 žmonių 3• 

194 1 m . liepos 9 d . į Bobriškių kaimą (Daugq raj.) atvažiavo 
k elios mašinos eses ininkų, kur ie, vietinių išdavikų - mokytojo 
Zam uiskio, seniūno J . Valicko, Lapiniau sko ir kitų- pad eda
mi, suėmė devyn is jaunuolius: Pavarėnio apylinkės komjau
n imo or gan izacijos sekretorių Valentą Baravyką, Martyną 
Akstiną, Praną Buinicką, Alfonsą Jarmalavičių, bro lius Bronių, 
Juozą ir Rapolą Kavaliau skus, Zigmą Butkauską ir Andrių 
Zdobą, nusivežė į Daugų-Varėnos paplentėje esantį mišką 
ir ten sušaudė iš kulkosvaidžio. Visi ji e buvo jau anksčiau 
suimti ir išvežti į Varėnoje įrengtą koncentracijos stovyklą, 
bet po ke liq dienų pa leisti. Jie rengėsi eiti į mišką pa rtiza
nauti , b et nesuspėjo. Juos išdavė vie los buržuaziniai naciona
iistai, ku r ie ir duobę iš anksto jiems iškasė 4 . 

Aukš tadva r io apylinkėse, ties Rūdiškėm esančiame miške
lyj e, vokiečių bu vo sušaud yti Aukštad vario gyv entojai Jano
ni s, Barščevičius, Dzivo nis, Baronas, Venzlauskas ir kit i. Apie 
12 ja unu oliq iš Auk štadvario apylinkitĮ buvo išvežt i darbams 
į Vokietiją, iš kur negrįžo 5• 

1946 metq prad žioje, teisia nt Rygoje grupę vokiečiq kari
nių nusikaltėlių, paaiškėjo, ka d masines gyv entojq žud ynes 
pirm os iomi s karo savaitėmis Alytuj e ir jo apylinkėse įvykdė 
vokiečių armij os generolu i-leitena ntui Volfgangui fon Ditfur
tui pavaldūs kariuomenės būriai. Vien tik liepos 23 d. voki e
čiai Alytuj e suėmė da ugia u kai p 200 vyrų, jų tarp e 2 kuni
gus (vie no pavardė Paulavičius), nuvedė j uos i rytinį Nemuno 
krantą ir ne toli bažnyčios viešai sušaudė. . . Tą pa t mėnesį 
vokiečiq ka riai, neva ieškodami pasislėpusitĮ komunistų, pa
maldtĮ metu įsibrovė i bažnyčią ir, suėmę ke tur is lietuvius, 
taip p at viešai prie bažnyčios juos sušaudė. Ditfurtui paval di 
komendantūra Alyt uje įvedė tokią „tvarką" , kad už kiekvieną 

1 Zr . .,Panevėžio tiesa" , 1945. 11.2 4, N r. 16. 
2 Zr. Zngarės ra jono laikr. ,.Komunizmo aušra", 1957. VI. 19, Nr . 49. 
3 Zr. Ut<>nos rajono laikr. .,Lenino keliu", 1957. VI. 15, 1 r. 70. 
4 Zr. Dm1g\Į rajono laikr. .,Komunizmo nu§rn", 1957. VI. 16, Nr. 48. 
6 Zr. Jiezno rajono ldikr. .,Lenino keliu", 1957. VI. 29, Nr. 52. 
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mie sto ribose užmuštą vokietį buvo sušaudoma 100 įkaitų iš 
vietinių piliečių 1• 

Į vakarus nuo Alytaus, ant Orijos kalno, ša lia Kalvarijos, 
1941 metų vasarą, naktį iš liepos 9 į 10 d. buvo suša udyt i 
apie 400 žmonių, jq tarpe ne tiktai komunistai ir ta ry bini a i 
aktyvistai, bet ir nepartiniai, net namq šeimininkės. Sušaudy 
taj ų tarpe - komjaunuoliai Jurgelis ir 2'.iugždaitė, milicininka s 
Agurki s, Kalvarijos valsčiaus partinės organizacijos sekre to
rius Broniu s 2.ardeckas, komjaunuolė Marij a Dzidulevičiūtė, 
jos tėvas Pranas Dzidulevičius, malūno darbininkas Kazys 
Karpavičius, antkapių meistrai broli a i Paškevičia i, stalius Ma 
tukaiti s, jaunos mot erys Kujavienė, Briliūtė ir kiti. Suiminėji

mams ir šaudymui va dovavo SS rotenfiureris Farbachas ir 
vietos nacionalistinių išgamų va deiva Klipštas 2• 

Nagrinėjant vokiečių karinių nusikaltėlių grupės bylą, ku
ri buvo sprendžiama 1946 metų pradžioj e Rygoj e , liudytojas 
Sušinska s papasakojo, kad 1941 m. vasarą ji s matė, ,,kaip pri e 
Orijos ka lno privažia vo try s sunkvežimiai. Vi enoj e mašinoj e 
buvo ap ie 50 tarybinių karininkų, antroje - taikūs tarybiniai 
piliečiai, daugiau sia lietuvių inteligentijos atstovai. Trečioje 
mašinoje buvo 13- 14 metų amžiaus vaikai. Visus juos vokie
čiai sušaudė" 3• 

,,Praėjus keturioms savaitėms po to,- tęsė liudytojas to
liau,- vokiečiai mane paso dino į kalėjimą. Patalpoje, kurioje 
aš sėdėjau, bu vo matyti kankinimo pėdsakai. Ant sienų aš 
pamačiau užrašu s. Vi ename iš jų buvo sakoma: ,,Mes žuvome 
nuo fašis tinio žvėries rankos". Kitam e užraše buvo para šyta: 
,.Broliai , likę gyvi , a tkerš ykit e už mus vokiškiesiems grobi
kam s". Trečiame užra še aš perskaičiau: ,,2.ūva 130 lietuvių nuo 
vokiškųjų fašistinių grobikų rankos" ◄ • 

Iš pateiktų faktų matyti, kad hitleriniai okupantai ir lietu
v iškieji buržuaziniai nacionalistai masiškai žudė žmones, ne
atsiž ve lgdami į amžių ir lytį. 2.udė tarybinį aktyvą - nepasi 
trauku sius į šalies gilumą Komunistų partij os ir komjaunimo 
nariu s , profsąjunginius darbuotojus, Aukščiausiosios ir vieti
nių tarybų deputatu s, tarybinių įstaigų tarnautojus . 2.udė at 
skirus žmones ir ištisas šeimas , žudė vyrus ir moteris, sen elius, 
paauglius ir net vai ku s. Žudė valstiečius ir miestų gyventojus, 
žemdirbius ir fabrikų darbininkus, mok sle iviu -;, stud entu s ir 
mokytojus, ra šytojus, menininku s ir mok slininku s. Tarybinę 
inteligentiją hitl eriniai barbarai ir jų paka likai žudė su ypa
tingu pasi tenkinimu. Užteko kokiam niekšui pašnibždėti oku
pantų val džia i, kad tas arba kita s int e ligenta s prisidėjo prie 
tarybinės san tvar kos kūrimo Lietuvoje, kai įskųstasis beregint 
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1 Zr. Hitlerininkų piktadarybės Pabaltijyj e, Vilnius, 1957, 34 psl. 
2 2r. Kalv a rijos rajono laikr . .,Komunizmo aušra ", 1957. VI. 22, Nr. 49. 
3 Hitlerininkų piktadarybės Pabaltijyje, V ilnius , 1957, 106 psl. 
4 Ten pat. 

.atsidurdavo gestap e, o iš ten - IX forte, Pan eriuose arba ku
rioje kitoje žudymo vie toj e. Nors tarptautinė teisė aišk iai 
draudžia p ersek ioti žmones už jų politinę ir visuomeninę veik
lą ligi okupacijos, hitl eriniai oku pantai šito nepaisė ir stengėsi 
likviduoti k uo daugi au inteligentų. Pavyzdžiui, Merkinės gim-
11azijos dir ek torius Osmo lskis ir Zagarės septynmetės mokyk
los dir ek torius Mačernis buvo nu žudyti vien už tai , kad, 
švenčiant Gegužės Pirmąją, pasakė savo mokiniams kalbą. 
Už tok ius ir panaši us „nusikaltimu s" buvo žiaur iai nužu dyti 
šimt ai Lietuvos inteligentų. Šiais žudymai s hitl eriniai barbarai 
ir liaudi es išdavi kai - lie tuviškie ji buržuazini a i nacionalis
tai - padarė mūsų kra štui itin skaudžių nuostolių. 

Štai keletas susidorojimo su žymiais Lietuvos visuomenės, 
1mltūros ir meno veikėjais pavyzdžių. 

1941 metų rugpiūčio mėn. 16 d . Paneriuose buvo nužudy 
tas buvęs Liaudi es Seimo, o vėliau - Lietuvos TSR Aukščiau
s iosios Tarybos pirmininkas Liudas Adomauska s. 

Liud as Adomauskas gimė 1880 metais Kretin gos apskr ., 
Platelių valsč., Notėnų kaime. Jis baigė dvasinę seminariją ir 
eilę metų kuniga vo, bet 1920 metais metė kunigystę. 1923 me
tų pabaigoj e ji s buvo suimtas ir užda ry tas į kalėjimą, kur 
išbuvo ligi 1926 m. gegužės mėnesio, kalt inamas kaip kuopi
ninkas. Tačiau net kariuomenės tei smas buvo pri vers tas jį 
išteisinti. Po fašistinio perver smo L. Adomauskas bu vo vėl 
s uimtas ir karo lauko teismo nuteistas mirti , bet mirties baus 
mė buvo jam pak eis ta kalėjimu ligi gyvos galvos. 

Iškalėjęs beveik aštuonerius metus, iš viso daugiau kaip 
tlešimt metlĮ, Liuda s Adornauskas 1934 metų rudenį buvo iš 
kalėjimo pal eistas . 

Kilus karui, jis dėl blogos sveik atos negalėjo pasitraukti 
Į šali es gilumą ir žuvo, buržuazinių nacionalistų Vilniuj e įskųs
tas hitl eriniam s okupantams. 

Nuo hitlerinių bud eliq rankos žuvo žymus revoli ucionie
rius, Liaudi es Se imo, vėliau - LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
d eputatas Pranas Zibertas . 

Pranas Zib ertas buvo kilęs iš Kuršėnų. 19 18 metais, kurian
tis Lietuvoj e Tarybq valdžiai, jis stojo va dov auti Šiaulių ap
skrities, Vaiguvo s valsčiaus, Ringuvėnq dvaro darbininkų 
komit e tui , kuris vykdė valdžios organo funkcijas. Paskandinus 
kraujyj e revoliucinį Lietuvo s liaudie s judėjimą, kariuomenės 
tei smas Šiauliuo se 1921 m. liepos 16 d. nuteisė jį už komunis
tinę veiklą mirti sušaudant. Bet buržua ziniai nacionalistai. 
siekdami jį sukompromituoti kaip komunistinį veikėją, sufab
rikavo baudžiamąją bylą, apkaltindami jį užpuo lus apiplėšimo 
tikslu dvarininką Pš-ezdeckį ir nušovus jo žmoną. Nors šis 
kaltinima s buvo tik iš pir što išlaužta s, Prana s Zibertas 1922 m. 
balandžio mėnesį kariuomenės teismo buv o antrą kartą nut eis
tas mirri. 

55 



L Adomauskas Pr. Zibertas 

Tačiau, plačiosioms liaudies masėms prot estuojant dėl netei
singo nuosprendžio, buržuazinė valdžia buvo priv ers ta pak eis
ti Pr. Zibertui mirties bausmę kalėjimu iki gyvos galvos. Sis 
nuo sprend is nebuvo pakeistas net po to, kai 1922 metais bu
vo sugautas tikrasis Pšezdeckienės žudikas Druceika. 

Beveik dvid ešimt metų iškalėjo Pranas Ziberta s bur žua
zinės Lietuvos kalėjimuose. Lietuvos liaudis jį praminė lietu
viškuoju Tomu Muniu, kuri s Jungtinėse Amerikos Valstijo se 
buvo nu teistas už tariamai įvykdytą nusikaltimą ir iškalėjo 
daugiau kaip 20 metų. 

Nuv er tus fašizmą 1940 metais, Zibertas aktyviai dalyvav o 
kuriant Tarybų valdžią Lietuvoj e . Prasidėj us karui, jis nespėjo 
evakuotis ir buvo suimtas savo bute Kaun e . Gestapininkai ne
siskubino likviduoti Prano- Ziberto , nes tikėjosi jį palaužti, 
palenkti į savo pusę, todėl paleido jį iš kalėjimo. Bet Zibertas . 
ištrūkęs iš gestapo rūsių, tuojau įsijungė į aktyvią kovą prieš 
hitlerinius okupan tus, prisidėdamas pri e Kauno mies te susior
ganizavu sios antifašistinės partizaninės grupės „Kova" 1• Ta 
grupė net rukus perėjo pri e aktyvios diversinės veiklos pri eš 
okupan tus: užpuldinėjo vokiečių karo sandėlius, išvada vo iš 
belaisvitĮ stovyklos daugelį tarybinių karių, J onavos gatvėje 
sud eg ino karo reikalams dirbusią lentpiūvę, Kauno tun elyje 
susprog dino traukinį ir įvykdė eilę kitų diversijų, kurio s pa
darė okupan tams nemažai nuostolių . 

1 2r. ,.Kauno tiesa", 1958. VIII. 17, Nr. 168. 
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Daugelis „Kovos" grupės partizanų žuvo nelygioje kovoje 
su okupantais. 1942 m. vasario 18 d. buvo suimtas ir Pranas 
Ziber tas, kuri s tų pačiq metq kovo 10 d. buvo nužudytas 
IX forte. 

Ten pat, IX forte, buvo sušaudyti TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatė Jad vyga Budžinskienė ir Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tary bos deputatas Pranas Eidukaitis . 

Tuo pačiu kančiq ir mirti es keliu teko nueiti ir Valerijo 
nui Knyv ai. 

V . Knyv a - kilimo iš Šiaulių, anks ti pasireiškė kaip gabus 
laikraštininka s ir visuomenės veikėjas. Subyrėjus smetonine i 
diktatūrai, jis įsijungė į tarybinės santvarkos kūrimą, buvo pa
skirtas Sav iva ldyb iq depar tamento direktorium, o vėliau Lie
tuvo s TSR Komun alinio ūkio liaudi es komisaru. Prasidėjus 
karui, V. Knyva dėl ligos nesuspėjo pasitraukti į šalies gilumą. 
.Jis buvo gestapininkų suimtas 1941 m. rugpiūčio mėnesį. ilgai 
kankintas ges tapo požemiuose, o spalio 2 d. išvež tas į Panerius 
ir ten sušaud ytas. 

Hitl er inio kruvinojo teroro auka tapo ir poetas Vytautas 
Mont vila . 

Jo kūryba pasižymėjo dideliu kovingumu ir ais tr inga mei
le liaudži ai. Pats kilęs iš liaudies, jis gerai suprato jos vargus 
ir savo eilėraščiais demaskuodavo kapitalistlnės santv arkos 
negerov es ir skatino kovoti už darbo žmogaus išsivadavimą 
iš išna udojim o. J o eilėraščiai buvo spausdinami pažangioj e 
spaudoje. Už savo griežtą antifašistinį nusistatymą Montvila 
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V . Grybas Vyt. Montvila 

buvo persekiojamas: du kartus sėdėjo kalėjime, vieną kar 
tą - 1930 metais - karo lauko teismo nutei stas keleriems 
metams. 

Tik tarybinės santva rko s metu , Vytauta s Montvila galėjo 
pagal iau parodyti visą savo talento pajėgumą ir per vienerių 
metų laikotarpį sukūrė savo geriausius ir stipriau sius eilė
raščius. 

Vytautas Montvila buvo suimt as 1941 metais liepo s 9 d . 
ir kartu su didele gru pe kitų tarybinių žmonių sušaudytas 
IX forte. Prieš nužudant poetas hitlerinių budelių buvo žiau
riai kankinamas . 

Jurbark e pirmosiomis okupacijos savaitėmis buvo žvėriš
kai nužudytas ta lentingas menininkas ir didelis savo gimtojo 
krašto patriotas - skulptorius Vinc as Grybas. 

Vinca s Grybas gimė 1890 metais Mažeikių apskrityj e. Iš 
maže ns parodęs gabu mus menui, jis mokėsi Varšuvoj e , o vė
liau savo studijas pagilino Paryžiuje. Grįžęs į Lietuvą, jis 
veikiai pagarsėjo kaip vienas iš gabiausių Lietuvos skulpto
rių. Pagal jo proj ek tus pastatyti didelės meninės vertės pa
minklai: Vytauto Didžiojo - A. Panemunėje, Vinc o Kudir 
kos - Kudirkos Naumi es tyj e, Simano Dauka nt o - Papilėje, 
valstiečio-žemaičio - Raseini uose . Be to , Vinc as Grybas buvo 
sukūręs daugybę mažesnių skulptūrų, kurių keletas yra Čiur
lionio vardo meno muziejuj e Kaun e. 

Panevėžyje buv o sušaudyta dantų gydy toja ir visuomeni
ninkė bei poetė Vand a Didžiulytė-Albrechtienė - žinomos 
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lietuvių rašytojos Liudvikos Didžiulienės-2monos duktė. Van 
da Didžiulytė-Albrechtienė buvo žinoma jau iš spaudos drau
dimo laikų kaip veikli slaptų lietuviškųjq raštq p latint oja. 
Vėliau ji artim ai bendradarbia vo su V. Mickevičium-Kapsuku. 
ir kurį laiką dirb o su juo nelegaliai leidžiamo laikraščio 
,,Draugas" redakcijoje. 

2.udikų vedama sušaudyti , V. Didžiulytė-Albrechtienė lai
kėsi drąsiai, išdidžiai ir mirė ka ip tikra didvyrė . 

Vilniuj e buvo suimtas ir sušaudytas žymus spaudos drau
dimo gadynės veikėjas, apie 80 metq amžiaus senelis Enzys. 
Jag omastas. J is turėjo Tilžėje spaustuvę, kur spaudos draudi 
mo me tai s būdavo spaus dinami lietuviški laikraščiai ir knygo s 
ir knygnešitĮ slap tai gabenami i Lietuvą. 1941 m. pavasarį, 
kada buvo vykdoma lietuviq repatria cij a iš Klaipėdos krašto • 
ir va din amojo Suvalkti „trikampio", Enzys Jagomastas su sa
vo artimaisiai s atvyko į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Kartu 
su iuo 1941 m. rugpiūčio 23 d. hitlerininkai nužudė jo sūnus -
Dovą ir Jurgi, dukterį Oną Jagomastaitę-Vilrnantienę ir jos 
vyrą Emilį Vilmantą-Meklenburgą. 

1941 m. rugpiūčio 16 d. Paneriuose hitlerinių žudikq buv o 
suša udyti du visoje Lietuv oje žinomi pažangūs visuomenės 
veikėjai teisininka i Andrius ir Aleksan dra Bulotai . 

Smeto niniam režimu i sužlugu s, Andrius Bulota buv o Liau
dies Sei mo rinkimų vyr iausiosios komi sijos narys , vėliau dir
bo Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo jur idinio skyriaus 
vedėju. 



Telšiuose 194 1 m. liepos 19 d. buvo sušaudyta žymi vietos 
visuomenės veikėja, pedagogė ir menininkė Aldona Teni so
nienė. Draug e su ja buvo nu žudyti S. Dambrau ska s, S. Ubor
das, J. Kazlau skas, Z. Daukanta s ir kiti vietiniai tarybiniai ak
tyvistai, iš viso 16 žmonių. 

Pasak liudininkų, A. Tenisonienė, varant pasm erktuosius 
į žudymo vietą va kariniam e mies to pakra štyj e , ne tiktai pa
ti drąsiai laikėsi, bet ir kitiems savo likimo draugam s drąsos 
įkvėpė, sakydama: .,Nes ižeminkim e prieš ši tuos niekšus, ne
maldaukime iš jų sau pasigailėjimo. Mirkime be ašarų" . 

1942 m. rugpiftčio 8 d. IX for te buvo sušaudytas jauna s 
poetas - Kazys Malinauskas. Ges tapininkai suėmė jį tų pačių 
m~tų gegužės 5 d. Sančiuose, įtardami palaikant ryšius su 
tarybin ais partiza nais. 

1944 metų vasarą IX forte buvo nužudytas jauna s ir ga
bus dailininkas Broni us Zėkonis , pirmai sia is tarybinės san 
tvarko s metai s buvęs Kauno Istorinio muziejaus direktorium. 
Kon~ pe_r visą okupaci jos laikotarpį sėkmingai slapstęsis, 
B. Zekoms 1944 metų pavasarį buržuazinių nacionalistų buvo 
atpaž inta s Kėdainiuose ir įduotas gestap inin kams 1• 

Okupacijos metais buvo žiauriai nukankinti žinomi mok s
linink ai, profesoriai S. Beliackinas, V. Lazersonas, doce nt ai 
N. Sapira ir N. Prilucki s. 

1944 metų birželio 12 d. Ad utiškyj e gestapininkų bu vo žiau
riai nužudyti jauna, 33 metų amžiaus mokytoja Jadvyg a Gui
gienė ir jos vyras A lbin as Guiga už ryšių palaikymą su apy
linkėse veikiančiais taryb ini ais parti zanais 2• 

Daug lietuvių inteligentų - pedagogų, žemės ūkio specia 
li stų, medikų ir kitų profesijų žmonių - žuvo nuo hitl erinio 
ter~ ~o daug elyje Lietuvos vietų, o taip pat išvežti į kon cent
rac11os stovykl as Voki e tijoj e , Lenkijoje ir kituos e okupuotuo
~e kra štuo se. Nemažai jų žuvo nuo nepakenčiamų gyvenimo 
ir_ darbo sąlygų. Šitaip be laiko buvo nuv aryti į kapu s žymus 
Lietuvos chirurgas Vladas Kuzma, prof. Albinas Rimka, poe
tas Kazys Binkis, kompozitorius Stasys Šimku s, dailinink as 
Petra s Did žiokas ir kai kuri e kiti žymūs mūsų meno ir mokslo 
veikėjai. 

Tokių šiurpių hitlerinės okupacijos Lietuvoj e faktų galima 
būtų pateikti čia begalę. Nemažai jų išspausdinta periodinėje 
spaudoje, dar daug iau galėtų papa sako ti paty s žmonės - gy
v1e11 anų įvykių liudinink ai, nes nėra Liet uv oj e mies to arba 
ka imo, kur hitl erini ai okupantai nebūtų palikę kruvinų savo 
žvėriško siautėjimo pėdsakų. Ir siautėjo ji e čia ne v ien pir
momi s karo dieno mis, bet visą okupacijos metą. Per tą laiką 
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1 Zr. .,Tiesa" , 1959. VIII. 5, Nr. 181. 
2 Zr . .,Tiesa ", 1959. VI. 13, Nr. 136. 

jie, patikrintai s duom enim is, nužudė mūsų krašt e apie 700 tūks
tančių civilin i ų gyventojų ir tarybinių belaisvių, suna ikino 
ir pagrobė daugiau kaip už 4 milijardus rublių visuo menini o bei 
asmenini o turto . 

,,SENI P A2ĮST AMI" 

Hitl eriniai barbarai turėjo savo pirmtaką Didelė dali s kraš
to gyventojų, ypač senesnio amžiaus žmonės, dar nebuvo už
miršę vokiškos ios okup acijos, kurią lietuviam s teko pergyventi 
pirmojo pa sa ulini o karo metais (1915- 1919). Tada vokiš kasis 
imperializmas Lietuvoj e taip pat parodė savo žvėriškumą . 
Užėmę mūsų kraštą, kaiz eriniai okupantai elgėsi jame kaip 
pikčiausi ko lonizatoriai - jie organizavo sistemingą krašto 
apiplėšimą, o gyv entojus pavertė bet eisiais. Iš valstiečių ji e 
be jokio atlyginimo atiminėjo javus, gyvulius ir viską, kas tik 
a trodydavo bent kiek ver ting a, dažnai nepalikdami ne i duo
nos kąsnio, nei paskutini o lašo pi eno alks tantiems vaikams. 
Mie ste liuos e ir kaimuo se gaudė darbingus vyru s ir vežė juos 
i Vokietiją pri evar tiniams darbam s. Mot erys ir merginos ne
re tai būdavo vokiečių kareivių ir karininkų išpri evartaujamos. 

.,Liūdna buvo žiūrėti į Lietuvos miestus, mies te lius, kai 
mus, i jos lauku s,- pasakoja A. Jakševičius, Lietuvos Laiki
nosios revoliucinės vyriausybės narys , savo atsiminimuose, 
kurie buvo išspausd int i 1958 m. liepos 24, 25 ir 26 dienomis 
„Tiesoj e".- Krašta s buvo visiškai okupantų apiplėštas. Laukai 
pusiau pavirtę dir vomis, apžėlę medeliai s ir krūmokšniais. 
Mies ta i ir miestel iai paniurę, apipeš ioti. Kiekv iename mies
te - kalėjimas (dažniausiai anksčiau buvu si mokykla, dabar 

· aukšta spygliuotų vielų tvora aptv erta). 
Bet visų liūdniau buvo žiūrėti į žmones. Išblyškę, suglebę. 

apdriskę. Nė vieno kiek linksmesnio gyvo veido. Okupantai vi
sa, ką tik galėjo išplėšti, gabeno į faterlandą. Kad valstiečiai 
negalėtlĮ pras imalti nė saujos grūdų, visos naminės girnos buvo 
konfiskuojamos ir sukraunamos vienoj e vietoje - po žandarų 
priežiūra. Apsirgę žmonės bijojo pat ek ti į ligoninę, nes už tai 
reikėjo brang iai mokėti, o kas neturėjo pinigų, tai iš jo atimda
vo paskutinį drabužį. Už kalėjimą taip pat reikėjo mokėti" l. 

Ne mažiau niūrq pirmosio s vokiškosios okupac ijos Lie tuvo
je vaizdą savo atsiminimuose - knygoje „Vėtros Zemaičiuose" 
pieš ia kitas ano laikotarpio veikėj as, buvęs Zemaitijos karinio 
revo liu cinio kom iteto pirmininka s D. Budina s: 

,. ... Kaiz eriniai okupantai per ketv eri us viešpa tavimo Lie 
tuvo je metus neapsakomai nuter iojo kraštą. Jiems pagal visas 
savo išgales uoliai ta lkin inkavo vietiniai kapitalistai, dvar inin
kai, dvasininkai. Papra stam žmog ui buvo užginta pers ikelti iš 
apskr ities į apskritį. jis neturėjo teisės naudotis tele fonu, pašt u . 

1 „Tiesa" , 1958. V II. 25, Nr. 174. 
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2odžiu, darbininkai ir varguoliai, darb o valstiečiai buvo pri e
va rta pririšti pri e gyv enamo sios vietos, negalėjo sužino ti, kas 
kur dedasi, ir pasiieškoti sau nor s kiek įmanomesnio pragyveni
mo šaltinio . Ji e tūnojo tamsoje . 

V isoje Lietu voje buvo jaučiamas didžiuli s mai sto trūkumas -
miestų prol etariata s ir kaimo varguomenė badavo . Ypač kata st
rofiška padėtis susidarė rytinėje dalyj e. Vilnia us krašte kaiz e ri
niai okup antai iš gyventojų atėmė ne tik arklius, karves, avi s, 
kiaules bei namin ius paukščius, bet privedė juos prie visiško 
bado: neb eliko netgi šunų, kačių, žiurkių, varnų, varlių ... Ke
pant duoną, buvo įsakyta dėti penkiasdešimt procentų piuv e
nų. Visus m etaliniu s daiktus (siuvamąsias mašinas, dviračius, 
motorus, net durų rankenas) vokiečiai gabeno i faterlandą. 
Lietuvoje iš viso teliko pora dešimčių telegrafo aparatų. Zo
džiu, vargas mūsų tėvynėje lapojo tikra to žodžio prasme. 
Miestuose, miesteliuose ir kaimuose slankiojo alkani, apiplyšę, 
basi žmonės" 1• 

Minimoje knygoje D. Budinas parodo, kaip žvėriškai vokiš
kieji okupantai tada elgėsi su vietos gyventojais. Prisiminda
mas buvusįjį Kuršėnų kreishauptmaną (apskrities viršininką), 
kaizerinės armijos karininką, oberleitenantą fon Miulerį, D. Bu
dinas rašo: 

,,Miul eris buvo labai žiaurus ir žvėriškai nekentė kitataučių. 
Būdamas ištikimas devizui „Drang nach Osten", jis, vos peržen
gęs tuometinę Rusijos sieną, ėmė plėšti ir naikinti visa, kas 
nevokiška. Miuleris organiškai nepernešė ir Lietuvos žmonių, 
ypač darbininkų, kumečių, kaimo varguomenės. Ūgiu, išor e , 
o labiausiai savo darbais jis kaip du vandens lašai buvo pana
šus į liūdnai pagarsėjusį 1919- 1920 metai s budelį Plechavičių. 

Dar iki paskyrimo Kuršėnų kreishauptmanu Miul er is jau · 
buvo spėjęs Lietuvoje iššaudyti nemaža žmonių: stovėdamas su 
dragūnais užnugaryje, jis leisdavo sau lai svala ikiu pasimėgauti 
gyvu taikiniu - nesuskubusiu pasislėpti valstiečiu ar darbinin
ku. Nušauti lietuvj šiam karininko mundierium apsitempusiam 
baronui sadistui tebuvo paprasčiausia pramoga" 2 • 

Iš kitų šaltinių mes žinome, kad nė kiek ne geres ni už 
sadistą Miulerį buvo ir kiti okupacinės valdžios atstovai Lie
tuvoj e. Visi tie kreishauptmanai, amtsforštejeriai, gemeinde 
forštejeriai - kiekvienas sav iškai, tačiau vienodai uoliai nio
kojo mūsų kraštą ir vienodai žiauriai elgėsi su jo žmonėmis. 
Ji e taip įsiėdė visiems čia, Lietuvoje, jog n et Jonas Basanavi
čius (miręs 1927 m.), kuris, kaip žinoma, anaiptol nebuvo ger
manofobas, buvo priverstas kon statuoti viename iš savo raši
nių, jog,, ... taip dalykams stovint visai nenuostab u, kad žmonių 
ūpas dėl vokiečių politikos labai žemai kritęs. Visi nuo mažo 
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1 D. Budlnas . Vėtros Zemaiciuose, Vilnius, 1959, 219-220 psl. 
2 Ten pat , 176 psl. 

l 
iki did elio !aukl e laukia to laiko, kada ji e vokiečių valdžia
galės nusikrat yti, ir vi si su didžiau siu noru ir lūkesčiu rusų 
grįžtant laukia . . . " 1 

Kruvini kaizeriniq okupantų darbai ilgiems laik ams palik o 
lietuvių taut oje pagiežą vokiškajam imperiali zmui. Tad n e
nu ostabu, kad Lietuvos liaudi s su neapykanta sutiko ir įsibro
v usiu s hitl erininku s, ypač, kai beregint atp ažino juose kaizerinių 
0kupantų palikuoni s, kuri e nuo savo pirmtakų skyrėsi nebent 
tik tuo, jog ėmė dar žiauri au elgti s, planingai ir masiškai žu
dydami taikius vi etos gyventoju s. 

Lietuvių tauto s neapykanta įsibrovėliams buvo gerai žino 
ma ir patiem s hitl erininkams, todėl ji e jau birž elio 24 d., vos tik 
užėmę Kauną, kuriam buvo lemta tapti okupantų valdžios Lie
tuvoj e centru, paskelbė lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų 
laikraštyje „Į laisvę" šitokį pranešimą: 

,,Vokiečių kariuomenė reiškia pageidavimą, kad nieka s ne 
sirodytų gatvėje, nes ne visais gyventojais ji gali pasitikėti". 

Tačiau, galvodami, kad šito dar maža vokišk os „laisvės" 
sula ukusiems Lietuvos gyventojams įbauginti, hitleriniai smur 
tininkai kai kuriose krašto vietovėse, o ypač Dzūkijoje, iš
platino riebiomis raidėmis išspausdintą skelbimą, kuriam e. 
trumpai, bet iškalbingai buvo skelbiama: 

,,100 lietuvių už 1 voki e tį! 

Už kiekvieną nužudytą vokiečių armijos karį bus tuojau su -· 
šaudyta ne mažiau kaip šimtas vietinių gyventojų lietuvių". 

HITLERINIŲ OKUP ANfŲ BA TLAIZIAI 

Tačiau mūsų krašt e atsirado ir tokių, kurie su džiaugsmu. 
sveikino hitl erinius grobikus. Kas gi buvo tie savo šalies ir 
tautos išdavikai? 

Tai buvo smetoniniai valdininkai, policijo s ir žva lgybo s. 
pareigūnai, fabrikantai, stambesnieji prekybininkai, dvarinin
kai ir buožės, kurie, atkūrus Lietuvoje tarybinę santvarką, 
neteko šiltų vietelių, pelningų biznių, dalies žemiq, kurios 
buvo išdalytos darbo valstiečiams-naujakuriams. Tai buvo 
žmonės, kuri e smetoninės klikos valdomoje Lietuvoje sudarė 
gerai aprūpintą ir visu kuo pertekusį gyventojų sluoksnį, pri
pratusį gyventi svetimo darb o vaisiais, išnaudojant kitus. Tai 
buvo buržuaziniai nacionali stai , kurie kartu su kriminaliniais 
nusikaltėliais, prof esionaliai s žudikais bei plėšikais ir sudarė 
tą elementą, kuris džiūgaudamas pasitiko hitl eri niu s oku
pantus. 

1 J. Basanavlčlus. Iš lietuvh1 gyvenimo 1915- 1917 metais po vokiečitl 
jl'ngu, Vilnius, 1919, 14 psl. 
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Buržuazinių nacionalisttĮ džiaugsmė1s, ka d prasidėjo kara s, 
ka d kraštą užpuolė hitlerinės ordos , nieko nes tebino, nes jau 
se ni ai vis iems labai gerai buvo žinomos lietuvišktĮjlĮ buržu a
zinių nacionalistų simpatijos vo ki škajam faš izmui. Ju k ji e 
ni eku ome t nebuvo savo krašto pat riotai, ir vad inamoji 
,,n epri kla usomoj i" Lietuva jiem s tebu vo re ikalinga tik j ų siau
riems klas iniams interesams, grynai sava naudišk iems po 
reiki ams tenkin ti . Kol toje „nep rikl ausomoj e" Lietu voj e ji e 
galėjo, pasijungę visą valdžios aparatą - policiją, te ismu s, 
kariuomenę,- negailest ingai išna udo ti darbo liaudį, pelnyti s 
ir turtėti skurstančių masių sąskaita, tol ji e dėjosi did žiau siais 
krašto patrio tais, o kai 1940 metai s Lie tuvo s liaudis nuvertė 
smetoninės kliko s valdžią ir padarė galą išnaudojimui , lie tu 
viškųjų buržuazi niq nacionalistų „patri otizmas" dingo kaip 
dilinai . Ji ems nereikėjo tikrai la isvos ir nepriklausomo s Lie
tuvos, ir išskėstomis rankomi s ji e šoko pas itik ti vokiškųjų 
agresorių, nor s puikiai žinojo, kad hitlerinė okupacija Lie tuvai 
ir lietuvių tautai tik pražūtį tega li atneš ti. 

Tačiau ne visi lietu v iški eji bur žuaz iniai nacionalistai pa
si tik o vokišk uos ius ok up antus: kai kuri e iš jų atžygiavo drau
ge su hitl er iniais įsibrovėliais. 1940 metų vasarą, neapkęsdami 
Lietuvoje atkur tos tarybinės santvarko s ir bijodami susilaukti 
teisingo liaudies a tpild o už savo juodu s darbu s, jie pabėgo iš 
Lie tuvo s į Vokietiją ir ten, susidėję su amžinaisiais lietuvių 
taut os pri eša is - vo kiškai siais grobik ais , laukė progo s grįžti 
atgal, kad ir tolia u galėtų engti Lie tuvos darbo žmones, laukė 
karo . 

Lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų ryšiai su vokiškai
sia is imperia listai s užsimezgė kur kas anksčiau negu 1940 me
tais, kada Lietuvo je buvo atkurta tarybinė san tvarka. Visa eilė 
jo s atsakingų pareigūnų ir net ištisos organizacijos veikė im
perialistinės Vokie tij os naud ai. Pav yzdžiui, yra neginčijamai 
nus tatyta ir įrodyta, kad kai kuri e aukšti eji buržuazinės Lietu
vos armijos karininkai (generolai Raštikis, Kubiliūnas, Plecha• 
vičius, pulk. Urbo nas ir kiti) buvo užve rbuoti Vok ietijos gene
ra lin io štabo ir s istemingai rinko jam slapta s žinias ap ie Lie
tuvo s ir kaimyninių šalių karin es pajėgas, tuo būdu išduodami 
pri ešui savo kraš to int ere sus. 

Šį faktą pat v irtino sav o parodymai s tarybinių organq su
imta s kaip karo nusikaltėlis Vokietijos annij os generolas Emilis 
J ustas, kuris 1934- 1940 metais buvo Vokietijo s karinis atašė 
Lietuv oje , o hitlerinės okupacijo s metais - vyria usiasis karo 
kom endantas Lietuv oje. 

žymu s olandų istori kas , antroj o pasa ulini o karo istorij os 
tyrinėtojas L. de J ongas, pasi remda mas au tenti ška is pačiq vo
kiečių dok umentai s, be kita ko , ra šo: ,, ... p radedant pi rmai
siais 1938 metų mėnesiais Heidri chas (Vokie tijo s vyriaus iosios 
sa ugumo va ldyb os viršinink as , vėliau - Čekoslovakijos pro -
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lek tora to va ldyto jas, 1942 metų pavasarį čekų patriotų užmu š
tas Prahoj e.- P. K.) rėmė li etuvišk uosius Vold ema ro fašistus . 
skirdama s ji ems pinigu s „žydų pogroma ms organizuoti "" 1• 

Galima pat eikti ir daugiau pavyzdžiq bei faktų, įrodančiq, 
kad lietuvi škiej i bu ržuazi n iai nacio nali sta i dar „nepriklau so
mybės" laikai s bendrad arbia vo su vokiškaisia is fašistais. Kal 
ban t apie rudųjų žudikų kruvinus darbu s mūsų kraš te , ne
ga lima ap lenkti ir j ų talkininkų - lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalis tq, o daug eliu atve jq tiesio g neįmanoma at skir ti , 
kur baigi asi v ienq ir pra side da kitų atsakomybė už nekaltų 
žmonių kančias, ašaras ir kraują. Juk beve ik visa is a tvej ais 
ta i būdavo jų „kolektyvini s darba s", kuriame vi eni atl ikd avo 
iniciatorių ir vadeivq, kiti - vykdytojų ir budelių vaidmenį. 
Pirmasi s vaidmu o dažniau siai, žinoma, atit ekdavo vokiečiams, 
bet ner etai h it leriniai okupanta i Lie tuvoj e nužudyd avo žmo
nes tik pagal vietinių buržuazinių nacionalistų įskundimus. 

Bendradarbiavimą su hitl erini ais okup an tais lie tuviški eji 
bur žuazin iai naciona listai siejo su didelėmis politinėmis aspi
racijomi s ir viltimi s. Ji e tikėjosi tuo keliu atkurti „neprikl au
somąją" Lietuvą, t. y. susigrąžinti praras tas pozicija s - sve ti
momis rankomi s sukrautu s turtus, pelningus bizniu s, nešva riu 
būdu įgytus dvarus, šiltas vie teles. 

Hitl erin iai agresoriai , kol lietuv iškieji bur žuaziniai naci o
nalistai ji ems buvo reik alingi šnipinėjimo darbui ir dive rsi
joms TarybtĮ Lietuvoje atlikti , šias jų viltis skatino ir palaikė. 
Iš buržuazinių nacionalistų vadeivų buvo net sulipdy ta mari o
netinė „laikinoji Lietuvos vyriausybė", kurios pri eša kyj e 
hitlerininkų buvo pastat y tas jų agentas, aršus klerikalas Amb
razevičius. Jo vadovaujama „vyriausybė", vos tik hitlerinės 
ordos įsiveržė į Ta rybtJ Lietuvos teritoriją, per Kenigsbergo 
(.dabar Kalining radas) radiją paskelbė „atkurianti neprikl au
somąją Lietuvą". Pirmas praktišk as šios „vyriausybės" žings nis, 
Lietuvą vokiškiesi ems fašistams okup avus, bu vo tučtuoj au grą
žinti į par eigas tarybinės val džios paš alintuo sius smetoninės 
policijos pareigūnus. Prasidėjo atsiskaityma s už patirt as 
,,skriaudas" ir „nuo ska uda s", suvesdinėjimas sąskaitų, kruvi
nas susidorojima s su asm eniniai s ir politinia is p rieša is. Lietu
viškieji buržu aziniai nac ionalista i įdavinėjo hitl erin iams oku
pantams „bolševiku s" - nereta i savo artimu s pažįstamus, 
kaim yn us - arba pat ys ju os be pasigailėjimo žudė. Lygia
grečiai prasidėjo aršu s griovimas ir naikinima s v iso, kas 
buvo sukurta per trumpą vieneritĮ me tq tarybinės santvarko s 
gyvavimo laikotarpį . Buvo pask elbti nebegaliojančiais v isi ta
rybiniai įstatymai ir grąžinti senieji , kapitalistiniai s sa nty
kiai s. pagrįsti, įstatymai. Buržuaziniai nac ionalistai džif1gavo 

1 JI. iJe HoHe. H cMCL\Ka!I n11ra11 KonoH11a ao aropoi\ MHpoeoi\ eo1111e, M., 
1958, cr p. 418. 

5 Hltlerln~ oku pac ija Lie tuvoje 65 



galėsią vėl neva ržomai išnau doti darho žmonių mases ir misti 
jq dar bo vais iais. Bet. .. pret endentq į Lietuvos darbo liaudi es 
išnaudot ojus buvo daugiau ir - svar biausia - galingesnitĮ už 
lie tuviškuosius bur žuaz inius naciona list us. Hitl erininkam s ok u
pav us visą Tarybq Lietuvos teritoriją ir užbaigus visa s ope ra 
cijas, kuri omis buvo siekiama užsitik rinti saugq užnugarį, A m
brazevičiaus „vyriausybė" hitl eriniam s okupa nt ams nebebuvo 
daug iau reika linga, ir jie be jokiq ccremonijlĮ j ą paša lino . 
1941 m. liepo s 30 d. buržuaziniq nacionalistų okupacijo s me tu 
leidžiamoj e spa udoj e buvo paskelbt a, kad Lietuv oje steigia 
ma vokiečių civilinė va ldžia 1• Jai vadova uti iš Voki etij os bu 
vo atsiųsti komisarai. Genera liniu komi saru v isai Lie tuvai 
buvo paskir tas Andr ianas fon Rentelnas, kuri s savo ruožtu 
paskyrė tri s sričių ir du mies tq komi sarus : Kauno sričiai -
Lenceną, Kauno miestui - Kramerį, Vilniau s sričiai - Vulfą, 
Vilniaus miestui - Hingstą , Šiaulių sričiai ir miestui - Ge
vekę. Administra ciniu atžv ilgiu Lietuv a buvo inkorporuota 
į Ostlandą (Rytų kraštą), kurį sudarė vokiečių okupuotos Pa
baltijo Tarybq respublikos ir Baltarusijos TSR. Viso Ostlando 
va ldžios pri eša kyj e buvo pa statyta s reichskomi sa ras Lozė. 

Šitaip buvo palaidotos vi sos lietuviškųjų buržuazinių na 
cionalistq kvailos v iltys pati ems valdyti hitlerinių agresorių 
laikina i užgrobtą Lietuvą. Tačiau lietuviški eji buržuaziniai 
nacionalistai buvo per daug ištikimi vok iškojo imp erializmo 
šunys, kad hitl eriniai oku pantai visiškai atstumtų juos nuo sa
vęs. Ne, ji ems buvo paliktas negarbingas, bet privilegijuotas 
vokiečių civilinės va ldžios tarnų ir batlaižių vaidm uo. Kadan 
gi lie tuviškiesiems buržuaziniams naci ona listams visada rūpė
jo tik privil egijo s, visai ne sidomint, iš ko ir kokia kaina jos 
gaunamo s, tai ir šiuo niekingu vaidmeniu ji e buvo visiškai 
pat enkinti ir tik rūpinosi bet kuriuo būdu toliau rodyti savo 
šunišką ištikimybę rudi esiems žudik ams. Lietuvių tauto s iš
davikas Ambrazevičius (jau po jo „vyriausybės" išvaikymo), 
dalyvau damas 1941 m. rugpiūčio 13 d. priėmime pas general
komisarą Rentelną, nužemintai ,, ... paprašė nurodyti, kokiu 
būdu ir kokia forma vyk s ateityj e vokiečių civilinės valdžios 
bendradarbia vimas su ligšioli nia is lietuvių valdžios orga
nais " 2• Hitl erio statytinis Rent elnas atsakė, kad apie jokį 
lietuvių sava rankiškumą, atse it -,,nepriklausomybę", nė sva
joti nere ikia, bet kad buv usiosios „lietuviškosios valdžios atsto
vai" būsią pask irti įvairių okupacinių įstaigų viršininka is, 
ku rie turėsią „genera lkomisaro tarėjų" titulą ir veiksią pagal 
vokiečių val džios nurodymus . Čia pat Rent elna s pranešė, kad 
pirmuoju generaliniu tarėju ir vidaus admini strac ijos genera
liniu tarėju skiriąs generolą Kubiliūną. 
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Po peni iLJ diem1 spa udoje pr1skelbta, kad generc1lkom isa
ras Rentclnas paskyrė dnr aš tuoni s gencrn liniu s tarėjus. 

Sitai p ko mpcns~j ant lie tuviškuo s ius buržuazin ius na cio 
nalistus už jLĮ paslaugas hitl erin iams okupanta ms, o sva rbiau
sia siekiant ir to liau panaudoti ju os kai p para nk iniu s !ic tuv iL! 
taut a i eng ti ir nai kinti, bu vo sudary ta va dinamoji „l ietu viš
ko j i sav iva lda", kurią Lietuvo s darbo žmonės labai taik 
liai praminė „ lietuviškąja sav ismauga" . Buvo tai p pr1t suorga
nizuot i gink luot i buržuazinių nacional istų būriai , kuri e padė
davo hitlėriniams okupantams atlikti j ų kru v inu s darbu s ir 
oficialiai buvo vad inami „savi saugos" daliniai s arba batal io
nai s. Liaudis ju os praminė „sav ismaug os" bata lionais. 

MIRTIES FABRIKAI 

Hitl eriniai okupantai ir jLĮ pakali kai - viso kio plauko bur 
žuaziniai nacionalistai išvystė Lietuvoj e negirdėto masto te
rorą, prieš kurį blanksta v isa , ką žino isto rij a apie žmoga us 
žiaurumą. Jq kru vino darbo pėdsakais nusėtas visas kra štas. 
Pašešupys Marijampolėje (dabar tiniame Kapsuk e), kur per 
6kupaciją sušauųyta 8 tūkst. žydų ir apie 2 tūkst. lietuvių, 

, Kaizerlingo miške lis Panevėžio apylinkėse, kur žvėriškai nu 
žudyta ta ip pat t(ikstančiai žmoniq, Kuprės pušyn as ties Kel
me, miesto ganyklos Virbalyj e, užmiesčio smiltynai Kyb ar
tuos e - vadinamasi s „Pieskynas ", padub ysio šlaitai pri e 
Ariogalos, daugybė kitq nu oša liq gojų, šilelių, žvyrduobiq, 
senkapiq - ta i vis v ietos, kurio s dar ilgai primins Tarybų Lie
tuvo s darbo žmonėms tą baisų siaubą, kurį ji ems teko pergy
ve nti, okupavu s kraštą rudi esie ms žudikam s. Tačiau bene pa
čios klaikiau sios iš vistĮ hitl erinio teroro aukų žudy mo vietų 
Lietuv oje buvo IX fortas Kaun e ir Pan eriq miškas ties Y ilniu 
mi. Tai tikri mirti es fabrikai, kuri e gr eta Osv encimo , Maid a
neko ir kitų šiurpiq hitlerininktĮ piktadarysčiq vietų liūdnai 
µagarsėjo visa me pasaulyj e. IX for to ir Panerių v ardai bu vo 
ne kartą paminėti Niurnb erge, te isiant žy miau sius vokiečitl 
karo nusikaltėlius: Geringą, Rozenbergą, Ribentropą, KeitelJ, 
Jodlj ir kitu s. 

IX forta s yra maždaug už šeše to kilometrų į šiaurės vaka · 
rus nuo Kauno miesto. J au smetoninės diktatūros la ika is čia 
buvo kalinami žmonės. Ne v ienas ko vo toja s už liaudie s 
l aisvę niūriuose IX forto kaze matuos e pral eido ger iaus ius sa
vo amži aus metus, neteko sve ikatos. O hitlerinės okupacijos 
meta is, jau vien paminėjus tą fortą, žmones nukrėsdavo šiur 
pas. Vokiečiai čia jrengė tikrą žmonhĮ skerdykl c), kuri oje per 
visą okupacij os laikotarpį nužudė daugi au kaip 80_tūkstančilĮ 
žmoniq, jų tarpe ne mažiau kai 35 tūkstančius žydLĮ, daug 
hikstančiq lietuviLĮ, nemažai kitų tautybių v ietos gyv ent ojq 

67 



ir netgi 10 tūkstančių svetimšalių, kur iuos hitl erinink ai spec ia
lia i atgab eno iš Prancūzijos, Austrij os, Čekoslovakijos ir kittĮ 
šalių. 

Kaip mirties fabriką, IX fortą vokiečiai ėmė naud oti gana 
greit po įsibrovimo į Kauną. J au pirmomi s okup ac ijos dieno
mis ji e suvarė čionai apie tūkstantį tarybinių belaisvių, ku 
riuos privertė iškasti didelius, maždaug 200 metrų ilgumo, 
3 metrų pločio ir daugia u ka ip 2 metrų gilumo grio vius. Tokių 
griovių 1941 m. liepos ir rugpiūčio mėnesiais buvo iška sta 
ke turiolika. J ie užėmė daugi au kaip 5 ha plotą 1• 

Kai grioviai buvo iškasti , hitl eriniai okupantai ėmė varyti 
į IX fortą suimtuosius ir ju os čia masišk ai žudyti. Zmonių 
žudymo technika buvo „papra sta": pas ak daugybės liudinin
kų - daugiausia aplinkinių gyventojų, kuri ems tekdavo stebė
ti žudikų vykdomas egzekucija s - pa smerktieji būdavo forto 
sode nuogai išrengiami, po to būriais po 300 žmonių suvaromi 
į iškastus gr iovius ir ten sušaudomi iš automatų arba šautuvų . 
Kol vienus šaudydav o, kiti turėdavo nuogi stovėti šaltyje (jei 
tai būdavo rud eni arba žiema) ir laukti savo eilės, kartais po 
keletą valandų, nes dažnai bū.davo žudoma iš karto didelė ma
sė žmonių, ne t po kelis tūkstančius. Ne vienas kaunietis dar 
ir šiandien atsimena, kaip vokiečiai 1941 metų rudenį ir vė
liau vary davo į IX fortą žudyti tokias didžiules pasmerktųjų 
mirti žmonių ko lona s, jog dažnai kolonos priešakys jau qūda
vo pasiekęs fortą, o jos uodega dar tebeslinkdavo Kauno gat
vėmis 2• Šitokios masinės žmonių žudynės okupantų buvo vadi
namos „valymo akcijomis" . 

Prieš nužu dydami, rudi eji budeliai savo aukas dažniausiai 
kankindavo, iš jų tyčiodavosi. Antai , buvęs IX forto prižiūrė
tojas J .. audžiūnas parodė, kad hitlerininkai tarybinius pilie
čius mušė, ka nkino, marino badu, naudodavo vietoje tai
kinio, staty dam i ant galvų bu telius , į kuriuos šaudydavo. 
Kulka į butelį retai pataik ydavo - dažniausiai smigdavo 
i žmones. 
· 1946 metų pra džioje Karo tribunolui Rygoje teisiant gru
pę vokiečių karinių nusikaltėlių, liudytojai iš Lietuvos papa
sakojo ir apie žudynes Kauno IX fort e. Pasak jų, sušaudymo 
metu kildavęs nepa prastas klyksmas . Kartais pro tą klyksmą 
pasigirsdavę pa galbos šaukiančių balsų. 

Tame pr ocese parndymus davę Tarybų Lietuvo s piliečiai pa
h ·irtin o, kad: .. .. .Prieš sušauda nt žmones nurengdavo , nuvilk
da \·o vi ršutinius drabužius ir ap atin iuose baltiniuose lazdomis 
,·aryda\ ·o prie duobių. Sušaudytų buvo t iek da ug, kad jų dra
bužių krūva buvo matyt i toli už forto ribų" 3• 

1 Ypatmgosios valstybines komisijos p raneši mas , ir . šio rinkin io 433 psl. 
2 2r . tee pal 
i Hitle nnmk. 11 piktadarybes Pabaltijyje Vilnius . 1957, 22 psl. 

Masinių žudynių vieta prie IX fort o Kaune 

Kai žudik ams „nusibosdavo" žmones v ien šaudyti , ji e ju os 
degind av o arb a net gyvu s į žemę užkas davo. J au minėtas 
J . Naudžiūnas sakėsi matęs, ka ip 1941 m. lapkričio mėn. iš 
kalėjimo buvo atva ryta daugiau kaip 100 suimtųjų. Ju os su
varė i duobę, aoipylė benzin u ir padegė. Pro liepsną ir dūmus 
buvo ·girdėti baisūs deja vimai ir šauk smai apdegusių be t da r 
gyvų žmonių. Hitl erininkai mėtė į laužą gran a tas ir šaudė iš 
automatu. 

Giedr~ičių k aimo valstie tis V. Sčestna papasakojo ko misi
ja i vokiškųjų okupanttĮ nusikalt imams tirti , kad da ug vai kq 
bu vo gyv i užk asti į žemę. Iš griovių bu vo girdėti šiurpūs mo
terq ir vaikq klyksmai bei dejavi mai. 

Daugi au ka ip šimto gyvų žmonių sud eginim as 1941 m. 
lapkričio mėnesį nebuv o vie nint elis vokiečiq nežmoniško žiau 
rumo akta s. Gyvų aukų degin ima s okupantų buv o p rakt ikuo
jama s ir toli au . Dar ne viena h itler inio tero ro auk a po to su
silaukė bais ios mirt ies laužo liepsno ie. Be daug elio kitų, 
1943 m. gru odžio 18 d . IX forte bu vo gyv a sud egint a Vy taut o 
Didžioj o un iversiteto docento N . Sapiro s penk iq žmonių šei 
ma, tame tar pe trys vaikai. Na chman as Sapira bu vo hu mani
tarinių mokslų dak taras, dėstęs uni ve rsite te hebrajtĮ ir arab q 
kalba s bei žydų literatūrą. Ji s bu vo parašęs nemaža i moksli
nių veikalų, kuriu ose gvildeno įvairius lietuvių ir žydų tautų 
gero sambūvio klausimus. 
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,, . . . Pakliu vusius į IX fortą žmones mu šda vo su ge ležimi 
per kojas, kad negalėtų pabėgti" 1 

,- papa sakojo buvęs IX for
to kalinys Aleks andra s Knat as, kuriam laimi ngu būdu pavyko 
išlikti gvvam. 

Tačiau pasikla usyk ime ne vie n tik liudininkti - pašalinių 
stebėtojų ar nukentėjusiąj q. Pasiklau sy kim e, nuste lbę savy je 
pasišlykštėjimo jausmą, ir tq, kuri e draug e su hitl eriniais 
oku pan tais pa tys dalyvavo neka ltLĮ žmonių žudynėse. Ji e j au 
tikr iausiai savo „nuopelnų" neperd eda . Stai ištrauko s iš pa
rodymų, kur iuos davė ta rybini ams teismo or ganams aktyvus 
žudyniLĮ dalyvi s, buvęs gestapinin kas, buržuazinės Lie tuvos 
kariuomenės kapito nas Ignas Velavičius-Vilius. Hitl e rinin
kams bėgant iš išvaduotos Tarybq Liet uvos, ji s draug e su jais 
pasitraukė j Vokietiją, 1945 metų pavasarį kartu su grupe kitų 
diversantLĮ grįžo j Lietuvą ardymo ir šnipinėjimo darbui, 
bet pateko į teis ingumo organų rankas ir susilaukė pelnyto at
pildo. Tardomas ji s parodė: 

„1941 me tais bir želio mėn. 23 dieną, pasitrauku s iš Kauno 
tarybinei kari uomenei, aš nutariau dirbti kalėjimo v ir šininko 
parei gose ... 

Tuo metu kalėjime bu vo laikomi aktyvistų, policijo s ir 
vokiečių valdž ios suimti komunistai, tarybiniai darbuotojai, 
nespėjusieji evakuo tis, ir kiti žmonės . 

Masiniai šaudym ai prasidėjo pirmomis vokiečių ok upaci 
nės kariuomenės įsiveržimo j Lietuvą dienomi s. Pirmi eji šau
dymai vyko IV for tQ, Panemunės pr-iemi:esčio ir VII forto, 
ap ie 5 kilomefri:isnuo Kauno, Kalniečių kaimo teritorijose . 
Šiuos šaud ymus vykdė „ak tyv istai", kuri e, besitraukian t Rau 
don ajai Armija i iš Lietuvos , paskelbė savo valdžią Kaune . 
Jiem s vadovavo bu vusieji Lietuvos kariuomenės kariškiai lei
tenantas Prapuolen is, pulkininkas Mačiokas ir majora s Fe
rensas. 

,,Aktyv ista i" 1941 metų liepos mėnesį Kauno mies te vaikš
čiojo po gyve namus namus, suiminėjo žmon es, vedė juos 
į IV ir VII forto teritoriją ir ten šaudė. Tuo būdu jie 
sušaudė ke lis šimtus žmonių . Asmeniškai šaudė buvę Lie
tuvos buržuazinės kariuomenės leitenantai Barzda ir Kli
mavičius . 

... 1941 metų lapkričio mėnesį, kokią dieną tikrai nepa 
menu, pagal Kauno gestapo patvarkymą buvo paruošta IX for
te vieta naujai areštuoti ems. Dėl to v isi anksčiau ar eštuo
tieji iš IX for to buvo išgabenti i centrinį Kauno kalėjimą. Se
kančią dieną gestapo darbu otojai ir specialu s „aktyvistų" 
būrys, vadova ujama s majoro Kazio Šimkau s, vedė šimtus se
nių, moterų bei vaikų ir grūdo į perpildytą kalėjimą. Po kclill 

1 „Tiesa", 1959. V. 30, r . 124. 

dicnLĮ, 1941 mC'tų lapkričio mėnesį. IX forto kalėjime buvo dau 
giau kaip 10 tūkstančių žmoni~!•. kurių pusė gy ':'~1:o po a tviru 
dangum kalėjimo k ieme. Kalm1ams du ono s v 1s1ska~ ne~uvo 
duodam a. Ji e bu vo maitinami sky sta nevalytų bulvių snuba 
kartą per dieną. Tuo metu aš gavau patvarkymą iš kalėjimo 
dir ekt oriaus Bron iaus Aušroto tučtuojau atvykti kelioms die
noms i IX forto teritorij ą ir, kol ten bu s vyk domos žudynės, 
palaik yti tva rką ir vyk dyti apsaugą. Fa~ tišk_a!. . . aš buvau 
vyriau sias masinių žudynių metu IX fort e 1r v1s1 forto tarn au
tojai , jLĮ tarp e ir forto viršinin kas Slesor aitis , man asmeniška i 
bu vo pavaldūs . .. 

Suimtųjų pavardės nebuvo registruo jamo s. Iš kalėjimo ji e 
buvo a tidu odami be jokio s ap skaitos. 

Keletą dienų prie š šauclymą bu vo atv es ta 200 karo belais
vių, kuri e iškasė keturia s dideles tranšėjas IX forto ter itori 
joje .. . apie 300 metrų į va karus nuo kalėjimo . Šitos tranšė
jo s buvo 50 metrų ilgio, 2 metrų gylio ir 2 metn1 pločio. Tran 
~ėjų dugn e buvo apie 20-3 0 cm vand ens. Kada vis kas buv o 
paruošta, 1941 metq lapkričio 25 dieną, ankstų rytą, į IX for to 
teritoriją atvyko 80 gestapininkų būrys , vadova uja mas gesta
po v iršininko J ege rio . Kartu su jai s atvyk o apie 50 žmoniLĮ 
„aktyvistų" būrys, va dovau jamas majoro Simkaus ir leitenant o 
Barzdo s ... 

1941 metų lapkričio 25 dieną maždaug apie 7 val. prasidė
jo masiniai šaudymai. Būrys gestapininkų sargybinių, ?"~~e 
10 žmonių, ateidinėjo pas man e į kalėjimo kiemą, kur as 1s
davinėjau po 100 žmonių - senių, moterų ir vaikų, nesidomė
damas jų pavardėmis ir vardais. Ji e bu vo rikiuoja mi į koloną 
po keturis žmones, ve dami nuo kalėjimo vartų api e 150 me t
flĮ tranšėjų kryptimi ir įsakinėjama jiems nu sir engti ik i apati ~ 
niu baltinią Po to buvo ve dami pri e tranšėj LĮ, įsakoma su lipti 
į tianšėj as ir gulti kniūbstiems, po to šaudo mi. Pir mos ios eilės 
gulė ant dugno į vandenį, o kas priešinosi, bu vo mu šam i laz_do
mis, šau tuv11 buožėmis, verčiami jėga gulti eilėmis. Tokiu bu~u 
t 941 metq lapkričio 25 dieną buvo sušaud y td daugiau kaip 
10 tūkstančiLĮ žmonių. 

2vėriškumas šaudymo me tu buv o nematyt as. Sargy bini a i 
tyčiojosi, nepaklusniu s užmušinėjo lazdomis ir šautu vq buo
žėmis dar pak eliui į tranšėjas. Per visą dieną IX for to teritori
joje sklido deja vimai, verkė mot erys ir va ikai , mot inos 
kūdikius neš'ė ant rankq, o likusiu s va iku s vedėsi. Lipo an t 
sušaudytqjų lavom1, gulė eilėmis ir laukė suša udymo. Sušaudy
tųjų eilės nebuvo užber iamos žeme , todėl šaud omieji privalėjo 
gu lti ant numirusiųjų, po to buvo šaudoma į juos. Kalėjimo 
teritorijoj e, ki eme, vyko mitingai, vieni kalbėtojai kvietė būti 
ramiais ir mirti su pak elta galva, kiti šaukė šūkius už revoliu 
ciją, už laisvę. 
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... Vakare, kada jau sutemo, masinis žudyma s pasibaigė. 
Trys tranšėjos buvo visiškai pilnos. Sušaudytieji neb uvo už
ka~inėjami, t_ranšėjose ta:P suš_~udytųjų buv? ?ar ~aug gyvų 
vaikų , vyrų rr moterų. Jie guleJo po lavonais 1r deJavo . Man 
matant, iš tranšėjtį daug sužeis tq, kruvimi vyrų ir moterų lipo 
lauk ir bandė bėgti. Bet sa rgyba, gestapo kareiviai gaudė juos 
mušė ir įsakinėjo vėl gulti ant lavonq tranšėjose , po to vėi 
į juos buv o šaudoma. 

Pasibaigus šaudymui, dali s išvažiuojančiq gestapo karei
vių ir Šimkau s būrio kareiviai pakrovė į automa šinas gerus 
rūbus ir išsivežė juos sau. Likusius rūbus sekančią dieną maši
nomis išsivežė nacionalistq partijos darbuotojai. .. 

... 1941 metais lapkričio 26 dieną į IX fortą prie tranšėjų 
atvežė iš gcstapo 30 žmonių, kuriems įsakė išsirinkti iš krū
vos rūbus ir avalynę, apsir engti, davė jiems kastuvus ir pri
vertė su~a:1~yt~osius. užk~~!i. K~da ji e šitą ~ar?ą pabaigė, gesta
po kar e1via1 visus Juos 1ssaude, paliko neuzkast us IX forto 
teritorijoje ir išvažiavo ... " 1 

. Iš tolesnių I. Velavičiaus-Viliaus parodymų matyti, kad 
Jam tekę dalyva uti dar keliose masinėse žmoniq žudynėse, 
kurios buvo įvykdytos IX forte, būtent - 1941 m. gruodžio 
l l d., kada buvo sušaudyta 3000 žmonių, to pat mėnesio 17 d ., 
kai hitlerinio teroro aukomis tapo 1800 žmoniq, ir, be abejo, 
kai kuriose kitose egzek ucijo se . 

Papildydama s savo pasakojimą apie žudikų žiaurumus, 
l. Velavičius-Vilius dar pridūrė: 

,, ... Aš užmiršau papasakoti, kad prieš sušaudymą karei 
viai nuo pirštų nuiminėjo auksinius žiedus, apyrankes, atimi 
nėjo rankinukus ir visus vertingus daiktu s pa siimdavo sau. 
Paskiro s motery s pri eš ino si, nedavė nuiminėti ž.iedq. Tokiais 
atvejais gestapo kar eiviai ir „aktyvistai" žiedus nuiminėjo 
prievarta, nutraukdami pirštų odą kartu su žiedais. Nepaklus
nūs buvo užmušinėjami pak eliui, o jų lavonus liku sie ji žmo
nės turėjo nešti į tranšėjas" 2• 

Baigdamas sav o parodymu s, I. Velavičius-Vilius pareiškė, 
kad, kiek jam žinoma, masiškai žudy ti tarybinius žmones 
1941-1942 metais IX forto teritorijoje įsakė šie asmenys: 
Kauno mies~o gestapo viršin inkas J ege ris, jo pagalbininkas 
gesta pe Sm1dtas, gestapo karininkas Sveiceris buvęs Lietu-
vos pilietis, ir gestapi ninkas Rauka 3• ' 

~ ~~a~ parodymai kito žudynių dalyv io - buvusiojo IX for
to v1rsmmk o Juozo Slesoraičio, kur is 1949 metais irgi pa teko 
į tarybinio teisingumo rankas ir ta ip pat turėjo atsakyti už 
savo kruviną veiklą hitlerinės oku pacijos metai s. Ji s , tarp 
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kitko, pareiškė: ,, ... Prisipažįstu, kad iš daiktų, priklausiusių 
suša udyti e ms, aš asmeniškai pa sisavinau paltą, kostiumą, bd · 
tus, balliniu s, keletą moterišktĮ sukneliq, batu kus ir kitu s 
daiktu s savo vaikam s. Verting esnius daiktu s pas iimdavo ges
tapininkai" 1• 

Toliau ji s parodė: 
,, ... Prisipažįstu , kad aš , būdamas IX forto v iršininku, po 

masinių tarybiniq piliečių žudynių asmeniškai kartu su man 
pavaldžiai s prižiurėtoja is šaudydavau sužeistus se niu s, mot er is 
ir va iku s. 1941 meta is gruodžio mėnesį tik per vieną dieną 
gestapin inkai kartu su vieti niai s nacionalistai s IX fort e su 
:;audė apie 20 tūkstančių, kurių tarp e bu vo mot ery s, seniai 
ir vaikai. Po šito naikinim o man asm eni škai ir man pa va l
diems prižiūrėtojams teko šau dyti ir užmušinėti seniu s , mote
ris ir vaikus, liku sius gyvu s masinio šaudymo me tu, o taip 
pat pu sgyvius užka sti . Kada iš po žemių pa sigirsdavo dejavi 
mai, mes dejuojančius neatkasę šaudydavo m" 2. 

Tačiau savo grobikišku s „nuo pe lnus" šis žvėris žmoga us 
pavidalu buvo linkęs sma rkiai maž int i. Jo buvęs pa va ldiny s 
ir bendradarbi s, to pati es IX forto prižiūrėtojas Ju stas Nau
džiūnas parodė, ka d tikrumoj e Slesoraitis toli gražu nebuvo 
toks „kuklus", kokiu jis stengėsi save pav aizduoti. 

,, . . . Kada gestapininkai į IX fortą atgabendavo Slesoraičio 
žinion po 200-3 00 piliečių, tai iki jq sun aik inimo Slesoraitis 
asmeniškai nuiminėjo nuo moterų ir vyrų piršttĮ auk siniu s 
žiedus, atiminėjo apyrankes, laikrodžius ir kitus ver tingus 
daiktus, kuriuo s dažniausiai pasisa vinda vo. 

Po to, kai Slesoraitis pasitraukė iš IX forto 1943 metais, 
jis už prisiplėštą auksą ir sušaudytųjq piliečilĮ daiktus nupir
kęs kazkur sau ūkį su nam ais, ūkiniais pa statai s ir galvijais" 3 • 

Pasirodė betgi, kad ir pats Naudžiūnas bu vo ne geresnis 
už savo viršininką. Pagal jo pa ties prisipažinimą: 

., ... Po šau dymq IX forto viršininkas Juo zas Slesoraitis ir 
jam pavaldūs prižiūrėtojai, jq tarpe ir aš, šaudėm ir už.mušinė
jom seniu s, moteris ir vaikus, dar nenušautu s, o tik sužeis tu s . 
Dažnai sužeis tuo sius užkasdavom e ir iš po žemiq buvo girdėti 
j q dejavim ai. 

Be to , mes saugojom aukas pri eš jq sunaikinimą. Mes na i
kinom sušaudyttĮjlĮ dokum entu s, siekdami paslėpti nusikaltimų 
pėdsakus" 4 . 

Okupan tai IX fortą buvo pavertę ne tik Lietuvo s, bet ir 
kitų ša liq gyventojq žudymo vi eta. 1941 mettĮ pabaigoj e pra
dėta vež ti i Lie tuvą žmones iš Prancūzijos, Austrijos, čekoslo
vak ijos ir kitų šalitĮ . Nelaim ingieji nė nežino davo, kad jie 

1 „Tiesa", 195!), V. 26, Nr. 120. 
2 Ten pnt. 
3 Ten pat. 
• Ten pat. 
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veža mi mirt i. Vokiečia i s~k):d_avo, k?i g~ ena j~ o.:' d į Ta~y_b_ų 
Sajungą darbui , ir sve timsaha1, ? tv:~ ~/ ~uną, t · ':1 av~ 1s1t1-
ki.nę, jog jie čia turės gyv enti irk ' ir __ 1 pl~1".°ers kmt~us l ~krbus. 
Į K "e būdavo atveža mi trau mia1s, 1g1 na 1es a1 om1 

auną Jl k 1· t t . n kt ' .. l . d ' uždaruose vagonuos e geležin_ e_10 s o YJC, ~ ! 1s a1p mai:i i 
ir kolonomis varomi su sust:J?r~nt? sa rgy~ a. l IX_ f~r~ą , o Jll 
daiktai - laga minai su dra buz1ais ir ba ltm _1a1s, r_ys':1h_a1 su pa
talynės reik menimis - bū?avo pak_ra un ?m1 ats k :ra1 Į sunkv e
žimius ir gabenami j Rotusę ~enam1e~tyJe ,_ kur bud avo sukr au
nama ir laikoma IX fort e nuzudytq zmomtĮ mant a. 
Aukščiau minėtas IX fort o prižiūrėtojas J . Naudžiūnas pa

liudij o, kad : ,,Pirmoj i užsieniečių grupė iš 4000 žmonių at
vyko į fortą 1941 metų gruodžio mėn. Aš kalbėjausi su v iena 
moterimi, kuri pasakė, kad ju os vežę į Rusiją darbam s. 
1941 m. gruodžio mėn. 10 d. prasidėjo užsieniečių naikinima s. 
Ji ems buvo pasiūlyta iše iti iš fort o grupėmis po 100 žmonių 
neva skiepytis. Išėjusieji „skiepyti s" daugiau nebegrįždavo : 
visi 4000 užsieniečių buv o sušaudyti. 1941 m . gruodž.io 16 d. 
atvyko dar vi ena grupė iš 3000 žmonių, kuri taip pat buv o 
sunaikinta" 1• 

Plačiau apie užsieniečių žudymą IX fort e papasakojo L Ve
lavičius-Vilius, kuri o parodymus jau citavom e. Štai jo žodžiai : 

,, ... 1941 metų gruodžio 11 dieną 5 valandą ryto at važia
vau kar tu su savo prižiūrėtoju Bardau sku į IX fortą, kur 
buvo ruošiamasi sušaudyti 3000 žmonių, atvežtų iš Au stri 
jos. Čia buvo v ien tiktai senia i, mot ery s ir vaik a i nu o 2 ir 
daugiau metų amžiau s, dauguma jų invalidai ... 

. . ~a~dė vėl ta~ pa ts gestapo būrys, va dova uj amas ges tap o 
virs m_mko J egeno , ir „aktyvistų" būrys, vadovaujamas Šim
kau~ ir B_arzdos. š aud ymo technika buvo ta pati, kaip ir pirm o 
masm10 saudymo metu . 

.? u_i?1tiems žmonėms kam erose aš ir vokiečių kareiv is pra 
~-~ me~oD_1e, kad _1~0 _ž~oni~ .iš~irengtų iki apatinių baltinių ir 
~se1tq l k1_emą ~1.t~ Į p1rt1. O 1s t1krajų šiuos žmon es vertė bėgti 
5altYJ'; 1k1 tr~nseJų, nu sileisti į jas , gulti kniūbstiems. Po to j ie 
bm~~-saudom1. Kad _nesigirdėtų šūvių, riksmo ir dejavimų, pri e 
kaleJi~ o buvo paleistas sunk vežimio motora s be duslintuvo . . . 

T:1r_rn . pri sipa_~inti ,_ ka d šito masinio šaudymo metu bu vo 
su?aikmti Austnio s ir Voki etijos politini a i ka liniai Pri eš J·ų 
susaudymą mus · IX f · · . . v isus. <_>rto tarn autoju s ges tap o valdininka s 
p_erspeJo, ~ad I_!l~S apie tai niekam nepasakotumėm, nes pri e
smg~ _atveJ1:1 _b~s_lffie _ta_i~ pat sušaudyti. 
. šiti e poht~ma1 kahma1 ,- daugiau kaip 1000 ž · _ kalė-

11me buvo laikomi · ·t · . . . momų, 
b .d . g_n ez 0Je kontrol eJe , visi ems tarnau tojam s 

uvo uz rau sta su Jais kalbėtis" 2. 
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2 „Tiesa" , 1959. V . 24, Nr . 119. 

Pilmink lin is ak muo hitlerinio te roro aukoms 
IX fort e 

Apie susidoroj imą su Austr ijos ir Vokie tij os polit in iais ka
lmiai s ir jq likvidavimą L Velavičius-Vil i us dar pridttrė: 

,,Po jq sušaudymo buvo duota s įsakymas kalėj imo kam e
rose surin k ti visus jq dokument us, fotograf ijas ir kalėjimo k ie
me sudeg inti . Sudeginimą kon troliavo ges tapo kareivis. 

Ši masinė opernci.ja vyko laba i grei tai. Per kel ias vala nd as 
buvo sušaudyta da ugiau ka ip 3000 žmonių, duobės su lavo
na is užkastos. Daugelis tranšėjose dar buvo gyv i, be t ir j ie 
gyv i bu vo užkas ti" 1. 

Mas inia i užsieniečių žudymai vyko per visą hitlerinės oku
pac ijos laikotarpį. Dar 1944 me tq gegužės mėnesį čia bu vo 
v ienu kartu sušaud yta 900 iš Pra nct tzijos a tvež tq antifašisttĮ . 
.rokiq sta tistin iq ·ctuome nq tiek ap ie visas žudynes ap lamai, 

1 „Tiesa", 1959. V. 26, Nr. 120. 
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tiek ir apie šias užsieniečių egzek~<;ija_s rudi eji_ žu~ikai, žino
ma, nepaliko, tačiau spėjama, kad ~~ viso per h.1.tlerm_ę oku~? 
ciją IX forte buvo nužudyta ne maz1au kaip des1mt tukstanc1ų 
iš svetur atgabentų žmoniLĮ. . . • . . 

užudytq užsieniečių tarpe buvo nemaza1 seimų su maza„ 
mečiais vaikais ir kūdikiais. Visi jie hitlerinitĮ galvažudžių ir 
jų parankiniq - lietuvil1 tautos išgamų - buvo suvaryti į gr io
vius ir sušaudyti. 

Niūrių IX forto kazematų sienose dar ir šiandien gal ima 
pastebėti žymes lietuvit!, rusų, lenkų, prancūzų ir ki tomis Eu
ropos tautų kalbomis padarytų įrašų, kuriuos paliko ne lai
mingos hitlerinio teroro aukos, žuvusios toli nuo savo tėviškės. 

„Palikite viltį tie, kuri e čionai įžengiate",- galėjo tar ti sau 
šiuos Dantės žodžius kiekvienas, hitlerinės okupacijos metu 
patekęs i IX fortą. 

Išvežė arba nuvarė į IX fortą, vadinasi, išvežė arb a nuva 
rė sušaudyti,- sakydavo kauniečiai. Iš IX forto papras tai jau 
niekas negrįždavo. Tik bene vieną vienintelį kartą, 1943 metų 
žiemą, 64 kalinių būriui pasisekė iš šio mirties fabriko la imin
gai ištrūkti ir pabėgti. Apie tai plačiau pasako jama kit ame šio 
rinkinio straipsnyje. 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958 m. liepos 9 d . nuta
rimu, IX forte atidarytas istorinis-revoliucinis muziejus, kuri o 
eksponatai vaizduoja buržuazinio laikotarpio ir hitlerinės oku• 
pacijos žiaurumus. 

IX forte žuvusių žmoniq atminimui pagerbti bei įamžinti 
forto teritorijoje bus pastatytas paminklas. 

* * * 
Kitą, dar didesnę žmonių skerdyklą hi tleriniai okup antai 

organizavo Panerių miške, maždaug už aštuonių kilometrų 
į pietvakarius nuo Vilniaus. Gražų pušyną, kuri ame vasaro mis 
ilsėdavosi vilniečiai. jie pavertė masinių žudynių vieta. Dido
kas pušyno plotas buvo aptver tas tankia spygliuotq vielų tvo
ra, visame plote, lygiai kaip ir Kauno IX forte, buv o iškasti 
ilgi ir gilūs grioviai, i kuriuos būdavo verčiami sušaudytųjų 
lavonai. 

Jau 1941 m. liepos mėnesį šis mirties fabrikas vokiečių 
buvo paleistas „į darbą". Panerių geležinkelio stoties gyve n
tojas Stanislovas Seiniucas papasakojo hitlerininkų nusikalti 
mams tirti komisijai: ,,Pradedant 1941 m. liepos mėn. , į šią 
stovyklą kasdien atvarydavo ir sušaudydavo grup es po kelis 
šimtus žmonių. Kada veždavo žmones mašinomis, aš jau iš 
toli girdėdavau jų garsius riksmus. Sušaudymai vyk davo be
veik kasdien, nuo ryto ligi vakaro, ir truko iki pat Raudona
ja i Armijai išvaduojant Vilnių" 1• 

1 Ypatingosios valstybinės komisijos pranešimas , žr. šio rinkinio 431 psl. 
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Masinių žudynių vie ta Panerių miške 

Bet žmonės būdavo vežami į Panerius žudyti ne vie n maši
nomis. Juo s gabendavo čionai net traukiniais, ištisais ešelo 
na is, iš kar to po kelis ir keliolika tūkstančių žmonių. Kai ku 
rie jq , nujaus dami, kur juos veža, mėgindavo pak eliui bėgti. 
Tačiau retai kada tatai ji ems pavykdavo: ju os iššaud ydavo 
ešelono palydovai-sargybiniai. Vietos žmonių pasakojimu, vie
ną kartą , 1943 metų vasarą, eses ininkams atlydėjus į Panerių 
geležinkelio stotį eilinį traukinį su pasmer ktai siais, iš jo stai
ga pasipylė ir pasileido į visas puses bėgti iš karto keli šimtai 
vyrų ir moterų. Esesininkai puolė vytis bėglius ir surengė 
tikrą žmonių medžioklę. Net rukus visas Panerių sto ties rajo
nas buvo nuklotas lavonais. 

Nusivarę savo aukas į spygliuota viela aptvertą vietą, hit
ler ininkai pradėdavo žudynes. Esant didesniam auktĮ skaičiui, 
žmonės būdavo šaudomi ištisą dieną: nuo ankstyv o ryto ligi 
sutemti. šaudydavo įvairiai: suguldę grioviuo se arba liepda
mi bėgti per duobę perm estomis lentomis. Tačiau mėgstamiau
sias žudymo būdas hitlerin iams sadistams būdavo šūvis į pa
kaušį. Mažesni vaikai ir kiidiki ai dažnai būdavo nužudomi, 
sutraiškan t jiems galvas smūgiu į medį arba tiesiog gyvus 
užkasant i žemę. 

Kaip ir visur kitur, Paneriuo se hitlerinio teroro aukos pri eš 
nužudant būdavo ligi apatinių marškiniq arba visiškai nuogai 
išrengiamos. Nužudytųjq drabužiai ir avalynė būdavo surū
šiuojam i ir sukraunami į tam tikslui skirtus sandėlius Vilniuj e. 

77 



~ 

V l • .. davi·mo buvu sioJ·o Vil niaus m iesto komis a ro Po 1 maus JSva . · 1· 
LJ' t kab i·nete bu vo rasta s toks 1domus rast e 1s : ,,Te lefo-
1 mgs o • • · 3 d p · v ·1 · 
na s 19- 36. Vilniu s, 1941 m. la~knc _10 . · . . onu1 1 n1a_ur, 
gebit skomi sarui . Jūsų jsaky mu rn~sų 1~.ta 1ga s'.~10 ~11etu _dezm
fekuoj a visu s senus žydų drabu zms 1s Pan ei LŲ ir pe1 duod a 
· Jdybai Vilniu1·e" 1• Sis dok um enta s bu vo mm1ma s 
JUOS va · 27 d ' ·ct Niurnb ergo pr oceso metu, 1946 m._ va sano _ieno s _po sc y-
je, aiškinant hitl cr in iq okupai:itq p1kt':~ ary ~es L1etuvo~e . . . 

Dalis nu žudy tqj q mantos u: dr~b~ z1q at 1te~dav? h1tlerm1~ 
okupantq parankin iams - bu r~uaz miam s nac1o nahstams - uz 
talkininkavimą okup an tq kru vma1_11e darb ~. . . . . 

Siurpiu masinių žudynių Panenuo se vaizdą atsk le1dz 1a Vil 
niau s žurn al isto Sakovičiaus dienoraš tis. 

2urnalis tas Sakovičius pri eš karą dirb o „Dzienik Vil ensk i" 
redakc ijoj e ir kituos e Vilniau s laikraščiuose. Prasidėjus karui , 
j is pasitraukė į Paner ius ir ten , gyv endama s netoli žudynių 
vietos, kuri buvo vad inama baze , užrašinėjo, ką pats matė ir 
ką girdėjo iš kitų. Savo užrašus jis slėpė but eliuos e, kuriuo s 
užkasdavo į žemę. Išvad uojant Vilniq iš hitlerinių okupantq , 
Sakovičius 1944 m. vasarą žuvo, bet jo dien oraš tis išliko ir 
pri eš kurį laiką bu vo atsitiktin ai aptikt as, ka sant daržą toj e 
vietoje, kur bu vo suslėpti but eliai. Dali s Sakovičiaus di eno
raščio buvo paskelbta „Tiesoj e" (1959 m. kovo 24-27 dieno
mis, Nr. 68- 71). Stai kelios būdingesnės ištrauko s iš jo: 

„ 1942 m. li epa . ... O iš Vilniaus po senov ei nuolat siuva 
au tobusas. Juo ir poli cinin kai važinėja, ir mirt ininkus atv eža. 
Guli ji e ant grindų, šalia policininkų kojų. Iš lauko nematyti . 
Iš Lukiškių kalėjimo atveža taip pat ir visišk ai nukankintu s 
tar dymo metu žmon es .. . 

Gruodžio 18 d., penktadienis ... Vi saip žud o. Atvežtuosiu s 
guld o ant žemės ir liepia gulėti veidu į žemę. Atskyrę keli s, 
ve da pri e duobės. Čia mušdami, visaip tyčiodamiesi, liepia 
nusivilkti. Saudo suvarę į duobę, šaudo einant tilteliu per 
d_uobę, suvary tus į duobę apmėto granatomi s - v isaip p ra
simano . 

. 1?43_.m. sa1:18i? 28 d., ket v irtadienis . Pasirodė try s mašino s. 
Baisu s,_ 1~kan~~h ka~i~ių veidai. Tarp jų k elios moterys. šaudė 
gestapmmka 1 1r pohcm inkai . .. 

Vasario . ! 8 d., k etv irtadi eni s. Devy niomi s pasirodė pažįsta
m~ au~om~sm a. Į bazę _nepasuko. Sustojo ant Gardino pl ento , 
~?}e v 1et0Je, kur _tv:oroJ_e,_ netoli vartų, yra skylė. Iš mašin os 
1ssoko try s ~es tapm! nka1 1r keli policininkai. Pask ui juo s pag al 
k_omandą, ~zpakalyJe ~urakintom rankom, be paltų ir kepu 
nų_. -:-_vyra1. Ta ri? JŲ _viena moteris , aukšta, įsisiautus į pil!<švą 
ka1hn1 pait~. K1:kv1eną atvežtąjį policinink ai laiko dešin e 
ra nk a nutverę uz apykaklės, kairėje la ikydami šautuvą . 

1 H1optt6 eprcKH1i npouecc, T. l, M., 1954, CTp. 855. 
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Pajudėjo vor ele. Netruk us nuaidėjo_ ~~r.tū~ pa~ ieni a i šti
via i. Grįžę kai kur ie policininka~ ir vo~ _1ec1a1 s_edo l masmą i r 
nuvažiavo į Vilnių. Netrukus ve l atva: 1.avo. ŠĮ kar_tą autom a
šinoje gerai apsivilkę, bran~~os 1:1~dziagos . pa lta is, skry~ė
liuoti vyrai. Vadinasi, jie ne_ 1~ ~a leJ1mo: Ir gi_ ra i:i~os sur ak1~
tos. Ir gi kiekvieną laiko pohc mm ka s. V el paJud eJo vo rele, 1r 
vėl tylą sudrumstė pav ieniai šūviai. . . . . . . . 

Trečią kartą mašina atvyko su mote nm1s. Daug1aus1a Jau 
nos. Rankos nesurak intos. Į bazę jų neve da . Vi enas policinin 
kas masteli ranka miškan. Ten vi si ir pajudėjo. M ote ry s vor e
le, o bud eliai būriu. Tylu, ty lu, tik ošia pušy s. Ir staiga šūviai. 
Salvėm. 

Praėjo daugiau ka ip valanda. Policininkai grįžo, užsivertę 
užmuštųjų rūbus. Sukrovę j mašiną, išvažiavo. 

Netrukus geležink elio būdelėj e pasirodė žudik as-speciali s
tas policininka s Vlada s Kliuka s. Jo ranko se „dar šilti" batai. 
Už juo s pra šo 4 tūkstančius rublių. Jis ėmė pasakoti, kad vy 
rus šaudę vokiečiai iš pistoletų. Viena s šaudo, o kitas tuo 
metu lazda stumia į duobę ... 

K ovo 5 d., penktadi enis. Antrą valandą po pietų pasirodė 
lengvas autom obilis Nr. 35979. Paskui jį važiavo kita mašina. 
Bazėje nuaidėjus šūviams, mašina grįžo į Vilnių. Netruku s 
j i vėl atvaž iavo su žmonėmis. Ir vėl pasigirsta šūviai. . . _ 

Kuriam laikui praėjus, šalia geležinkelio būdelės, kur as 
esu, pasirodė policininkas su rūbų glėbiu. Mask atuoja pilkšvų 
vyriškų marškinių rankovė, nutįsęs moteriškas sijonas .. . 

Kovo 20 d., šeštadi enis . Kaip paprastai, pasirodė automobi
lis . .. paskui šūvių papliupos. Netrukus po to šaulys nuo Klai
pėdos Valt eris ir policininkas Merkušis kažin apie ką tarėsi 
su J ankovskiu. Paskui šis nuėjo apžiūrėti drabužių. Grįžęs pa
sakė, kad skudurai menki ir labai sukruvinti. Už viską tedavė 
tik 2600 rb . 

Kaip matyt, šiandien sušaudytieji buvo ne iš Lukiškių ka
lėjimo, o iš gestapo rūsių. Kai ten nutaria sušaudyti Pane
riu ose , atima ger esnius drabužius ir apvelka skudurais be 
sagų . . . 

Balandžio 4 d., sekmadienis . Penktą valandą po pietų ketu
riai s sunkve žimiai s iš Vilniaus atvyko apsivilkę sena, buržua
zini ais laikais neš iota uniforma, policininkai, gestapininkai, 
kiti vokiečia i. Kartu su sav im ji e atsivežė dvi dėžes degti
nės . .. kaip perkūnas iš giedro dangau s visu s pritrenkė žinia -
trauk iniu į atsarginį kelią turi atv ežti pasmerktuosius ir čia 
sušaudyti . .. 

... Atvežė! Pradėjo žmones varyti iš vagonų, ir iš karto 
nedidelę grupę nuvedė pri e duobės. Blogesniais rūbais apsi
rengu siems net neliepė nusir engti. Suvarė į duobę ir iš karto 
ėmė šaud yti. Netoli ese stovėjusi kita žmonių grupė, pamačiusi, 
ką padarė su jų artimaisiais, klykė. Keli ėmė bėgti. Kiek at -

ao 

s iliku si nuo k itq , bėga išsidr aiki usi_a!s ~lauka_is'. _pr ispaud usi 
kūdikį pri e krūtinės, moteris. J_ą pn s1veJa pohcm _mk as, tren
kia šautu vo buož e per galvą, ir bemata nt mo ten s susmuko. 
O policinink as , sučiupęs kūdikį už kojelės, nut empia pr ie 
duobės .. . 

O šalia duobės kažko ks vyr iškis, jau spėj ęs ik i pusės nu 
sirengti, vokiečio įsakytas, už k~j_ų t~mJ:>ia į duob~, _matyt , s~
monės netekusią moterį. Vos speJo JJS Ją nu stumti Į duobę ir 

pats nusigręžti - policininko šūvis, ir j is krint a negyva s. Tu o 
pat metu ant duobės krašto sėdasi moteri s ir tr ys mergaitės. Vėl 
nu aidi policininkų šūviai - ir jos din gsta . 
Vėl veda nedidelę grupę... ir be perstojo klumpančius 

daužo šautuvų buožėmis. Ju os iš ka rto v isus suvaro į duobę. 
Supyk ši šūviai, ir iš duobės niekas nepasikelia . 

. . . Kelios tyl os minutės. Paskui šautuvų buožėm pak elia 
ant žemės suguldytu s žmones - naują grupę. Ir vėl v iskas 
tas pat. 

. .. Pagaliau pri e duobės liko tik k eturi. Priėjęs voki etis 
atsistoja ant kr ašto, neskubėdamas užs idega pypkę, užtrauki a 
keli s dūmus ir paskui ima garg aliuoti , maskatu oti rankom is, 
kažką tiems nurodinėti. Sie vy riški ai sušok a i duobę. O vo
kietis vįs rėkia ir maskatuoj a rank omis. Maty t, nurodinėja, 
kaip duobėje sudėlioti užmu štuosius. . . Paskui jis 1:usisu~ a 
ir, mostelėjęs čia pat stov inti ems policinin kams, pa sitrau kia _ 
Tuo pat metu nuaidi k eturi šūviai. 

Paskui atva ro vėl naują grupę, ir vėl viska s iš nauj o. 
Tik apie vienuoliktą valandą visk as nur imsta. Policinin 

kai skubėdami krauna mantą į traukinį . . . Netruku s pri e trau 
kinio prikabina garvežį , ir pajud a 49 vag onai. Vadin as i, su
šaudė 49 vagonus žmoniq. Per nepiln as ketur ias v alanda s nu o 
budelių rankų žuvo api e du su pus e tūkstančio žmonių. Ti esa , 
kai kas išsigelbėjo. Bet kiek jq ? Gal tik k elioms dešimtim s 
pasisekė pabėgti. _ 

Garv ežys sušvilpia, ir ešelona s be žmonių pajud a. Bet zu
dynės nepasibaigė. Netruku s ant ras eše lonas , prigrūstas žmo-
niq, atvyko į Panerių stotelę. . . . 

Stai skaisčiai raud onu nertiniu apsiv ilku si moteri s la imin 
gai perbėgo stoti es aikštelę ir pas uko į skersgatvį. Tuo pat 
metu nuaidėjo šf1vis, ir pasigird o vaiko šauk smas: 

- Mam a ! mama! 
Atsisukusi moteris puol a į tą pusę, iš kur j ą šaukė , o čia 

netikėtai pa sipin a policininka s, paspaud žia atki što šautu vo
gaiduką - ir, moteris krinta vietoj e . . . 

Kažkoki a mot eris krauju otais marškini a is nesavu balsu 
šaukdama , bando išsikapstyti iš duobės. Prišokęs policinink as 
ją persmeigia durtuvu. . 

Nuo va r tq pusės vėl pa sirodo didelė grupė - gal koki e 
keturi šimtai žmonių. Iš visų pusit1 ją did eliu būriu ap sup a 
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l' • · k · Matyt bijo kad kas nors nepabėgtų. Nepriėjus 
flk~ icdmmb. sa 1. vi·sus s'uguld ~ ant žemės. Atr enk a porą dešimčių 
1 1 uo e , .,s, · • • l · t d d · 
žmonių ir kažką ji ems sako. Li:!1~~~s is t e o nkra ;/ ~u s1rc1;~ 
ginėti. Greta kitų moteris s1;1. _!<~ I I~ ~n !ak ų .t . tr . ~ _mk~bz1 

'k · · · klaikiom akim z1uredam 1 1 v is ą, v1r a1 1s1 1 ę vai uc1a1, . p 1· · · k · · k · · t · siJ'oną nesavu balsu ve rkia. o 1cmm as pnso a pn e 
l mo mos , . K žk k .. k . b 
'. · lazda ima mušti vaikus ir rnoteą a o s vyns 1s an-~b 1

~žstoti moterį, puola policininką. _K_it~s pol~~ininka~. į. jį 
šauna, ir ji s krinta . Moterį m~šę~ . po~1cmmkas cm m~a 1s JOS 
rankų kūdikį ir užsimojęs sv1ed~ia l _d~~~ę. _ ~otens puola 
į duobę kūdikio, paskui ją ir vaika 1. Nua!?1 s_uvia.1. , . . . 

Tuo pat metu bėga gal kokios ~es 1mt1es zmomq grul?e. 
Kiek tolėliau nuo kitų - vyras su va iku ant rankq. Greta JO, 
matyt, žmona ir dar du vaikai. P_? vi~:mo _šūvio _vy~as kr_i~t~. 
:Zmona, nutvėrus jį už ranko s, kažką sauk1a. Vaikai trypc10Ja 
šalia. Pribėgę du policininkai visus užmuša ... 

Balandžio 5 d., pirmadienis. l:mė nepapra stai dvokti. Van
dens negalima gerti, atrodo, lyg būtų kruvinas. 2.monės tik ir 
kalba api e žudyn es .. . 

Gegužės 3 d., pirmadienis. Vieną duobę visiškai užkasė, 
bet kitą pa liko. Matyt, ji dar bus re ikalinga. 

Dabar visi policininkai apsirengę gestapininkų uniforma. 
Nuo vokiečių iš išvaizdo s taip ir neatskirsi. Skirtumas tik 
tas, kad vokiečiai turi automatus, o policininkams tepatikėjo 
tik šautuvus ... 

Liepos 26 d., pirmadienis. Viskas po senovei. Atveža nedi
delėmis grupėmis, sušaudo, pardavinėja rūbus, geria iki sąmo
nės netekimo ... 

Šiandien iš karto j bazę atvažiavo dvi mašinos, su jomis 
try s vokiečiai, daug policininkų, persirengusiq gestapininkų 
rūbais ... Iš viso šiandien sušaudė dvi mašinas žmonių . .. 

Liepa--rugpiūtis. . . Sušaudytieji vos vos užžerti žemė
mis... ~u~b ~se _kyš_o _apgraužti kojų staibiai, apkramsnoti 
galvų k1ausa1, metos1 istąsytos žarnos. 

Spali o 1 d., penktadienis. Šiandi en sušaudė du sunkveži
mi~s -_apie penkias~eš imt žmonių. Bešaudant viena mergina, 
kaip veliau pasako Jo policininkai, sušukusi: 

- "'."isų neiššau~ys~t! ~ž viską jums bus atkeršyta ! 
. Spal_w 6 d., lrečiad1enis. Po vienos di enos pertraukos šian

dien vel su _n~p-~pra stu skubėjimu ėmė šaudyti. Saud o net 
su~emus, ko iki s1ol dar nėra buvę. Iš viso šiandien sušaudė 
<1pi e 400 .• ~rų, moterų, vaikų ... 

Lap~'. 1c10 _4 d., . ket v irtadienis. . . Vakar vėl atvežė vieną 
auton:i~smą zmomų. Daugiausia moterys ir vaikai. Saudė 
duobeJ e ... 

. Dab~r ša lia ?uobės stov i statinė su kalkėmis. Tomis kalkė
~IS t~o~a~ P~ sa_u?ymo J:>abarsto užmuštuo sius. Kaip pasako
Ja pohcmmka1, kiti lengviau sužeistieji apsimeta užmušti , kad 
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vėliau galėtq pabėgti. Dabar, ka i užpil a kalkėmis, kiti prad eda 
duobėje „šokinėti". Bet jq niekas neprib aigia - vi s ti ek nu si
baigs .. . " 

Tokie buvo hitl eriniq žmogėdrų ir jų pakalikų - ni ekšin
:gųjq lietuviškqjų bur žuazin it1 nacionalistų - dar bai, šiurpūs jų 
nusikaltimai prieš žmoniškumą. 

Sunku tiksliai pasakyti, ki ek būtent žmonių vokiški eji oku 
pantai nuvarė į kapus Paneriuo se , tačiau, iš daug elio įvairiq 
duomenų bei liudininkų parodymų sprendžiant, galima tvirtinti, 
jog čia buvo nužudyta ne mažiau kaip 100 tūkstančių vyrų, mo
terų ir vaikų . 

Baisūs yra okupantų ir jų bendrų padaryti nusika ltimai 
mūsų krašte. Apie tai LKP CK sekretorius A. Sniečkus pasakė: 

„Už nužudyt us žmones, už likusių gyvų ašaras ir kančias 
.atsakomybė tenka ne tik vokiški esiems fašis tiniams okupan
tams, bet ir lietuviškiesiems buržuaziniams naciona listams, 
kuri e ištikimai tarnavo savo hitle riniams šeimin inkams" 1• 

KAIP HffiERI NINKAI „SPRENDE" 
ZYDŲ KLAUSIMĄ 

Hit!ęriniai galvažudžiai buvo pasiryžę išnaik inti vis us žy 
dų tautybės žmones. J B:_~ pačiomis pi rmosio mis okup acijos 
dienomis prasidėjo masinis jų žudymas. Pirmiausia buvo šau
•domi seniai, vaikai ir paliegėliai, o likę gyv i buvo suvaro mi 
į va dinamuosius „get us", kur jie turėjo gyve nti izo liuoti nu o 
kitų tautybių žmonių. Tačiau rude niop dauge lyje pro vincij os 
vietovių ir getuose gyvenantiej i žydai buvo likv idu oti, ir jau 
rngsėjo-spalio mėn. žydų Lietuvoje beb uvo likę tik Vilniuj e , 
Kaune ir Siauliuo se. Apie nežmonišką jų naikinimą galima 
būtų para šyt i daugybę knygų, tačiau leiskime kalbėti gyv iems 
tų šiurpių įvykių liudininkams: 

„Pro savo trobos langą mačiau Merkinės žydu s, v aro mus 
pri e duobės,- pasakoja Merkinės gyve nt ojas, senelis Pog o
žel skas.- Pirmiausia suriš tomis ranko mis varė vyru s. Pr ieš 
kalną bėgo trys policininkai , o paskui ju os, apsupt as girtų po
licininkų ir esesininkų, bėgo būrys pasmerktųjų. Kad sukeltų 
<lidesnę paniką, žmones mušė lazdomis, šautuvų buožėmis ir 
vertė bėgti. Atvedę netoli mokyklos , ant ka lno, ju os suguld y
<iavo. Atskai tydavo po penkiasdešimt ir vary davo prie netoli 
-esančios duobės. Kada susidorojo su vyrais , tai varė moteris. 
Kaip šiandi en pri simenu, kai kar tu su minia pasmerktųjų pro 
mano langus į mirti es vietą praėjo, vesdamasi už rankų savo 
v aikus, merkiniškių mylima ir gerbiama moky toja Man asaus-

1 A. Snfečkus. Kalba miting e, skirtame Kauno IX for to muz iejaus ati · 
darymui , ,,Tiesa ", 1959. V. 31, Nr. 125. 
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kienė. Nešėsi savo vaikus ir kitos moterys. Šiur pu s bu vo vaiz
das. Viena mergina iš būrio staig a pašoko ir puolė bėgti . Deja, 
vargšelė nenub cgo toli. Ją nušovė pr ie pat Stangės up elio 
kriau5io, netoli mano namų. Pragyvenau 83 me tus, tačiau kito 
tokio šiurpau s, sukrečiančio vaizdo nemačiau ... " 1 

Ch. L. Taca s, hitlerininkų įsibrovimo į Lietuvą metu gyv e
nęs Rase iniu ose, pasako ja šta i ką : ,,Tik nu slinku s nu o Rasei
nių fron tui, aš, kaip ir kiti žydų tautybės gyv entojai, buvau 
užda ryt as į getą. Iš čia kiekvieną naktį išves da vo didžiul es 
grupe s žmonių ir suša udydav o apylinkėse. Iš karto nieka s 
netikėj o, kad tik rai veda šaudy ti. Už ką gi naikinti n iek uo 
neka ltus žmon es, vaiku s? Tačiau, pama tę pas bud e lius suša u
dytųjų daiktus : drabužius, laikrodž ius, žiedus , auksinių dan
tų plokšt eles,- patikėjo. Aš keletą kartų band žia u bėgti. Ir 
po ilgesnių pastangų pavyko. Tuo tarpu mano ar tim ieji (api e 
40 žmonių), kurių tarpe žmona ir du va ikai - sūnus 8 m. ir 
dukrelė 4 m., buvo sušaud yti Girkalnio apylinkėse. Kai kurie 
likę gyvi šios trag edijo s liudininkai pasa koja, kad vaikai bu vo 
gyvi užka sti. Viso Raseinių apskrityje bu vo sušaud yta apie 
12 000 žydų, daug taip pat partinių, tarybinių darbuotojų, ak
tyvistų" 2• 

Siurpius dalykus apie žydq šaudymą aukščiau minėta mo
kytoja M. Ilgūnaitė pasako ja savo atsimin imuose: 

„Sekmadienį, liepos 6 d., mud vi su seseri mi išsirengėme 
bažnyčion. Nuėjusios nuo namlĮ kokius 150 metrų, pamatėme 
ateinan t priešai s minią žmoniq. Kai būrys pri siar tino, pasirodė, 
jog tai vokiečiai varo būrį Kybartų mies to žydų. Jų tarp e 
buvo pažįstamų, su kuriais iš tolo galvos linktelėjimu pa si
sve ikinom e ir. . . amžinai at sisveik inom e. Ju os varė šaudyti. 
Laikinai suvarė į vieno valstiečio klojimą, uždarė ir pa sta 
tė sargybą, o būrelį nežydlĮ pasiuntė į „Pieskyną" (už mies to 
esančią dykvietę) iška sti griovį. Sakė, šaudysią paryčiu. Mu
dvi su seserimi tą naktį akilĮ nesudėjome. Verkėme, meldė
mės, bet mūsq maldo s „dievo ausi es", mat y t, nepasiekė, nes , 
vos tik ėmus švisti, išgirdom e šaud ant ir supratom e, jog tai 
žudomi vakar mūstĮ matytieji žydai. Sesuo apalpo. Vėliau gir
dėjome, kad žydai „Pieskyne" žudikų buvo statomi prie duo
bės po dešimt į eilę ir šaud omi, prikišu s pistoletą pri e pak au
šio. Dar išvakarėse iš jq buvo atimti pinig ai, la ikrod žiai, 
žieda i ir kiti ve rtingi daikt ai. Atlikę savo budelišką darbą, 
hi tlerin inkai ten pat gėrė degtinę , užk andži avo ir gyrėsi. . . 
kad šias žydq žudynes ji e atlikę labai „kultūringai", nes ki tur 
esą žydai nuog ai išrengi ami ir užk asa mi ner eta i tik suže isti, 
o j ie čia žydu s užkasę su visais drabuži ais ir , pri eš suve rsda 
mi j griovį, patikrinę su savo gydytoju, ar visi nebegyvi . . . 
Kar tu su žydais tą rytą buvo sušaudy ti ir keli li etuviai". 

1 Varėnos rajono laikr. .. Ta rybinis ba lsas" , 1957. VI. 16, Nr. 49. 
2 Aly taus rajo no la lkr . .,Komunistinis rytoju s", 1957. V I. 15, Nr. 48 . 
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Pasak 1. Ilgūnaitės, galutini Kyharlų žydų sunaikinimas 
vok_iškųjų hitlerininkų ir jq pakalikų - v ietiniq lietuviškųjų 
burzuazinių nacionalistų - buvo atlikta s 194 1 m. rugsėjo 12 d. 

„Ankstyvą tos dieno s rytą žudikai išvarė iš namų v isus 
:žydus. Visiems jau buvo aišku , kas jlĮ laukia . Negalinčius 
ei ti suvertė į vežim us. Dviem moterim prasidėjo gimdym o 
ska usmai. J as taip pat suvertė i vežimą. Vi ena mot eris , dėl 
pergyvenimų staiga išprotėjusi, pasik išo po paža stimi kaip 
kokį negyvą daiktą savo vos kelių dienų amžiau s klykiantį 
kūdikį ir išejo su visa is ten, iš kur nebegrįžtama. Ir išsitiesė 
ilga į mirtį žengiančių proc es ija. Iš pasko s važiavo vežimai 
!>U kalkėmis sušaudytųjų lavonam s apibar sty ti. Nepasigailėjo 
barbara i nei senelių, nei kūdikių. Nuvarė va rgšu s i Virbali o 
miesto ganyk las, va dinama s „Vigain es " (api e 4 km nuo Ky 
bartų). išrengė iki baltinių ir prasidėjo egze kucij a. Vienu s 
mirtin ai nušovė, kitus tik sužeidė, kit as pa ts apalpęs griu vo 
į duobę. Atlikę savo baisų darbą , žudikai užkasė duobę ir 
čia pat susėdo prie naujo kapo aplaistyti jį . .. degtin e". 

Kaip Merkinėje, Rase iniuo se ar ba Kyb ar tuo se , žydai bu vo 
naikinami Telšiuose , Mažeikiuos e, Šeduvoj e , Kėdainiuose ir 
visur , kur tik jų bu vo gyvenama. Zudym o būdai ir „me todai" 
visur buvo tie patys - kur nors pamiškėje, smiltyne iška sti 
griov iai, į kuriuos nelaimingo s tero ro aukos turėdavo dažnai 
pačios gulti s, prieš tai visiškai nusir engu s ios arba v ienmar š
kinės, o žud ikai laistydavo jas kulkų lietumi iš automatą Po 
lo sekdavo pasilikusių drabužių ir mantos dalybos bei girta
vimas. 

Kaip hitl erini ai okupantai karo prad žioj e žudė žydų tau
tybės žmon es Lietuvo s TSR sostinėje - Vilniuj e, Niurnbergo 
proc eso 1946 m. vasario 27 dienos posėdyje su šiurpiomi s 
smulkm eno mis papa sakojo vienas tą baisų terorą išgyvenusiLĮ 
li udininkų . 

... . . Kai vok.iečiai užgrobė Vilnių, jam e gyv eno maždaug 
80 tūkstančių žydų. Tuoj pat. . . buvo sudaryta vad inamoji 
„zonder komanda" su viršininkais švai nenb ergu ir Martynu 
Vai su. Šios zonderkoma.ndos gaud ytojai, arba, kaip žydai ju os 
vadino , .,chapūnai" , dieną ir naktį braudavosi į žydų butu s, 
išsivesdavo iš ten vyrus, liepdami pasiimti mui lo ir rankšluostį. 
ir varydavo ju os ... Panerių link ... 

Kai žydai supra to, kad jų artim ieji nebegrįš, didesnė jll 
dalis pasis lėpė, bet vokiečia i ėmė ieškoti jų su šunimis. Dau 
gelį sura sdavo, o kas nenorėdavo e iti draug e su jai s - tuo s 
sušaudydavo vietoj e . . . 

Liepo s 8 d. buvo isleista s įsakymas žydams nešioti an t nu 
ga ros lopu!>, paskui buvo įsakyta tuos lopu s n eš ioti ant kri:1-
tinės. Įsakymas buvo pa sirašytas Vilni aus mies to kom endanto 
Ce npf enigio . Bet kitą dieną kažkoks ko mendantas Ncima
nas išle ido specialų įsakymą, kad tų lopų negali ma neš ioti, 
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Lie tuvi š ki e ji bu rLuoziniai no cio na list ai tolkininkauja žud an t fydus Panevėžyje 



o kad reikia nešioti geltoną ženklą .. . Dar kitą dieną buvo įsa
kyta nešioti vėl kitokį ženklą . Zydai nebež inojo , kokį ženklą ir 
beneš ioti. . . J ei žydai nenešioda vo ženklo, tai juos tuojau suim
davo ir daugiau jau niekas jų neberegėdavo. 

1941 m. liepos 17 d. aš buv au liud ininku didelių žudynių 
Naugarduko gatvėje. Šioms žudynėms vadovavo Svain enb er
gas, Mart yna s Vai sas ir gestapo v iršininka s Culgov eris. Jų v a
dovauj ama zonderkomanda apsupo šį rajoną. Ji e išvijo į gatvę 
visu s vy rus, liepė atsisegioti kelnes , o ranka s užk e lti ant gal 
vos . Kai tatai buvo įvykdyta, visus žydus ėmė v aryti j kalė
jimą. Zydams žengiant, kelnės smuko, ir jie negalėjo toliau 
paeiti . Tuos, kuri e mėgino ranka pri silaikyti k elnes, čia pat 
gatvėje šaudė. Kai mes ėjome gatve kolonoje, aš pats mačiau, 
kaip gulėjo nušauti maždaug 100- 150 žmonių. Kraujo upeliai 
tekėjo gatve žemyn, tarytum iš v iršaus būtų pylęs raudonas 
lietus . 

. . . Masinis žydų naikinimas Vilniuje prasidėjo atvykus 
į Vilnių gebitskomisarui Hansui Hingstui ir jo referentui žydų 
reikalams Mur erui. Rugpiūčio 31 d. , gebitskomisaro ir Murero 
vadovaujami, vokiečiai apsupo senus žydų gyvenamus Vilniaus 
miesto kvartalus . . . kur gyveno maždaug 8- 10 tūkstančių 
žydų. Aš tada sirgau ir miegojau. Staiga pajutau bizūno smūgį. 
Kai pašokau iš lovos, pamačiau priešais save Svainenbergą. 
Ji s mušė visus ir šaukė, kad ei tum e visi į kiemą. Kieme aš pa
mačiau daug moterų, senių, vaikų - visus ten gyvenusius žy
dus. švainenbergas ir zonderkoma nda apsupo mus ir pasakė, 
kad būsime v edami į getą. Zinoma ... tatai taip pat buvo me
las . Kolonomis žygiavom e per miestą. . . Lukiškių kalėjimo 
link . Visi žinojo, kad mus veda mirti. 

Kai mes buvome ties Lukiškių kalėjimu, pamačiau ištisą 
špalerį vokiečių su baltomis lazdomis ... Mums e inant pro išsi
rikia vusius vokiečius, jie tomis lazdomis mušė mus. Kai v ienas 
parkrisd avo, kitam liepdavo pakelti jį ir n ešti pro atvirus 
vartu s į kalėjimą. Ties kalėjimu aš pabėgau. Perplaukiau per 
Nerį ir pasislėpiau pas savo motiną" 1• 

Organizuodami žydų žudynes, hitl erinia i oku pant a i stengė
si sudaryti įspūdį, kad patys vietos gyventojai sus idoroja su 
-žyd a is. Jie pa sinaudojo tuo, kad masinėse žydų žudynėse ak
tyviai dalyvavo lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai ir 
v isokio s padugnės, visuomenės atmatos, dalis buvusiųjų poli
cininkų, saugumo tarnautojų ir šiaip žmonių, kuri e jautėsi 
,,nuskriausti" naujos tarybinės santvarkos. Vieni iš ak los, 
fanati ško s neapykanto s tarybin ei santvarkai, kiti iš noro pasi
pelnyti ėjo talkininkauti okupantams jų kruviname darb~, 
varinėjo, stumdė, kan kino ir žudė savo krašto gyventojus, 
k art ais net artimus kaimynu s, vien tik už tai, kad jie buvo 

i H,opHCieprcKHfi npou,ecc, T. l, M., 1954, cTp. 851- 853. 
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Grupė žydų, vedamų sušaudyti iš Šiaulių k ale ji mo 

žydų tautybės. Ner e tai vokiečiai leisdav o savo liet uviškie
siems talkininkams savarankiškai vyk dyti žydų tautybės žmo
nių egzekucija s, o patys tai stebėdavo. Taip būdavo darom a 
tais atvejais , kai vokiškajai propag and ai prir eikda vo „argu 
mentų" pasit eisinti prieš viešąją pasau lio opiniją, kuri ėmė 
piktintis nežmonišku hitlerinės kari aunos elg esiu su okupuotų 
kraštų gyventojais. Tokiais atv ej ais būdavo ga min ami ne t 
"kinofilmai, kuriuos e svarbiausia s žudikų va idmuo naikinant 
žydus tekdavo vie tiniams buržuazini ams na cionali sta ms. To 
'kius kinofilmus hitl eriniai okupanta i gamin o ir Lietuv oj e . 
Antai, 1941 metų rugpiūčio mėnesio pabaig oje į Vilkaviškį 
.atvyko kariniai kinoop eratoriai ir filma v o žydų žudyn es bu
·vusių kareivinių šaud ykloj e. Visas žud ymo op eracij as tą sykį 
at liko vien tik vadinami eji „baltaraiščiai", t. y . lietuviški eji 
'buržuaziniai nacionali stai , o vokiečiai tik režisav o. Kino ope
ratoriai atvirai kalbėjo, kad filmas bu s p avadint as „Lietuviai 
susidoroja su komuni stin iai s žydq gaiv alai s" ir kad ji s skir 
tas propagandai užsienyje . 

Okupanta i taip pat filmavo žydų žudyn es Kaun e ir kito se 
'Lietuvos vietovėse. Šiuo būdu hitl eriniai gal v ažudžiai siekė 
apgauti pasaulio viešąją opiniją ir įrodyti, kad ne ji e yra tik 
r ieji nežmoniško susidorojimo su žydų tauta inici a toriai, įkvė
·pėjai ir kaltininkai . Tačiau .juo s dema ska vo jtJ pačitJ do 
kumentai. Niurnberge, teisiant Geringą , Keitelį ir kitus 
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5varbiausius vokiškuosius karo nusikaltėlius. bu vo pask elbt as 
~S brigad enfiur erio Stachling o raportas Himl eriui (byloje pa 
zymėtas dokumentu L-180), iš kurio labai aiškiai ma tyti, ka s 
yra atsakinga s už žydq tautybės žmonių naikinimą Lie tuvoj e 
ir kituos e okupuotuose kraštuo se. Raport e sakoma: ,, . . . anti
semitinės jėgos buvo kurs tomos atlikti i.ydų žudynes tuoj pat 
po teritorijo s užėmimo, nors tas kur styma s pasirodė labai sun
kiai įvykdomas. Elgdamasi pagal mūsų nurodymu s, saugumo 
policija sumanė išspręsti žydų klausimą pėičiu ryžtingiausiu 
būdu ir visais jmanomais būdais. Tačiau buvo pageidauj ama, 
kad sa ugumo policijo s val dininkai neišeitų į sceną iš karto, 
bent pačioje pradžioje, nes nepaprastas vykdomq priemonių 
žiaurumas galėjo sukelti pasipiktinimą netgi vokiečių sluoks 
niuose. Akciją reikia organizuoti taip, kad būtlĮ įrodyta, jog 
patys vietos gyventojai pirmi eji pradėjo stichi škai. . . " 

~tviras prisipažinimas, kad ., ... tas kurstymas (atlikti žy
dų zudynes .-P. K.) pasirodė labai sunkiai įvykdomas", tik 
dar kartą parodo, kokios melagingos buvo vokiškos ios propa
gando.s pastangos pavaizduoti v ietinius okupuotų kraštų gy
vento1us kruvinų egzekucijų prieš žydus kaltininkais. Lietu
vių liaudis visais laika is pasižymėjo tradicin e tolerancija kitu 
tautybių žmonių atžvilgiu, joje niekuom et nėra buvę nea py~ 
kantos žydams. Tik įvairaus plauko buržuaziniai nacionali stai 
skleidė antisemitines nuotaikas ir organizavo an tižydiškus. 
ekscesus, siekdami atitraukti plačiųjų liaudi es masių dėmesį 
nuo kovos prieš fašizmą, už demokratiją ir laisvę. Okupacijos 
laikotarpiu šie niekš ingi tautos išdav ikai glaudžiausi a i talki 
ninkavo hitl eriniams žudikams ir ak tyviai prisidėjo prie ne
kaltų žmonių masinių žudynių. 

Įsibraudami j Tarybų Sąjungą, hitlerininkai turėjo jau iš 
ank sto paruoštą žydų tautos naikinimo planą. Zymus gestapo 
pareigūnas SS haupšturmfiureris Diter is Vislic enis, duodama s 
parodymus Niurnbergo proc eso metu 1946 m. sausio 3 d., 
prisipažino skaitęs paties Himl erio pasirašytą slaptą įsakymą, 
kuriame buvo pasakyta, kad: ,,Fiureris įsakė galutinai išspręs
ti žydų klausimą. Sį klausimą išspręsti pavedama saugumo 
policijo s ir SD viršininkui bei koncentracijos stovyklų inspek
toriui" 1. Be to, Niurnbergo procese buvo paskelbta ir dau
g~au au~ent!~kų _dokumentų, kurie rodo, kad žydų naikinimas 
L1etuv0Je ir kituose hitlerinės kariuomenės okupuot uose 
Rytų Europos kraštuose buvo vykdomas pagal aukščiausiųjtJ 
Vokietijos valstybės vadovų, jų tarpe pagal Rozenbergo, nu
rodymus. 

Labai būdingas ir įdomus yra dok ument as, figūravęs toj e 
pačioje byloj e. Tai okupacinės kariuomenės operatyvinės gru- 
pės „A" viršininko SS brigadenfiurerio š talekerio 1941 m. spa -· 

1 Hioptt6eprCKHi1 npouecc, r. l, M., 1954, crp. 839. 
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lio 15 d . raportas, adres uot as Himl er iui. Tnm e raporte, ta rp 
kitko, pasa kyt a š tai ka s: ,, ... Mūsų nu ostabai pradžioj e bu vo 
neleng va organ izuoti did e les žydų žudyn es . Klima tis (Klimai 
lis?- P. K.) - ginkluotų savanorių būrio viršininka s, kur is pra 
dž ioje buvo šiam tikslui panaudotas, sugebėjo org anizuo ti žu . 
dyne s, tik gavęs iš Kaun e veikiančio nedid e lio karinio dal inio 
patarimLĮ. Tai buvo padary ta taip, kad paša liniam stebėtojui 
nebūtlj ga lima įžiūrėti jokio įsakymo arba kurstymo iš vok ie
ėitĮ pusės" 1• 

Kai kuri ose Lie tuv os vietovėse žmonės mėgino gelbėti nuo 
žu dymo žydus, ypač jų vaikus. An tai 1941 m. rugpiūčio mėn . 
pabaigoje, kai buvo vykdomos masinės egzekuc ijo s Utenoje, 
dideli s būrys šio miesto lietuvių moterų net ėjo pas vokiečiLĮ 
komendantą su prašymu leisti jom s pasiimti aug inti du tūks
~ančius žydų tautybės vaikučių . JtĮ įteiktas kom endantui pra 
symas buvo pasira šy tas kelių šimtų vietos gyventojų. Tačiau 
nei komendantas, nei žydų žudynėms vadovavęs kažkok s Gi
sas, specialiai atvykęs iš Berlyno, v isiškai nes ile ido i kalbas . 
Jiedu tik pagrūmojo moterims: ,,Lukterėkite, pačiupinėsime ir 
jus, geradarius!" 2 Ir tikrai kai kurias iš jų hitl erininkai ilgai 
tardė, o paskui privertė reguli ariai regi stru o tis ges tap e . 

.• Di?esnė dali s lietuvitĮ visuomenės buvo pa sipiktinu si vo
k 1skt1J.l! okupantų nežmonišku elges iu su žydų tautybės gy
ventoJais, ki ek galėdama rėmė žydus, okupantų suvarytuą 
į getus, padėdavo ji ems apsirūpinti maisto produktais, kuriLĮ 

:getuose visada trūkdavo, pasislėpti nuo žudiką Ne vie nas žy
dų tautybės žmogus Lie tuvoje to dėka išvengė mirties ir su
silaukė išvadavimo. Si lietuviq liaudi es pagalba į getus su
varytiems žydams išvedė iš lygsvaro s hitlerinį Kauno mi es to 
ko1!1isarą Kramerį , kuris paskelbė spaudoj e įsakymą Nr. 35 
,.Del santykių su žydais", kuriame, tarp kitko, sa koma: 

,, .. . Vis dėlto bev eik kasdi en tenka konst a tuoti, kad e i
nanti ems iš ghetto į darbovietę ir a tgal grįžtantiems žydams 
pasiseka užmegzti ryšit! su pavi en ia is Lie tu vos pilietybės asm e
n imis. Todėl ske lbiu šiuo s nuostatus: 

. l) _visiems 1:e žydL! ta~tybės g.Yvent ojam s dr a udžiama pa 
la1kyt1 bet kokius santykm s su zydų tautybės gyv entojais. 
Draudži~mi _ n : t paprasti pasikalbėjimai tarp ne žy dtJ tautybės 
gyventoJtl ir zydų. 

~) Yisi ems _ne žydq tautybė~ gyventojams draudžiama par
?.a:'mct1, ke isti arba_ .dovanoti _ ~ydam s ma isto produktus arba 
sia 1p pr ekes. Draudziam a tur et1 prek ybos santykius tarp ne 
žydtĮ tautybės gyv entojq ir žydą 

_ 3)_ '-:ok_i~čiq policij~s ir l~etuvių pagalbinės policijos parei
gu nm 1spet1 be atodairo s uzk 1rs t1 kelią bet kokiam artėj imui 

11 Iliop11(leprcK111) npouecc, T. I. M., 1954, CTp. 831. 
' .,Tiesa ·", 1945. VI. 28, Nr. 47. 
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tarp ne žydų tautybės gyventojų ir žydų. Kas nu sižen gs. 
siems nu osta tams, bu s griež tai baud žiamas " 1

• • • 

Iš vokiečių saugumo policij os ir SD op~ra tyv mes_ grupės 
.,A" at aska itos ma ty ti, kad ligi 1941 m. s_paho 15 d. Lie tuvoj e; 
bu vo nužudyt a 136 su pu se t~kstančio žydų: t. y. daugi ~u ~a ip, 
pusė v isq pri eš karą LietuvoJe gyvenusių zydų tautyb es zmo 
nių. Pačiu vokiečiq sura šy tam e dokum ent e apie ta i p rane 
šama trump ai ir oficiali-ai: .,Sutinkamai su gautomi s dir ek ty 
vomis va lymas , kurį atlik o saugumo p olicij a, turėjo tikslą 
sunaiki nti žydus . .. Per daug elj pavienių operacijų bu vo iš 
v iso likvi duota 136 421 žmogus" 2

• 

Po to žydų tautybės gyv entojq Lietuvoj e , kaip jau minėta, 
liko tik Vilniuje, Kaun e ir Šiauliu ose . Kaun e jau liepos mėn. 
11 d. spaud oje bu vo pask elbta s mies to kom end an to ir burmi st
ro pasirašytas įsakymas žydq tautybės gyv entojams per mė
nesį laiko, nuo liepos 15 d. ligi rugpiūčio 15 d., p ersikelti 
gyve nti į Kaun o priemiestį - Vilijampolę 3• Čia buvo vielų 
tvora atitvertas iš pradžių gana didokas, abipus Panerių gat
vės esa nti s gyvenamųjų namų rajonas, kuris buvo pavadinta s. 
dar iš viduramžių pažįstamu vardu - getas. Getui skirto rajo
no gyve nt ojai nežydai turėjo iš ten išsikraustyti ir apsigyven 
ti kitur . 

To pati es įsakymo § 2 buvo pasakyta: .,Visi Kauno miest e 
gyveną žydų tautybės asme ns, be lyti es ir amžiaus skirtumo, 
š. m. liepos mėn. 12 d. pradedant ant kairiosios krūtinės da
lies nešioja šį ženklą: geltonos spalvos Dovydo žvaigždę 8-
10 cm diame tro . Pastebėti be ženklo žydų tautybės asm ens. 
suimami" 4 • 

Pag al to įsakymo § 3 žydams vaikščioti mieste buvo le i
džiama lik nuo 6 va l. ry to ligi 8 val. vak aro. 

1941 m. liepos 28 d. paskelbtu Kauno komi sa ro Krame
rio įsakymu 5 ši žydų tautybės žmonių diskriminacija buvo dar 
lab iau padidinta, uždraudžiant ji ems vaikščioti šaligatviais (eiti 
privalėj o deš iniu oju važi uojamo kelio kraštu ir, j e igu ėjo ke
liese , tai vorele , viena s paskui kitą), naudotis vi eša isiais par
ka is bei skvera is ir visomi s kitomis pasivaikščiojimo be i po
ilsio vietomis ir ten esančiais suolais, taip pat naudoti s bet 
kokio mis susisiekimo priemonėmis (autotaksi, vežikais, auto
bu sa is, garlaiviai s ir pan.). Žydų tautybės žmonės geltoną 
ženklą netruku s privalėjo nešioti ne tik ant krūtinės, bet ir 
an t nug aros . 

Tačiau okupacinės va ldžio s viešai pa skelbtuose rasi stiniuo
se įsakymuose atsispindėjo tik nedidelė ir, galima sakyti, 
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1 „ Į laisvę", 1941. X. 14, Nr. 97. 
2 HiopH6eprcKmi npouecc, T. l , M., 1954, cTp. 849. 
a 2r. ., Į laisvę", 1941. VJI. 11, Nr. 16. 
4 Ten pa t . 
5 2r. ,. Į laisvę", 1941. VII. 28, Nr. 30. 

šve lniausioji dalis tų represi jq, ku rios bu vo ta ikomos žydų 
tautybės piliečiams. Ju ose nera s tum nė menk iausios užuo
min os, kad žydus re ikia žudyti, juo s kankinti ir iš jq tyčiotis. 
-O juk gausybė faktq liud ija, kad žydLĮ tautybės žmonės ne 
tik tai buv o žudomi masiškai , bet ka d pri eš nužudant ji e da r 
būdavo hitl er iniq okupantų a rba jq pakalikq - lietuvių tautos 
išgamų - žiauri ai ir žvėriškai kankinami, tuo pačiu met u ne
re tai pačiu cini škiau siu būdu iš jų tyčiojantis. Pavyzdžiui , Ju r
barke 1941 metų vasarą, vi etos gyventojtĮ pa sakoj imu , žydų 
tautybės gyv entojai buvo verčiami patys sau duobes išsik as ti, 
·O kai išsikasė, liepė ji ems vie ni kitu s kas tuva is kapoti. Kas 
neklausė - tą patys žud ikai kap ojo ka stu va is, badė durt uva is. 

Kaun e pirm omis okupacijo s dienomis, šaud ant žydus 
VII forte, kai kurios pasmerktųjų grupės būdavo verčiamos 
dainu oti tary bin es dainas. Girti sa rgybinia i neretai vers davo 
·n elaiminguo sius bučiuoti ji ems batu s, plik omis rankomis ka 
binti mėšlą, ger ti iš kanalizacij os vamzdžių tekančias sruta s 
ir p an. 

Kauno visuomenės veikėja gydyto ja E. Buivydaitė-Kutor
·gienė savo dienoraštyje, kurio rankr ašt is saugomas LTSR Vals
tybiniame istorijo s-revo liu cijos muziejuj e, pateik ia keletą bū
·dingų tokio sadi stišk o hitlerinių okupantų elgesio su žydais 
faktų . štai kai kurie iš jų: 

.,. . . Int eligentiškos išva izdos žyda i vilko kažkokiu s bal
·dus, o (juo s lydinti s sargy binis) voki etis karta s nuo karto 
-caižė juos rimbu" (I dali s , 42 psl.) . 

., ... :Zydai ėjo, nešdamiesi ma išelius su daržovėmis. Iš pro 
:šalį važ iavusio sunkvežimio iš-šoko SS uniforma apsivilkęs 
vokietis ir ėmė mušti žydus bizūnu. :Zydai pasile ido bėgti, 
maišelius pametę. Vokietis trypė maiš elius koj om is ir juokė
:si" (ten pat, 46 psl.). 

O 1941 m. rugsėjo 24 d. gyd. Kutorgienė užrašė savo die 
noraštyje šitokį įvykį: 

.,Vakar į getą grįžtantieji iš darbo žydai pirkosi turg avie 
tėje daržoves. Tuo tarpu privažia vo automo bilium išdidžios 
išvaizdo s voki etis su hak enkr eucu ir ėmė šaudyti į žyd us. Vie
nas nugriuvo, bet buvo dar gyvas, tai vok ietis jį pribaigė. 
žmonės pasil eido bėgti, voki etis ėmė šaudyti į minią, sužeidė 
vieną moterį lietuvę" ·(ten pat, 58 psl.) . 

Hitlerinės okupacijos laiku s tebeatme nanti ej i kauniečiai ga
lėtq, be abe jo, tik patvirtinti , kad šitoki e ir panašt 1s įvykiai 
bu vo kasdi enini s tuom etinio siaubing o gyve nim o reiškinys. 

2.ydų tautybės gyventojai Vilniuje buvo suvaryt i į getą 
kiek vėliau, negu Kaun e, būtent - rugsėjo mėnesio pradžioj e. 
Tačiau žydtĮ apgyv endinima s ge tuose tiek Vilniuj e, t iek 
Kaun e, tiek Šiauliuos e toli gražu nereiškė, k ad ji e nebebus 
daugi au žudomi ir galės ram iai gyventi, nors ir izoliuoti nuo 
k itq tautybiq žmonią Ji e ir toli au sistemingai ir be atodairos 
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buvo naikinami. Atrodė, jog ir į getus žydai buvo suvary ti 
tik tam, kad hitleriniai žudikai galėtq turėti ju os nuolat „po 

ranka". Tad, iš esmės imant, tie getai buvo tokio s pat kon 
centrac ijos stovyklos, tokie pat mirties fabr ika i, ka ip Osven
cimas arba Maidanekas, nebent su tuo lik sl irtumu, kad čia 
nebuvo specialitĮ krosnių-krematoriumų lavonams deginti ir 
kad žydai pačiuose getuose nebūdavo masiškai žudomi, o bū
davo vedami šaudyti ki tur : Kaune - i IX fortą, Vilniuj e -
į Panerius. 

Apie Vilniaus žydų gyvenimą gete Niurnb er go teismui 
1946 m. vasar io 27 dienos posėdyje jau minėtas liud ininkas 
toliau papasakojo . 

.,Rugsėjo 6 d. 6 valandą ryto tūkstančiai vokiečių, va do
vaujamq gebitskomisaro Hingsto, Mur ero , Sva inenbergo , 
Martyno Vaiso ir kitų, apsupo miestą, įsiveržė į žydų gyve na
mus namus, įsakė pasiimti tik tiek, kiek galima paneš ti ranko
se, ir išeiti į gatvę. Tada mus nuvarė į getą . . . 

Bet ne visi žydai buvo suvar yti į getą . . . Vilniuj e vokiečiai 
įsteigė du getus. Pirmajame gete buvo 29 tūkstančiai žydq , 
antrajame - 15 tūkstančių. Maždaug pusė Vilniaus gyventojų 
žydų buvo sušaudyta anksčiau . 

Atėjęs į getą, pamačiau šitokį vaizdą : Martynas Vaisas 
įėjo su žydų mergyte. Kai mes nuėjome toliau, jis išsitraukė 
revolverį ir nušovė ją. Mergytės varda s ir pavardė buvo Gi
telė Tarlo. Jai buvo vienuolika metų. 

... Geto viršininku buvo Mureras. Jis duodavo visokius ne
žmoniškus įsakymus. Pavyzdžiui, žydams buvo uždrau sta turė
ti laikrodžių, negalima buvo gete melstis. Kai į getą užeidavo 
vokietis, reikėdavo nusiimti prieš jį kepurę, bet buvo už
drausta į jį žiūrėti ... Kai ateidavo pats Mureras, ji s įsakydavo. 
kad visi, kurie tuo metu dirbdavo, turėdavo kri sti ant žemės 
ir loti kaip ŠW1ys. 

Vieną 1941 metų rudens dieną Svainenbergas su ta pačia 
zonderkomanda įsibrovė j antrąjį getą, išvarė visus ten buvusiu s 
senius ir nusivežė į Panerius. Kiti žydai pasislėpė rūsiuose, bet 
vokiečių kare iviai vilko juos iš ten. Žydai žinojo, kad nieka s 
iš j ų jau nebegrįš atgal ir nenorėjo eiti. Tada Sva inenbergas 
ėmė šaudyti į geto gyventojus. Prie jo stovėjo jo pati es didelis 
šuo, kuri s staig~ puo~ė Svainenbergą ir siekė perkąsti ja m 
gerklę, tarytum suo butų pasiutęs. Svaine nberga s užmušė šu
nį. liepė žydams palaidoti jį ir ve rkti pri e jo kapo. Taip, iš 
tikrųjų mes tada verkėme, kad žemėje guli ne Svainen berga s, 
o tas šuo" 1• 

1941 m._ gru?dž!o mėnesio_pabaigoje gete buv o paske lbta, 
kad _ motenms zyd_e~ _s . drau~z1~ma gimdyt i. J eigu kuri žydė 
pagimd ydavo, vok1ec1a1 nauJag1IDiui pat epdavo kažku o juodu 
panosę, nuo ko ji s tuojau mirdavo . 

1 HJOpH6eprrK1tfi npouecc. r . l, M., 1954, cr p. 853- 854. 
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Ok upantai pavertė griuvėsiais buv usi Viln iaus geto rajoną 

„Netrukus buvo visiškai likviduotas antrasis getas, ir 
V ilniaus vokiečių laikraščiuose buvo parašyta , kad to raj ono 
-žyda i išmirę nuo epidemijos" 1 . 

Tačiau Vilniau s žydai buvo žudomi ne vie n tik Pan eriuose. 
1943 metų rudenj hitler iniai okupantai pradėjo vežti žydus iš 
Vilniaus geto j Varėną ir šaudyti ju os ten esančiuose smil
tynuose. Tuo pačiu metu dalis jų buvo išvežta į Estij ą , kur 
nemažai Lietuvos žydų taip pat buvo nužudyta . Daug elis Vil 
n iaus žydų, okupantų raginami išeiti iš geto, gri ežtai atsisakė 
geruoju eiti iš ten; tuomet vokiečiai ėmė vie toje šaudyti ne 
klausančiuosius ir sprogdin ti rūsius bei pogrindžius, kuriuose 
nela imingieji slėpėsi. Dėl to mieste visą savaitę buvo girdėti 
šūviai ir granatų bei dinamito sprogimai. TtĮ sprogimų pa
sekmėj e tik retas namas gete išliko su neišbyrėjusiais langai s. 
Dalis žydų kanalizacijos vamzdžia is ir požemitĮ urvais pabėgo 
iš geto. Vokiečiai pastatė pr ie kanali zacijos vamzdžių angų 
sargy bas ir organiza vo mieste kruvina s pabėgusiųjq gau
dynes. 

Vilni aus žydtĮ geto viršininką Murerą 1943 metų vasarą pa 
keitė toks pat žmogžudys ir sadis tas Vaisas. Pirma s jo įsa
kymas geto gyvento jams buvo sunešti jam auksą ir kit as 
brang enybes, už tai ji s pažadėjo leist i dirbanti ems mieste įsi
uešti kasdien į getą po pusę kilogram o duonos . Kadan gi nie 
kas aukso jam nenešė, nes, veikiausiai, jo jau ir nebeturėjo, 

' l IJOp116eprcK1ti'1 npouecc, r. l, M., 1954, crp . 855. 
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tai jis keršydamas liepė liepos mėnesio pradžioj e sušaudyti 
visus Kenos, Bezdoniq ir Ballosios Vokės durp yn uose dirbu 
sius žydus. Vaiso ir kitq hitleriniq budeliq aukomis krito de
šimtys tūkstančitĮ Vilniaus žydą 

Kaip buvo parodyt a Niurnb ergo proc eso metu, vokiš ko
sios okupacijos pradžioje Vilniuj e gyveno apie 80 tūkstančiq 
žydq, po okupacijos jq pasiliko maždaug 600, va dinas , buvo 
sunaikinta daugiau kaip 79 tūkstančiai žydų. 

Toks pat baisus likimas ištiko ir į Vi!ijampolės getą su
varytus Kauno žydus. Juos okupantai taip pat beve ik visus 
sunaikino, išskyrus nedidelį skaičių žmonių, kuri ems pavyko 
iš geto pabėgti arba šiaip laimingu būdu išvengti mirti es. Kar
tas nuo kar to jie būdavo žudomi didelėmis partijomi s po kelis 
tūkstančius žmonių, kuriuos ištisomis kolonomis, neretai net 
dienos metu, vary davo :Z.emaičiq plentu į egzekucijos vietą -
IX fortą. Pavyzdžiui, 1941 m. spalio 28- 29 dienomi s iš Vili
jampolės geto buvo nuvaryta į IX fortą ir sušaudyta iš karto 
daugiau kaip dvidešimt tūkstančių žydų. 

Kas negalėdavo paeiti, tuos hitleriniai budeliai nužudyd avo 
pačiame gete. Pavyzdžiui, 1941 metų rudenį Vilijampolėje 
gete buvo gyvi sudeginti visi pačių žydų organizuotoje ligo
ninėje buvę ligoniai. Kartu su jais buvo sunaikintas ir visas 
ligoninės medicinos bei aptarnaujantis personalas. Apsupę li
goninę, vokiečiai užrakino ją su visais ten buvusiais žmonė
mis, apipylė benzinu ir padegė. Visi, kas bandė gelbėtis iš 
degančios ligoninės pro langus, buvo čia pat sušaudyti iš 
kulkosvaidžio. 

Skirtingai nuo savo vilniškių bendrų, kurie masinius žydų 
tautybės žmonių šaudymus aiškindavo „mirtimi nuo epide~i
jos", Kauno hitleriniai žudikai Vilijampolės geto gyv ento Jų 
naikinimą su dar begėdiškesniu cinizmu bei ve idmainišku
mu vadino „suglaudinimu". 1942 m. gegužės 5 d . laikraštyj e 
,,Į laisvę" buvo išspausdinta žinutė „Sumažinama s Kauno geto", 
kurioje rašoma, kad nuo gegužės 1 d. mažinamas Kauno ge
tas, yra daug naujų laisvų butų. Geto gyventojai turėjo labiau 
susiglausti. Iš ligšiolinės geto ter itorijos išskiriama keletas 
gatvių ir prie jų esą namai vėl bus naudojami butams 1• 

Šis Vilijampolės geto „mažinimas" ir jo gyventojų „glau
dinimas" vyko visą hitlerinės okupacijos laiką . Į okupacijos 
pabaigą hitleriniai okupantai suska to „glaudinti" Vilijampol_~s 
geto gyventojus pagr eitintais tempais. Ypač platų mastą JlS 
įgavo 1944 metų pavasarį, kai vokiečiams jau buvo aišku, kad 
netruku s teks sprukti iš Lietuvos. Zydų tautybės gyventojus 
iš Vilijampolės pradėta dideliais būriais, po kelis tūkstančiU:s 
žmonių iš kart o, sodinti į traukinius ir vežti nežinoma krypti
mi. Vėliau paaiškėjusiais duomenimis, dalis Vilijampolės ge_t_o 
gyventojų - jaun esnio amžiaus vyrai ir moterys - buvo 1s-

1 2:r. .,[ laisv<l'', 1942. V. 5, Nr. 104. 
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vežti miško darbams į Estiją, o kita da lis - sen iai, vaikai ir 
ligoniai - į Lenkiją, kur j ie žuvo mirti es stovyklose Maid ane
ke, Osvencime ir kt. 

Šitaip likvid uodami Vilijampolės ge tą, hitl er iniai okup an
tai skubėjo anksčiausiai nusikratyti nedarbingai s jo gyv ento
j ais, o visų pirmiau sia - vaikais. Kaip ta i buvo daroma , papa
sakojo Kaun o Zoologij os muzi ejaus mokslinė bendradarbė 
N. Likevičienė ir Kauno Muzikinio teat ro dir ektorius V. Var 
čikas, kur ie 1957 m. vasarą „Kauno tiesoje" išspau sdino pluo š
tą savo atsiminimtĮ iš hitlerinės oku pacijos laikų. Stai ką ji e
du ra šo: 

,,1944 m. kovo 24 d., einant pro getą, galima buvo pama
tyti keistą vaizdą. Išilga i geto tvoros stovėjo gar siakalbia i, iš 
kurių sklido fašistinio maršo muzika. Gatvėje stovėjo kulko 
svaidžiai ir vaikščiojo SS dalinių kar eiviai. Mot erys, ėjusios 
pro getą, verkdamos tvi rtino, kad gete darosi kažkas baisau s, 
o kad nebūtų girdėti, kas ten vyks ta, pas tatyti garsi aka lb iai. 
Tikrai, gete vyko vienas iš biauriausių žmonijos istorijoj e 
aktų. Fašista i nutarė atimti iš ten esančių motinų mažus vaiku s 
ir juos sunaikinti. Tačiau, pri eš atimdami juos, fašistinia i bud e
liai „mandagiai" prašė gerai aprengti vaikus, ne s neva ji e bu s 
veža mi į kitą specialią vaikų stovyklą. Jie norėjo išvilioti 
kuo daugiau gerų drabužių, kad galėtų vėliau juo s pagrob ti. 
Kartu su vaikai s buvo vežami senukai ir ligoniai. Nė viena 
motina nenorėjo atiduoti savo vaiko. Nepaklu sniosios moti
nos buvo baudžiamos. Jų akys e buvo nu žud omi jų vaikai. Ta
čiau, nežiūrint to, kai kurios motin os neišleisda vo iš savo ra n
kų kūdikilĮ, stipriai juos spau sdamos pri e krūtinės. Tuome t 
fašistai ant jlĮ paleido specialiai išdre siru otus didžiulius šunis
vilkus, kuri e išplėšdavo iš motinų rankų vaik us ir čia pat juos 
sudraskydavo. Motinos prot estavo, o bud eliai, iš jų tyčioda
miesi, sakė, kad nužudytlĮjų vaikų motin os kol ka s palieka
mos padirbėti reichui. 

Visos šios baisybės giliai sukrėtė Kauno darbo žmon es. 
Nemaia kauniečių, rizikuodami savo ir savo šeimų gyvyb e, 
padėjo ištrūkti iš mirti es nasrlĮ persekiojami ems piliečiams ir 
jų vaikams" 1• 

Besitraukiant vokiečiams iš Lietuvo s,....._ Vilijampolės get e iš 
jame apgyvendintų 1941 metlĮ vasarą tri sdešimt penkiq tu -
t~nčit1 Kauno žydq buvo bepalikę api e 2 tūkstančius, bet ir 
juos hitleriniai okupantai negail estingai sunaikino, net bom
barduodami geto rajoną iš lėktuvų 1944 metų liepo s mėnesio 
paskutinėmis dienomis, kai per galingai žygiuojanti Raudo
noji Armija jau lipo vokiški esiems fašistams ant kulnų ir 
kai jiems jau nebebuvo laiko tempti savo paskutiniąsias auk as 
į IX fortą. 

1 „Kauno tiesa", 1957. VI. 16, Nr . 119, 
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TARYBINIŲ KARO BELAISVIŲ AIKINIMAS 

Hitlerinės okup acijos meta is bu vo žvėriškai e lgiam as i n e 
vie n tik su vietos gyvent ojais komun ista is ir ji ems prijaučian
čiais a rb a tais, kurių visa „kaltė" bu vo ta, kad ji e priklausė 
žydų taut ybei. Su ne mazesniu sa dizmu vokišk ie ji fašis tai kan
kino ir žudė tarybinius karo bela isv ius. Daug elis Lie tuvo s 
zmonių, tur biit, dar ir dabar ge rai at simena n e vieną tok io 
iia urau s elgesio faktą. Stai , Kapsuko mies to gyv entoja s 

. Straleckas, pr isimindam as anu os siaubi ngus ir klaikius lai
kus , pasakoj a : 

,.Kartą mus privertė tarybinių belaisviLĮ stovy kloj e mal 
kas piauti. Buvo ja u v idudi enis, ir belaisviams ruošė „pi e tu s". 
2.emėlų, supuvusių bulvių privertė į lovį. apipylė ja s vande
niu ir, sumetę į katilą, pradėjo v irti. Paskui paskelbė, kad lai.
kas valgyti. Niekas neturėjo n ei katilėlio , ne i dubenėlio. Vi si 
bėgo į šiukšlyną: ten mėtėsi konservų dėžutės . O fricai p a 
lenkinti šypsojos i. 

Alkan us, svyrinėjančius išva rydavo b elaisv ius į darbą. Ji e 
taisė Vilkaviškio plentą. Netoli ese ir mes dirbom e . Matėme, 
kai p vos gyv us žmones fri.cai daužė lazdomis, šautuvų buožė
mis. Ne vieną šitai p nukankino ,- šimt us. O ki ek badu numa 
rino? Kasdie n iš stovyklo s sunkv ež imiais išv eždavo lavo nu s. 
Be to , kas rytas , kai t ik b elai sv iai nu eidavo į darbo vietą, iš 
jų tarpo iššaukdavo keliolika ir vesdavo į Rudžių giraitę. 
O ten sutratėdavo automatai, ir žmonių lyg nebūta" 1 • 

Sis trump as ir paprastas, bet kartu ir sukrečiantis A. Stra
lecko pasakoji mas duoda ryškų anų dienų žiaurios tikrovės 
vaizdą, koki okup uotosios Tarybų Lie tuvos žmonės regėdavo 
beve ik kasdien. 

šta i viena Kauno miesto gatvių slenka didoka s būrys vy
rų. Tai grįžta iš darbo į stovyklą tarybiniai karo b e laisviai. 
Ji e bai siai sulysę, išblyškusiai s, o dažniausiai pilkais, žemės 
spal vos vei dais, nebepanašūs į žmon es , sakytum - vaikš ·
ėiojantieji lavonai. Išbadėję ir sunk aus dar bo nukamuoti, ji e 
e ina, vos bepav ilkdami kojas . Kai kuri e , visiškai nebetekę jė
gų, griūva ant grindini o, ju os stv e ria kiti, tvirt es ni e ji, ir, nors 
patys vos bepasive lka, padeda žengti nelaimės draugui arba, 
-.Icibę po kelis, nešte neša jį. Bet štai d raugai neapsižiūrėjo 
i'f vie nas belaisvių pasiliko gulėti an t gatvės grindinio kolo
nos užpakalyj e . Pagelbėti jam jau vėlu, n es nugriuvusį jau 
apspito maitvanagiai iš koloną lydinčios vokiečių sargybos 
tarpo. Ji e spardo gulintį, daužo jį šautuvų buožėmis. N elai· 
min gasis mėgina kelt is, ka up ia pask utin es jėgas , b et. .. jų p er 
maža nu silp imui nugalėti, ir be laisv is pa siliek a begulįs. Vi e
na s iš vokiečių sargybinių pribėgęs šauna į jį iš pi stol e to, ir 

1 Kapsuko rajono la ikr. ,.Naujasis kelias" , 1957. VI. 16 , Nr . 71. 
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p o va landėlės be la isvitĮ bury s neša si su sav im sav o draug o 
lcwoną, o kartai s ne vieną . .. 

Kauniečiams ir k itų Tarybų Lietu vos vietovių, kur buvo 
la ikom i tarybi niai karo be laisv iai, g yve ntoj ams ši tokie vaiz 
dai n ebuda vo nauji ena. Pnsipiktin ę žvėr išku vokiečių e lgesiu 
su be laisv iai s, darbo žmonės s tengd avosi bent sušelpti vok iC'
čių badu marin am us tarybinius karo be la isv ius ma ist u , ruka 
lais ir drabu žiais. Laikinai okupuo tosios Tarybų Lie tuvos 
g yven tojai, daž niaus ia i - mot erys ir va ikai, belaisvia ms žy
giuojan t į da rbą arba iš darb o, juo s lyd in tiem s vokiečių sar 
gyb ini ams pri e kol onos nepril e idži ant , iš tolo mėtydavo j iems 
ke p alus duono s, kr ep šius su v irtomi s bulvėmis, mėsa ir k ito
kiai s produkt a is, kuriuo s be la isv ia i savo tarp e išsi da lyda vo. 
Mo terys su va ika is sužvėrėjusių vokiečių karių būdavo vai
komo s, gąsdinamos šauda nt į orą, o kartai s sargybiniai tie
siog ir į minią pal eis davo šūvį. Kadang i žmonės, neb odami 
gąsdinimų ir grasinimų, at virai rodė užjaučią okupantLĮ kan
kinamus karo belais vius ir stengėsi ji ems padėti, Kaun o miesto 
okupacinės va ldžios kom end an tas 1941 m. rugsėjo 5 d. vokieėiq 
ir lietuvių kalbomis paskelbė tokį pranešimą: 

,.Draudžiu civili ams gyv ent ojam s visokį draugavimą su ka
ro be laisviais laik e jų pervedimo per miestą arba jų darb o 
v ietos e . 

Draudžiu ypač karo belaisviams įteikti maistą, papiro sus 
ir drabužius. 

Vokiečių sargyba yra įpareigota kiekvieną nusižengėlį 
šiam įsakymui ar eštuoti, o mėginantį bėgti - nušauti. 

Mi es to komendantas" 1 

Belaisvių kolona s lydinti vokiečių sa rgyba šį įsakymą uo
liai vykdydavo. Ne v iena lietuvė moter is ar mergina u ž savo 
gerą širdį buvo suimta, mu ša ma ir kalinama, o ne vi ena ir 
gyvybės ne teko. Tačiau darbo žmonės, net mirtimi grasinami , 
nesiliovė šelpę tarybiniu s bela isviu s . Okupantus ir lie tuviš 
ku osius bur žuazi niu s n ac ionalist us tai tiesiog siu tino. Laikrašt 
pal a ikyj e "Į laisvę" šlykščiame straip snyj e „Kas yra?" rašo
ma: ..... Savo akimis n etik i: a ts iranda - ir nemaža - žmo· 
nių, kurie, pribėgę pri e tokio s žygiuojančios belaisvių voros , 
kaišioja jie ms maistą ir rūkalus. Ka i juo s sugau na , ji e teisi
na si, kad, girdi , ir čin esą žmonės . . . Kas pad eda žy dams ir 
be la isv iams, re iškia su jai s savo solidarumą - atitinkamai bu s 
ir traktuojam as. Šitaip elgdamasis , jis pas ta to save už bend 
ruomenės r ibu" 2• 

Lietuvių tduta nė n epr e tendavo į „garbę" būti toj e "b end 
ruomenėje" , kuri į tarybinį karo belaisvį žittrėjo kaip į kažkokį 

1 „ Į li1isv~" . 194 1. IX. 5. Nr. 64. 
2 „Į laisvę", 194 1. X. 25, Nr . 107. 
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gyvulį, su kuriuo gali elgtis kaip tinkamas. Juk v isos ka ro 
belaisvių stovyklo s buvo vien tikt ai žmonių žudymo oa
du, šalčiu, ligomis arba ir tiesioginiu teroru vi etos. Liet uvo je 
vokiečiai buvo įrengę keletą stovyklų tarybiniams belaisv iams, 
ir jų tarp e nebuv o nė vienos, kur su belaisviais būtų buvę 
elgiama si taip, kaip to reikalauja 1907 metai s Hagoj e visų 
Europos valstybių, jų tarpe ir Voki etijo s, pasiraš yt oji tar p 
tautinė konvencija. Paga l tą konvenciją kariaujančios ša lys 
įsipareigoja aprūpinti karo belaisviu s tuo pačiu mai stu, ku 
riuo maitinama savd kariuomenė. Hitlerinė Voki e tij a grubiai 
laužė šį konvencijos nuostatą, ne tikt ai nemaitind ama belai s
vių kaip savo kareivių, bet tiesiog marint e marind ama juos 
badu . Iš po karo surastų Berlyno archyvuo se dokumentų ma
tyti, kad 1941 m. lapkričio 24 d. Vokietijos tiekimų minis
terijoj e įvykęs pasitarimas, kuriam vadovavo štatss ekr e to
rius Bakė, priėmė nutarimą, pagal kurį duona tarybiniams 
belaisviams turėjo būti kepama šios sudėties: 50% ruginių 
sėlenų, 20% cukrinių runkelių išspaudų, 20% malto s celiu
liozės, t. y. medienos, ir 10% susmulkintų šiaudų arba lapų. 
Nė vieno proc ento miltų! Bet ir šitokios „duonos" tebuvo 
skiriama po 600 gramų mėnesiui arba po 20 gramų žmogui per 
dieną 1• 

Pagal tą patį nutarimą kiekvi enam tarybiniam karo belais
viui mėsos buvo skiriama 400 gramų mėnesiui, tačiau tai ga
lėjo būti tik arkli ena arba šiaip jau vokiečiams netinkama 
vart oti mėsa. 

Tarybiniam s karo belai sviams maitinti vokiečiai naudoda
vo visokius, dažnai ne tiktai nenaudingus, bet žmogaus svei
katai tiesiog žalingu s maisto surogatus, jų tarpe ___: žuvies at
lieka s. Išvijus vokiečius, buv. Rygos generalinio komisaro 
bylose buvo aptiktas raštas, iš kurio matyti, kad karo belais
viams maitinti buvo specialiai surenkamos visos žuvies atlie
kos. Jo s būdavo be druskos pakuojamos į dėžes, ant kurių 
būdavo dedami ryškūs, į ak is krintantieji užrašai: ,,Zuvies at
liekos karo belai sviams". Šių atliekų taip pat buvo rasta, ir 
medicinos ekspertai, ištyrę jas, nustatė, kad, maitinant jomis 
tarybiniu s karo belaisvius, buvo sistemingai nuodijamas jų 
organizma s. 

Kai kuri e hitlerinės armijos vadeivos buvo tos nuomonės, 
ka d karo belaisvių (o taip pat ir civilinių gyventojų okupuo
tuose kra štuose) iš viso maitinti nereikia . Antai, generolas 
feldmaršalas fon Reichenau savo direktyvoje „Dėl kariuome
nės elgesio Rytuo se", kuri figūravo Niurnb ergo byloje kaip 
dokum entas TSRS-12, rašė: ,,Civilinių gyventojų ir karo be
laisvių aprūpinimas maistu yra ner eikalingas humaniškumas" 2• 
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1 Zr. H1optt6eprcKHii npouecc, T. l, M., 1954, crp . 446. 
2 Ten pat, 444 psl. 

„Nereikalingą humaniškumą" voki ški eji faš istai pakeitė 
nežmoni šku žiaurumu. Teisiant Rygoj e grupę vokiečitĮ karinių 
nusikaltėlių, liud ininka i parodė, kad Lietuvo s, Latvijos ir Esti
jos karo belaisvių sto vykl ose hitlerinių okupantų buvo p rak ti
ku oj ami bais iausi ka nkinimai. ,, ... Karo belaisviu s mušdavo 
lazdomis, rim ba is, grūstuvais, v ieliniai s bizūnais. . . bela isvi us 
statyd avo basus ant ledo arba suri štomis rankomis mesdavo 
veidu žemyn ir la ikyd avo ju os tol, kol ji e sušaldav o" 1,- pasa 
kojo ji e teisme . Vi sam šiam terorui va dovav o vy riausias is sto
vyklų karo belaisviams vir šininka s Pabaltijy vokiečių armijo s 
generolas Bruno Pave lis, Karin io tribun olo nu osprendžiu už nu
sikaltimus pri eš žmoniškumą pakarta s Rygoje 1946 m. vasa
rio 3 d. 

Didžiausio s stovyklo s ta rybiniam s karo belaisviam s Kaun e 
vokiečių buvo įrengtos VI forto terit orijoj e ir Aleksote , ne
toli ae rodromo . Nemaža stovykl a buvo įrengta pačiame mies
te, Nemuno pakrantėj e tarp Daukanto ir Maironio ga tvių. 
Apie gyv enimo sąlygas šiose stovykl ose išlikę gyvi belaisv iai 
ir aplinkiniai gyv entojai, kuri e iš tolo matydavo , kas tose 
stovyklos e dedasi, o karta is ir pasikalbėdavo su jose la iko
mai s belaisviais, papa sak ojo baisių dalykų. 

Kauno VI fort e Quvo tarybinių karo belaisvių stovy kl a 
Nr. 336. Jos komendantu buv o pulkininka s Erhardt as. Ji s iš
leido „Nurodymą darbo komandų vadova ms bei sarg ybini ams" . 
Koks tai „nurodymas" , galima num anyti iš to, kad pra sidedp. 
jis žodžiais : ,,Į kiekvieną karo belaisvį žiū.rima kaip į priešą" . 
Stovyklos personalas ir elgėsi su belaisv iais kaip su pri e šais : 
išbadėjusius vertė sunki ai dirbti, nusilpu sius - daužė, mušė, 
visiškai jėgų netekusius pribaigdavo, nušaudami arba nudur
dami. 

Belaisviai šioj e stovykloj e buvo laikomi drėgnuose ir tam
siuo se forto požemiuose, bet kadangi ir šių patalpų nebepa
kako, tai didelė dalis belaisvių dieną ir naktį gyveno stovyk
los rajon e tiesiog po atviru dangum. Salimai s gyvenančiq ci
vilinių žmonių pasakojimu , belaisviai mito žalia is runk eliais, 
bulvių lup enomis ir kitomis daržovių atli ekomis, net žole, 
o duonos visi škai negauda vo. Marindami tarybinius karo belais
vius badu, vokiečiai tuo pačiu metu akyl a i žiūrėjo , kad v ietos 
gyventojai neteiktų jiems jokio s pagalbos. Pr ie įėjimo į sto
vyklą buvo prik alta lenta, kuri išliko, vokiečiams pa sitr auku s, 
ir kurioje vokiečiq, lietuviq ir rusų kalbomis buvo pask elbta, 
kad „kas palaikys ryšius su karo be laisviai s, ypač kas ji ems 
duos maisto produktų, papirosų, civilinių rf1bų, tučtuojau bus 
areštuotas. Pabėgimo atv eju - sušaud y tas" . 

Šioje stovykloj e vokiečiai buvo įsteigę belaisviams „ligoni
nę". Iš-tikrųjų tatai buvo tik punktas belaisviams iš stovyklos 

1 Hitl e rinlnk\l piktadarybės Pabaltijyje , Vilnius, 1957, 47 psl. 
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Išvadavus Kauną, VI forto rajon e buvo ap likti 
šimtai nepalaidotų tary binit\ karo belaisviq lav onq 

persiųsti į kapus. J okios medicininės pagalbo s čia ligoniams 
nebūdavo teikiama, ir kiekvienas, patekęs į šią „ligoninę", 
iš anksto buvo pasmerkia mas mirti. Vien tik nuo 1941 m. rug
sėj o mėnesio ligi 1942 m. liepos mėn. , t. y. per 11 mėne
sių šioje „ligoninėje" mirė 13 936 tarybiniai karo belai sv iai, 
t. y. per mėnesį mirdavo po 1200 arba po 40 žmonių per die
ną. Be to, stovyklos sargybiniai kasdien nužud ydavo bent po 
10 belaisvių be ligoninės „pagalbo s", įvairiomis ding stimis 
(nuvargus prie darbo, pasitvėrus nuo žemės kokią plutelę ar 
bulvės lupeną) . 1š to matyti, kad šioje stovy kloje žūdavo kas
di_~n 1:e mažiau kaip 50 tarybinių belaisvių, arba 1500 p er 
menes1, arba 18 000 per metus. Turint galvoje, kad šioj e sto 
vykloje vienu metu vargu bebūdavo laikoma daugiau kaip 
20 tūkstančių, tai išeina, kad mirti nguma s jų tarp e siekė 900/o. 
Mirę arba nužudyti karo belaisv ia i bu vo štabeliais guldo

mi į duobe s. Tokių duobių-kapų Ypatingoji valstybinė komi si
ja hitlerinių okupantų nusikaltimams Lietuvoje tirti šios stovyk
los ter_ito_r_ij?je _apti~o 67. Juo se , kaip matyti iš stovyklo s 
kanc ehanJOJe hkusių dokumentų, pa laidot a ne mažiau kaip 
35 tūkstančiai karo belaisvių. 

Ne maže sniu mastu tarybini ai karo belai sviai buvo naiki 
nami ir kito se Kauno stovyklose. Ties aero dromu, Aleksote, 
buvu sioj e stovykloj e nusilpę ir nebepaeiną belaisv iai būdavo 
gyvi me tami j iš anks to iškas tas duob es ir ap iber iami žemė
mis . Tą paliudijo komisijai aplinkini ai gyven tojai J . Giedrys, 
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OkupanttĮ nukankinttĮ tarybinilĮ ka ro belaisviq griaučiai (VI fortas) 

B. Jonaitis ir kiti. Pag al ras tus dokument us ir liudininkų pa
rodymus komisija nustatė, kad šioje stovy kloj e nužudyta ir 
užkasta api e 10 tūkstančių tarybinių karo belaisvių. 

Nemažas kiekis tar ybiniq karo belaisviq buvo laikomas 
Kaun e, stovykloje pri e Nemuno krant o, tarp Dauk ant o ir Mai
ronio ga tviq . Vietinių gyventojų pasakoj imu, 1942 metais šią 
stovyklą aplank iusi v ienos neutralio s šal ies Raudonojo kry
žiaus delegacija. Stovyklos vadovybė, kur i, maty t, iš ank sto 
buvo apie tai įspėta , ėmėsi karštligiškai ruoštis šiam apsilan
kymui. Stovyklo s barakai buvo rūpestingai apva lyti nuo pur 
vo, an t langq net užuol aidos pakabintos, bela isviam s išdalinti 
geresn i drabu žiai, indai, o ji e patys išpra usti, apk irp ti, apskus
ti. Belais viai tik stebėjosi ir jau džiugino save viltimi, k ad vo
kiečiai pagaliau ims žmoniškai elgtis su jais. Bet viskas pa
aiškėjo kitą dieną, kai į stovyk los rajoną įžengė delegacija, 
o pa skui ją - vokiečių kin ooperatoriai, kurie ėmė filmuo ti „ge
rai" gyvenančius vokiečiq nelaisvėje tarybinius karius. Nor s 
belaisvia i buvo verčiami šokti „kazokėlį" ir kitus liaudi es 
šok ius, kad pademonstruotų delegacijai savo „linksmą nuo 
taiką", bet jq sulysę ir išblyškę veidai vargu begalėjo kelti 
aky lesniems delegac ijo s nariams bet kokių abejoniq tikrąja 
tarybiniq karių bHkle hitlerinėje nelaisvėje. Ir tikrai, vos tik 
de legaci ja apleido stovy k los rajoną, viskas čia grįžo į seną
sias vėžes - geresn i drabu žiai ir indai buvo atimti , belaisviai 
vėl kankinami ir žudomi. 
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Apie šią tarybinių karo belaisvių stovyklą gy?. E. Buivydai
tė-Kutorgienė savo dienoraštyj e 1941 m. gruodž10 20 d. rašė: 

„Netoliese , gretimoj gatvėj, ant Nemuno kranto, vokiečiai 
įrengė stovyklą karo belaisvia ms. Aukšta, toli ~ut~susi, spyg
liuotom vie lom apna rpliota tvora, keletas bokstehų sar gybi 
niams. Mediniai, iš lentų sukalti barakai, kuriuo se nebent tik 
vasarą galėtų gyventi žmogus. Kaminai tik kur-n e-kur ky šoja 
iš jų ... 

Rytais belaisvius varinėja į darbą. Jų išvaizda bai si. Ap si
rengę visi vasa riškai, daugelis basi, dr eba. Pamėlynavę arba 
kažkaip žalsvai išblyškę, išpurtę arba, priešingai, sulysę, iš
kankinti veidai. Ji e žengia pro mu s tartum vaiduokliai iš ano 
pasaulio, dažnai svirdinėdami ... ir mes turime lydėti juos ne
byliais žvilgsniais ... 

.. . Aš kelis kartus prašiau sargybinį le idimo paduoti pro 
vartus belaisviams kepalą duon os. Siandi en sargy bini s nukrei
pė mane leidimo pas budintį karininką. Aš nuėjau į baraką, 
kur sėdėjo vyresnybė. Šilta, groja radija s ... Mandagiai pa
prašiau leidimo, bet ant manęs šiurkščiai užriko, ko aš čia 
landžiojanti. Nusiuntė į gretimą būdelę, kur sėdėjo sa rgybi 
niai . Ten buvo daug apygirčių kareivių. Ji e nustebę apstojo 
mane, dairėsi į mano portfelį, kuriam e buvo sudėta duona. 
Vienas nutvėrė portfelį ir pareiškė perkąs H už 10 markių, 
nors aš pati už jį mokėjau 50 markių. Kitas piktu ve idu ir 
kažkokia gašlia šypsena, sulenkęs per alkūnę ranką, tartum 
vestųsi už parankės damą, tarė man: ,,Jeigu turit e 17 metų 
dukrą, tik ne senesnę, tai atsiųskite ją mums ... " 

Duoną jie paėmė iš manęs ir pasidėjo į spintelę. Daugiau 
aš nebėjau tenai , nes mačiau, kad jie vienok neperduos duo
nos be laisviams. 

Mirtinguma s belaisvių tarp e pasibaisėtinas. Serganti eji dė
mėtąja šilt ine žudomi, nuo viduriavimo ir bado miršta patys. 
Sunku pagalvoti , kad galima taip nežmoniškai kankinti žmo
nes, nors j ie ir priešo kariuomenės kariai. .. 

Nejaug i tarptautinė teisė nedraudžia ir nenumato bausmės 
už tokį nusikaltimą?" (I d., 82 psl.) . 

Alyta us apylinkėse vokiečiai karo pradžioj e organizavo 
tarybiniam s karo belaisviams stovyklą Nr. 133. Į ją belaisviai 
būdavo atveža mi daugiausia traukiniai s. Alytau s mies to gy
vento jai pasakoja, kad vokiečiai, varydami belai sviu s iš vago
nų, čia pat, vieto je sušaudy davo visus nebegalinčius pa eiti. 
Masiška i būdavo šaudomi belaisviai ir pačioje stovyk loje. 
Ziemą nemažai belaisvių čia sušaldavo, nes iš jų būdavo ati
mam i visi vi ršutiniai drabužiai. Ligi 1943 metų pava sa rio šau 
dymais, badu, šalčiu ir užkrečiamosiomis ligomi s buvo išžudyti 
visi šios stovyklo s belaisvia i - ne mažiau kaip 35 tūkstančiai 
žmonių. Po to, 1943 m. balandžio mėnesi, ši stovyk la buvo 
uždaryt a , nes po triuškinančio pralaimėjimo pri e Stalingrado 

104 

jau nebebuv o iš kur gauti naujų auktĮ. Ypatingai žvėrišku 
žiaurumu šioje stovyk loje pasižymėjo jos vir šininkas majoras 
Rozenkranca s, jo padėjėjas Everta s, SS gydytoja s Hankė, zon
derriur eris Mamat ir kiti. 

Dar daugi au kaip Alytuje, o būtent - virš 60 tūkstančių 
tarybinių belaisvių buvo nužudyta Naujo sios Vilnio s s tovyk 
loje , ties Vilniumi. Vietos žmonių pasa kojimu, be laisviai čia 
būdavo kankinami ligi sąmonės net ekimo, pakabinant ju os 
grandinėmis už kojų, po to nuimant, apliejant vand eniu ir vėl 
kartojant tą patį. 

25 tūkstančiai tarybinių karo belaisvių išžudyta Nemenči
nės apylinkėse, 5 km nuo Bezdonių geležink elio stoties įreng
toje stovykloj e. 

Ypatingoji valstybinė komisija hitlerinių okupantų nusi
ka ltimams tirti, remdamasi dokum entai s ir gyvų liudininkų 
parodymais, nustatė, kad visose Lietuvo s TSR teritorijoje bu
vusiose stovyklose vokiečiai sunaikino ne mažiau kaip 
165 tūkstančius karo belaisvių. 

Lietuvos žmonės dar ir šiandien negali pam iršti vokiškųjų 
fašistų žiauraus elgesio su tarybiniais karo belais viais . Antai, 
senukas Ju ozas Petrau ska s, gyvenanti s Mikytų invalidų na
muose (Pagėgių rajone), pasakoja, kad, gyve ndamas Klaipė
dos krašte, jis an trai siais karo metais hitlerininkų buvo pasiųs
tas dirbti į tarybinilĮ karo belaisvių stovyklą ties Pagėgiais. 
Stovykla buvu si įrengta dideliame smiltyn e tar p Pagėgių ir 
Anužių kaimo . JokitĮ trobesių čia nebuvo . Belaisv iai buvo su
grūsti į nedid eles žemines, teisingiau pasakius, į duob es , ku 
riose nebuvo nei grindų, nei stogo. Petrau skui a tvyku s į sto
vyklą, joje buvę 23 tūkstančiai belaisviq. Pasak sargybinitĮ 
esesininktĮ, belaisvitĮ skaičius pirmai siais karo metai s šioje 
stovykloje buvęs žymiai didesnis. Ji e miegodavo ant žemės, 
negaudami nei čiužiniq, nei antklodžių. Ziemą daug jų sušal
davo. Valgyti gauda vo gabalėlį iš kažin ko kepto s duono s ir 
samtį runkelinės buizos vieną kartą per dieną. Kas išlikdavo 
nemirę badu, žūdavo nuo dizent er ijo s, šiltinės arba dar bai
sesnio priešo - pačių hitlerininkų, kuri e kas dien atrinkd avo 
iš belaisvių tarpo didesnį ar mažesnį būrį tarybinių kariq, nu
sivesdavo j netoliese esantį mišką ir ten sušaudydavo. Taip 
nuo bado, šalčio, ligq ir teroro žuvo visi šios stovy kl os belais
v iai. Ruošdami esi sprukti iš Lietuvos , eses inink ai atsigabe no 
čionai žydq tautybės žmonit1 ir privertė ju os belaisv iq kapus 
atka sti, išimti lav onu s ir juo s sudeginti. Po to hitlerininkai 
stovyklą nugriovė, tačiau jos pėdsaktĮ žymu dar iš· šiandi en 1

• 

Mokytoja M. Ilgūnaitė pas akoja mačiusi, kaip vokiečiai 
vieną ,kartą šaudė tarybiniu s karo belai sviu s Virb alio geležin
kelio stotyje. Belaisviai buvo veža mi traukiniu į Vokietiją . 

1 Zr . Pagėg!q rajono la ikr. ,.Raudonasis 11rtojas", 1957. VI. 16, Nr. 46. 
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Ešelonui sustoju s, kai kuri e belai svi ai šoko iš vago mi ieškoti 
maisto . Sarg ybiniai paleido į juos šūvius. Viena s belaisv is nu 
bėgo pri e garvežio , ketindamas prašy ti va nd ens. Vokiečiai 
nušovė ir jį. Kitą rytą, ešelonui išvykus toliau, mokytoja 
M . Ilgūnaitė, eidama pro tą pačią vietą, matė 21 lavoną, kuri e 
gulėjo visiškai išreng ti. Tai buvo nušau tieji belaisv ia i. 

Cia papasakota tik nedidelė dalis to siaub o, kurį teko per
gyv en ti tarybiniams kariams, patekus iems į vokiečių nelaisvę. 

Kodėl gi hitlerininkai taip nežmoniška i elgėsi su tarybi
niais belaisviais? Atsakymas aiškus - toks buvo vyriaus iosios 
vokiečių karo vadovybės ir pa ties Hitl erio įsakymas. Tai pa 
tvirtin a nugalėtos hitlerinės armijos štabuose aptikti doku
mentai ir kai kurių aukštųjų Voki etijo s karininkq parodymai. 
An tai, buvęs skyr iaus virš ininkas karo belaisviq re ikalams 
Dancigo karinėje apygardoj e generolas- le itenantas Kurt as fon 
Osterreichas tardom as parodė: 

.,Maždaug 1941 m. kovo mėn. aš buvau iškvi estas į Berly 
ną, kur vyriaus iojo karo va do būstinėje įvyko slapta s pasi ta
rimas. Pasita rimui vadovavo genero las-leitenantas Reinekė, 
vyriaus iosio5 karo vadovybės karo belaisvių reikalams valdy
bos viršininkas. 

. .. Gene rolas Reinekė labai slap tai pranešė mum s, kad 
maždaug 1941 metų vasaros pradžioje Vokietija įsibraus į Ta 
rybų Sąjungos teritoriją . .. 

... Ryšium su tuo, kad nedaug likę laiko, generolas Rei
nekė įsakė imtis visų priemonių organ izuo ti stovykla s. Jis 
nurodė, jog jei gu vie tose ne pavy ks laiku organizuoti stovyk
lų su dengtais barakai s, tai re ikia įrengti stovyklas rusų karo 
belaisviams po a tviru dangumi, aptve rta s tik spygliuota viela . 

Toliau Reinekė pa instruktavo mus, kaip elgti s su rusų 
karo belaisviais. Pagal tą instrukciją be įspėjimo turėjo būti 
šaudomi tie belaisvia i, kurie mėgins bėgti .. . 

1941 m. birželio mėn. prasl inkus dviem dienom po to, k ai 
Vok ietija įsiveržė j Tarybų Sąjungos teritoriją, aš gavau iš 
vyriausiosios vokiečių karo vadovybės būstinės dar vieną įsa
kymą, pasirašytą karo belaisvių reika lams valdybo s viršinin
ko genero lo Reinekės. 

Tame dokume nte ... fiurerio vardu bu vo įsakoma visi ems 
žygyje esantiems vokiečių kariniam s daliniams ir karo belais
vių stovyklų admini stracijai šau dyt i visus ligi vie no į nelai s
vę pate kusius Raudonosios Armijos politiniu s darbuotoju s, 
komu nist us ir žydus 1• 

1 Tai patvi rllna visiškai slapta Hitlerio vyriaus1os 10~ karo būstinės 
194 1. V. 12 d. direktyva del e lgesio su paim tais i nelaisvQ politiniais ir ka
riniais Tar\'b 'nes Armijos vadovais. Jo je, tarp kitko , pažymėta, kad „Po li
tmiai vadovai kariuomenėje nelaikomi belais via is ir tur i būti naikinami. .. " 

Si d :rcktyva kaip dokumentas 884 P.S. figūrnvo Niurnb ergo proceso 
medžiagoj e, žr. H10pH6eprcKmi npol\ecc, T. l , M., 1954, cTp. 44:l. 

1(,0 

Tol e<;niuo se vy riau s ios ios bustinės įsakymuose buvo kal
bama a pie tni , kad su šaudyttĮjų . .. karo belaisv 1q lavonus rei
k ia masiškai užka sti į duobes, o esant gal imu mui - sudeg int i. .. 

1941 mettĮ pabaigoje ar l 942 metų pradžioj e aš vėl buvau 
iškv ies tas i Berlyną , į karinių apygardų karo belaisvių reika
lams skyrių viršin inkų pasitarimą. 

Pasitarimui vadovavo nauj as vyr iausios ios karo va do būs
tinės k aro belaisvių reikalams va ldybos vi ršinink as genero
las0majora s fon Greve nica s. 

Pas ita rim e buvo svar stoma, kaip elgtis su rusų karo be
laisviais, kurie dėl sužeidimų, nu silpimo ir ligų buvo ne tin 
kami panaudoti darbui. 

Greve nicui pasiūlius, šiuo klau simu pasisakė kele tas daly
vaujančių karininkų, j ų tarp e gydyt oja i, kuri e pareiškė, kad 
tokius karo belaisvius reikia koncentruoti vie noje vie toje -
stovykloj e ar ba ligoninėje - ir žudyti nunu odijant. 

Pasitar imo išdavoje Grevenicas įsakė mums žudyti nedar
bingus karo belaisviu s" 1. 

Šis ir kiti Niumb ergo byloj e figūravę dokumentai aiškiai 
rodo, kad tarybinitĮ karo belaisvių žudyma s bu vo hitlerinių 
nusikaltėlių iš anksto apgalv ota akci j a , ku rios tikslas bu vo 
grynai žmogėdriškas - fiziškai sunaik inti kaip galint da ug iau 
Tarybų Sąjungos piliečių. Jokiai s kitais motyva is negalima 
pat eisinti tokio žiauraus ir žvėriško elgesio su pat ekusiais 
į nelaisvę pri ešo kariais. Visas civilizuotas pasaulis se nicti ja u 
pasmerkė šitokius barbariš kus karo vedimo metodus bei pa
pročius. Vokiškųjų fašistLĮ vade ivos Niurnb er ge gavo teisingą 

atpildą ir už šį savo baistĮ nusikaltimą - planingą tarybinių 

karo belaisvių naikinimą. 

TERORAS TĘSIASI 

Po masmn1 žudynių , kurio s tr(1ko visą 1941 mettĮ vasarą , 

rudenį ir žiemą ir kurių metu bu vo sušaudyta tukstančiai ta
rybinei sant varkai ištikimLĮ žmon it!, dešimtys tHkstančiLĮ žydtĮ 
tautybės gyventojq, kruvinas hitlerinių žmogėdn1 teroras lai
kinai okup uotoj e Lietuvoje ne tiktai nemažėj o, bet tol ydžio 
ėjo smarkyn ir žir1uryn. Voki škq j q faš istq ir jų ta lkininkų -
lictuviškLĮjLĮ bmžuaziniLĮ nacionalistų - tro škimas krau jo a t-
1 odė nepasot ina mas . Kalėjimai tebebu vo sa usakim šai prigrūs
ti suimtąj LĮ, gestapo rusiu ose va itojo žiau ria usiais bu tlais kan
kinami žmonės, fortuose, nu ošalios e pamiškėse pyškėjo šūvicti. 
a idė jo pri eš mirtinia i žudomtijų rik smai . 

1 Ih op 11Cil'pr cK11n rrpou('c~. 1. l , ,\\ , 195-1, c r p. 139- 411 
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Liūdnas gyvcmimas žmonėms buvo ir „laisvėje" . Ni eka s 
nesijautė saug us, niekas nebuvo visiškai ram us, kad ryt ar 
poryt gestapininkai nečiups jo patie s. Nebūtinai reikėjo būti 
,,bolševiku", kad pakliūtum į jų nagus. Užteko kam n ors pra
sitarti , kad tu neprita ri vokiečiams, piktini esi jų žvėriškumais 
arba tik nepatenkintas jų įvesta krašte tvarka ,- ir sveikas 
dingęs. 
Nebūtinai reikėjo būti ir žydu, kad kiekviename žingsny

je jaustum rasinę diskriminaciją, vokiečių tau reiškiamą pa
nieką. Geriausiuo se namuose, patogiausiai įrengtuose butuo se 
Kaune , Vilniuj e, Šiauliuose ir kituose Lietuvo s mie stuo se įsi
kuria vokiečiai. Lietuviai iš geresnių butų pri eva rta iškrau sto
mi. Nuo pat pirmųjų okupacijos dienų įvedamos maisto kor
telės. Vietiniams gyventojams nustatomos badmirišk os mais to 
produktų normos. . Duonos teduodama 200 gramų per dieną, 
bet ir tos pačios ne kasdien gausi. Krautuvėse - kaip iššluota . 
Beje, ne visose. Tose, kurių vitrinose iškabinti skelbimai „Nur 
hir Deutsch en", atseit, kurios skirtos tik vokiečiams, prek ys ta
liai apkrau ti kalnais sviesto, taukų, pyrago, sienos nukabinė
tos dešromis, kumpiais. 

Valstietis neturėjo teisės pasiskersti užsiauginto gyvulio, su
valgyti gardesnio kąsnio. Viskas - mėsa, pienas, kiaušiniai -
turi būti atiduo ta okupanfui. Kauno miesto komisaras Kram e
ris ir kiti hitleriniai vade ivos savo šunis lakino nenugri ebtu 
pienu, o Lietuvos miestų vaikams buvo skiriama po ketvirtį 
arba po pusę litro pasukų. 

1941 m. gruo džio 10 d. genera linio komisaro pavaduoto 
jas Penzė laikrašty je „Į laisvę" paskelbė potvarkį, pagal kurį 
pyrago kortelės duodamos tik savarankiškai besimaitinanti ems 
vokiečių kariams ir iš reicho atvykusiems civiliams voki e
čiams 1• 

„Draud imas vaikščioti naktį lietuvių pilietybės asmenims 
Kauno miesto srity je nustatomas nuo 23 valandos", - skelbė 
Kauno miesto komisaras Krameris savo potvarkyje Nr. 24 2• 

Kad dar labiau suvaržytų judėjimo laisvę vietos gyv ento
jam s, Krameris 1941 m. spalio 3 d, paskelbė savo potvarkį Nr. 32, 
kuriuo uždraudžiama visiems ne Voki etijos pilietybės asm e
nims, ligi 1941 m. birželio 22 d. neturėjusiems Kaune nuolati
nės gyve namosios vietos, keltis į miestą. Taip pat draudžiama 
ne Vokietijos pilietybės asmenims keistis butais 3 • 

Kad vietos gyventojai, kiekvienam e žingsnyje okupantų 
diskriminuojami, nemurmėtų ir bijotų užgauti vokietį ne tik
tai veiksmu, bet ir žodžiu, laikraščio „Į laisvę" Nr. 115 buvo 
ske lbiama, jog ,, ... ypatinga sis teismas nusprendęs, kad vo-
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1 Zr . .. Į laisvę", 1941. XII. 10, Nr. 145. 
2 „ Į laisvę", t 941. IX. 19, Nr. 76. 
a Zr. ,.Į laisvę", 1941. X. 3, Nr. 88. 

kiečiq tautybės žmonių įžeidimas ... traktuojama s lygiai kai p 
ir Reicho įžeidimas ir atit inkamai būsiąs baudžiama s". 

Okupantų labia usiai mėgstama bausmė - mirti s. Mirties 
bausme gra sinama kone už viską . J au vadinamajam e „Karo 
vado atsiša uki me į gyv entojus", kuris buvo paskelbta s spau
doje 1941 m. liepos 14 d., pa sakyta, kad: ,, .. . Mirties bau sme 
baudžiama: ki ekvienas vokiečiq kar ininko , kareivio ar tarnau
tojo užpuo limas. . . sovietų kariuomenės karininkų, kareivių, 
komisarų ir kitų sovi etams dirbančių asmenų slėpimas bei 
še lpim as" 1• 

Reicho komisaras Ostlandui , t. y. Pabalti j o kraštams ir Bal
tarusijai, gaul eiteris Lozė šį grasinimą dar labiau išplečia ir 
papildo . Savo atsišaukime, pask elbtame 1941 m. gruodžio 3 d., 
jis rašo: 

,,Kas pastebėtų įtartinus elementus (ypatingai paraš iutinin
kus, at skiru s sovietų karininkus ir kareivius .. . ), ta ip pat jų 
šeimų nariu s, arba žinotų ar sužinotų apie jų pasirodymą arba 
buvimo vietą, turi apie tai tuojau pran ešti ar timiaus iai vokie
čių ar ne vokiečių įstaigai". 

Ir čia pat grasina: ,,Kas nepraneštų ar šiems pri ešo ele
mentams suteiktų bet kokią pagalbą (pastogę, maistą ar šiaip 
kokią paramą), bus sušaudoma s. 

Jei ne vokiečių įstaigos nary s jam praneštą žinią tuoj ne
perduotų artimiausiai vokiečių įstaigai, bus sušaudomas " 2

• 

Kitu Lozės potvarkiu, paske lbtu 1942 m. sausio 26 d., gra
sinam a už u:žsienio radijo stočių klausymą bausti sunkiųjų 
darbų kalėjimu, o už išgirstų žiniq skleidimą - sunkiųjų darbų 
kalėjimu ir mirti es bausm e 3 • 

Mirtimi baudžiama už daugybę kitų, tiek rašytq, tiek nera
šytų, okupacinės valdžios įsakymų nevykdymą. Ir kruvinasis 
teroras nesiliauj a nė vienai dienai. Masiniai žmonių žudymai 
atli ekami lyg ir toliau nuo žmoniq akių, nuošalesnėse v ietose , 
bet kartas nuo karto , siekiant įbauginti žmones, kruvinos 
egzekucijos vykdomo s viešai, miestq ir miestelių aikštėse, 
minių akivaizdoje. 1941 m. gruodžio 13 d . Kaune , Ąžuolyno 
pakrašty, priešais Kūno kultūros institutą, vi ešai pakariami 
33 m. amžiaus Alfonsas Vilima s, 35 m. Alberta s Slapšys ir 
26 m. Vladas Baronas 4

• 

Vilniuj e, Gedimino aikštėje, kariami žmonės, net nepaskel
biant nei kas jie , nei už ką pak ar ti. Lavonai po keli as para s 
kybo kartuvėse, ginkluotų esesininkų saugomi, vėjo siū
buojami. 

Žmonės buvo gaudomi ir būriais gabenami į Vokietiją 
pri evartiniam s darbam s. Sklido žinios, kad gen eralkomi saras 

l „Į laisvę", 1941. VII. 14, Nr. 18. 
2 „Į laisvę", 1941. XII. 3, Nr. 139. 
s 2r . .,Į laisvę", 1942. l. 26, Nr . 21. 
• Pastarąjį bekariant , virvė nutrūko, ir jis buvo nušautas. 
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Šaukėnuose 1~ž tarybinių karo belaisvių slėpimą buvo pakarti ke li va lstiečiai 

fon Rentelnas gavo nurodymą kasmet gabenti iš Lietuvos dar
bams į Vokietiją ne mažiau kaip 40 tūkstančių darbingų vyrų ir 
moterų . Jau okupaci jos pradžioje laikraštis „Į laisvę" pranešė, 
k_ad „Kauno darbo birža šio mėnesio pirmojoje pusėje pasiun
te į darbą 992 vyrus ir 649 moteris" 1• 

Darbingų žmonių gaudynės iš pat pradžių įgauna planin 
gos akci jos pobūdį. 2monės gaudomi visose didžiausio susi
telkimo vietose : turgų aikštėse, geležinkelio stotyse, kino
teatruose, net bažnyčiose. Netikėtai atvyksta v ienas ar du 
s~nkvežimiai ginkluotų vokiečių žandarų, apstoja iš visų pu
s!ų numatytąjį pastatą ar aikštę, įsiveržia į vidų ir ima tik
nnti dokumentus. Tačiau dokumentų tikrinim as tik formali 
priedanga. J eigu jaunuolis ar mergina vokiečiams atrodo tin
kami, jų neišgelbsti jokie dokumentai. Ji e sodinami i sunkve
žimį, vež~mi i st~tį, iš ten - į Vokietiją. Gražesnė· mergina 
a~ _mot~ns nere tai nutempiama į vokiečių kariam s įsteigtus 
v1esuosms namu s. 

1943 metų rugsėjo 10 d., sekmadienį, į 2iežmarių miestelį 
iš Vilniaus pusės įvažiaYo keli sunkvežimiai ginkluotų voki e
čių žandarų. Būriui vadovavo Vilniaus gebitskomi saro Vulfo 
pavaduotojas Reksinas. Ji s su žandarais apsupo bažnyčią. ku
rioje tuo metu vyko pamaldos, įsakė, kad visi joj e esa nti eji 

1 „ Į laisvę", 194 1. VJI. 24, Nr. 27. 
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Hitl e1iniq budelitĮ Kaune pak a rti Alb . Slapšys ir Alf. Vilimas 

žmonės išeitų laukan, į šventorių. 2monėrns atsisakius vokie 
čitJ klausyti, automa tais ir grana tomis apsiginklavę žandarai 
įsibrovė į · vidų ir ėmė gaudyti vyrus, jaun esnes bei gražesnes 
mot er is ir mergin as. Bažnyčioje kilo neapsakoma s triukšmas, 
gaudomųjų šauksma i, raudos. Dalis jaunų merginų besigelbė
dam os susimetė prie didžioj o altoriaus, bet vokiečiai, šito 
nepaisydami, j as tempė laukan, į šventorių, kur v isus sugau
dytu os ius tikrino kažkokia, to pat ies Reksino vadovaujama 
,,komis ija". Po pat ikrini mo suimt ieji buvo susodin ti i sunkve
žimius ir išvež ti Vilniau s !inkui . Visi ji e buvo išgabenti 
į Vokietiją sunki ems darbams. 

Tikinčiqjq masėms labai pasipiktinu s rugsėjo 10 d. įvykiu , 
tu ometini s :Ziežmariq klebona s Sužiedėlis parašė savo dvasinei 
vyresnyb ei raportą, kuriam e vokiečitt žandarq įsiveržimą pa
vadino bažnyčios išniek inimu. Vieto s žmonių pa sakojimu, 
neilgai truku s po rapor to nuvežimo į vyskupiją, būtent lap
kričio 9 d. , kuni gas Sužiedėlis gestapo buvo suimtas ir iš 
Ziežmariq nežinia kur išvežtas. Kai kas iš tikinčiqjq stebėjosi, 
kuriuo būdu vokiečiai galėjo sužinoti apie kunigo raportą. 
Juk, išsky rus jj patį ir vyskupiją, niek as apie tai nežinojo . 
Bet daugeliui buvo aišk u, kad kunigą Sužiedėlį išdavė vokie
čiams vyskupij os pareigūnai, nes aukšt esnioji Lietuvos dva
sininkija veikė glaudžiam e kontakt e su hitl eriniais okupa ntais. 

Darbin gi vyrai ir moterys buvo gau domi ir vežami iš Lie
tu vos, lyg iai kaip ir iš kitų okupuotų kraštų, ne vien tiktai 
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tam, kad Vokietija turėtų darbo verg~, be t !r t~m, k~ ip kad 
rasė re icho ministras okupuotq rytimtĮ tentonJ ų re ikalam s 
Rozenb ergas, kad ,, ... tuo _būdu __ pas iek iam ~s _Pag~_i1aujamas 
nugalėtosios tautos biologinio paJe~umo 1rns1!p1mas . . . 

Lie tuviu tauta jau ėmė supra st i, koks bais us pavo Jus JOS 
tolesniam ėgzistavimui gr e~ia iš _š_ėt?niš~o okupan~ų. su m_anym_o 
palikti ją be sve ikiausios 1r paJegia us10s ?~hcs - Ja urnm o, lf 

visais būdais priešinosi hi tleriniam s smur tmm ka ms. 
1943 metu vasarą Kauno priemiestyj e Šančiuose , ti es kin o

teatru „Lyra '\ moterys ir va ikai smarkiai apmėtė ak men imis 
uniformuo tus vokiečius, kuri e mėgino ten gaudy t i lietuvių ja u
nima darbams į Vokietiją. 

Ten pat, Sančiuose, keli j auni gelež ink elio dirbtuvių dar
bininkai nuginklavo ir sumušė vokiečiq žandarą, kuris bandė 
pat ikrinti jq dokumentus. 

Kitame Kauno priemiestyje - Vilijampolėj e keturi j aunu o
liai pri e kinot eatro „Union" taip sma rki ai sumušė mėginusi 
juos sula ikyti vokietį, jog tasai mirė, nug abe nt as į ligonirlę. 

Šitokio pasiprieš inimo hitleriniams okupantam s faktų yra 
ivykę ir kitu ose Lietuvos miestuo se bei miesteliuo se . Kai kur 
l jaunimą gaudančius vokiečius bu vo ne t šaudoma. 

Okupa ntai mėgindavo verbuo ti išvykimui j Vokietiją sava
norius. Spaudoje labai dažn ai būdavo skelbiami raginimai sa- , 
vanoriška i vy kti darbams į reichą. Tačiau savanorių beve ik 
neatsirasdavo. 

Lietuvių tauta i vis labiau ir labiau pa sipri eš inant, hitl e ri
niai okupantai dar smarkiau sust iprino masinį terorą. Jau pa
čioje okupacijos pradži oj e vokiečiai įvedė kolektyvinės at sa
komybės ir įkaitų sistemą . Vieš ais skelbimai s buvo grasinama 
už vieną užmuštą vokietį nu žudyti šimtą lietuvių. Vilniuj e 
buvo c;uiminėjami ir sodin ami į kalėjimą įkaitai, kurie būdavo 
tuojau pat žudomi, ka i tik įvykdavo ginkluoti išpuoliai prieš 
atskiru s vokiečių ka rius ar tarnautojus . 1942 metų pavasarį 
visą kraštą sukrėtė baisi žinia apie žvėrišką hitlerinių okupan
tų susidorojimą su Svenčionių mie sto ir apskrities gyv entojai s. 
Tą žinią, tartum girdamies i savo kr uv inai s darb ais, paskelbė 
pa tys vokiečiai la ikra štyje „Naujoji Lietuva" . 

,, 1942 m. gegužės 19 d. rytą tarny bini a is re ikalai s važia
vęs vokiečių lengvasis automo bil is, neto li Švenčionių mi es to 
buvo užpultas . .. Automobili u važiavę v ienas vokiečių vyres
nysis leitenan tas ir du vokiečių zonde rftih re riai bu vo. . . nu 
žudyti ... 

Kaip parodė tyrinėjimai, kurių tu ojau pat buvo imta si, 
ši. . . piktadarystė galėjo būti padaryta tik bolševistinitĮ e le 
mentų kontak te su radikaliai s lenkiškai -r usiškai s eleme ntai s, 
kurie rado prieglobstį pas tos viRtos gyv entoju s. 

1 H 10p116eprcKHII npoųecc, T. l , M., 1954. CTP. 136. 
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A tsilyg inan t už begėdišką užpuolimą bei pagalbo s suteiki 
mą, k ilo reik a las imti s toli siekiančių atsiskaitymo pri c-
moniq" 1

• • 

Laikraštyje „Į laisvę" apie šį faktą buvo ra soma: 
,,Kauna s, V . 22. Lietuvos Generalinės Sriti es rytinėje da

lyje. . . buvo nužudyti tarnybiniais reika lais _kel~avę re~ch_? 
vokiečiai Jo se ph Beck ir Walt er Grub i. Atsilyginant uz SĮ 
pasibiaurėtiną darbą buvo suša ud yta 400 sabotažininkų ir 
komunistų" 2• 

Ir viename, ir kitame la ikrašty j e okupanta i nutylėjo (be
abejo, sąmoningai), kieno ir už ką tie vokiečiai buvo nužudyti. 
A bu zond erfiur eriai, žandarų karininko lydim i, važiavo iš 
Švenčionių į Lentupį atiminėti iš valstiečių arklių, kelyje su
sidūrė su tarybiniais partizanai s, susikovė su j ais ir žuvo. Ta
čiau vokiečiai, įsiutę dėl šio nepasisekimo ir nepasiekę parti 
zanų, nutarė atkeršyti už tai civilin iams gyvento jams ir su 
šaudė ne keturis šimtus , kaip kad patys skelbė, bet, kaip daba r 
jau galutinai iša išk inta ir nu statyta, žymiai daugiau ne 
kaltų žmonių. Vi etos žmonių pasakojimu, jau kitą po įvykio 
dieną hitlerininkų baud žiamiej i būriai paskli do po Svenčionių 
miestą bei apskritį (Aduti škio, Ignalinos, Lentupio, Tverečiaus 
ir k ita s vietoves) , suiminėjo, vietinių buržuazinių nacionalistų 
pad edam i, žmon es ir juos šaudė. Pačiuose Švenčionyse buvo 
nužudyti gyv ent oja i Vladas Miklaševičius, provi zorius Nedz
vecka s, gydyt ojo Valiulio sūnus, stud e1'.ta s Je ronimc:s Jank aus
kas , girinirlkiio s tarnauto jas Vladas Elsmuntas, pas to tarna u-· 
tojai Vilius Cemiau skas ir Viliu s Ojinska s, Vl adas Sereika, 
Stasys Lica s ir daug kitų. 

Adutiškio miest e lyje žmonės buv o šaudomi, besityčiojant iš 
nelaimingų aukų, kuriom s bu vo liepiama lipti po vieną i.š 
sunkv ež imio ir bėgti per lauką geležinke lio stoties lirlkui, pa
žadant, kad kam pavyks pabėgti, tas liks gyvas. 2i noma, visi 
pa smerkt ieji , kurių čia buvo apie 30, iki vi eno bu vo sušau
dyti. Jų tarpe žuvo Adu tiškio mies telio gyv ento jai Ruseckas, 
du broliai Grakauskai ir kiti. 

Šis ma sinis sus idorojimas su vietos civilin iai s gyventojais, 
kaip atsakomoji priemonė i kra šte vis smarkia u pasireiškiantį 
pasipriešinimą okupantam s, nebuvo v ien int elis ir pask utinis. 
Po jo sekė v isa eilė „akcijų", kurių metu taip pat buvo ma
sišk ai žudomi žmonės. 
Nespėjo kaip re iki an t apželti žole gegužinės „akcijos" aukų 

kap ai , kai Vilniau s srit yje vokiečių, lietuvių, baltarusių _ir 
lenkų kalbomi s pačil1 okupantų buvo paske lbt as na ujas JŲ 

1 „Naujo ji Lie tuv a" , 1942. V. 22, Nr . 119. 
~ ,.Į laisvę", 1942. V . 23 , Nr . 120. 
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žiaurumo dokum entas. Tai buvo gebitskomisaro Vulfo atsišau
kima s (1943. IX. 12 d.) į srities gyventojus, kuriame sako ma: 

„Sritis, kurią dabar praves toji akcija palietė, daug elyj e 
atžvilgių pasipriešino vokiečių civilinės valdžios įsakymams 
liek aktyvia, tiek pasyvia forma: l. nepri sta tydam a reikalau
jamo karo pramonei darbininkų skaičiaus, nežiūrint į ta i, kad 
jų buvo pakankamas kiekis; 2. tuos, kurie turėj o stoti į komi
siją, ir dezertyrus išlaikė ir slėpė; 3. tuo pačiu davė progo s 
vystyt is banditų gaujoms; 4. tuo pačiu buvo liku sioji krašto 
dalis nuo kovos prieš pasaulinį priešą „bolševizmą" sulaikyt a; 
5. sulaikę žemės ūkio gaminitĮ pristatymą, tuo pačiu trukdė 

maisto parūpinimą kovojančiq eilėse ir miesto gyventojų 
tarpe . 

Visi iki šiol išreiš kiami perspėjimai nesulaukė pat enkina 
mo atgar sio. 

Todėl paskutinėse savaitėse buvo prav estos sekančios pri e
monės, kurios dabar yra užbaigtos: l. iš blogiausių valsčių 
buvo visos darbo j ėgos sutrauktos karo pramonės darbam s; 
2. visi banditq atžvilgiu įtartini asmenys yra be atodairos pa
daryti nekenksm ingais; 3. vis i tų valsčių ūkiai yra perduo ti 
vienai kontrolei ir vedimu i" 1• 

Pasai<: dauge lio liudininkų, ši „akcija" prasidėjo rugpiūčio 
23 d. iš karto dideliame Rytų Lietuvo s plote , apimdama Vy
džių, Tverečiaus, Mielagėnų, Adutiškio, Švenčionių, Šven
čionėlių, Dūkšto vietoves su apylinkėmis, paskui persimetė 
į Svyrių ir kitus valsčius, nusiaubiant daugybę beveik vien lie
tuvių gyvenamų kaimų. ,.Akciją" brutaliai vykdė hitl er iniai 
žandarai , pasitelkę net penkis batalionus iš kitur atgabentų 
įvairių tautų išgamų. Ji e naktį apsupdavo iš anksto pasirinktą 
plotą, išstatydavo kulko svaidžiais ir granatom ginkluotas sar
gybas ir, vos tik prašvitus, imdavo krėsti kaimus. Būdavo ap
ieškomos visos trobos, ir namie užtikti žmonės suvaromi 
į vieną vietą, neleidžiant jiems net padoriau apsirengti. Kurie 
mėgino priešintis arba bėgti, buvo nušaunami vietoje. Nužu
-dytųjų skaičių šiandien nustatyti sunku, tačiau yra pagrindo 
manyti, kad jų buvo labai daug. Likusieji buvo paskubomis 
apžiūrimi, kaip kokie vergai, vadinamosios sveikatos tikrini
mo komisijos, kuri griebė visus iš išvaizdo s tinkamus darbui 
žmones, nepaisydama nei lyties , nei amžiaus, varė juos į arti
miausią geležinkelio stotį, grūdo į vagonus ir gabeno į rytus 
arba į reichą. 

Per š'ią eilinę hitlerinių okupantų smurto akciją vien tik 
Švenčionių rajon e buvo suimta ir išgab enta daugiau kaip pu s
trečio tūkstančio žmonių. Iš jų smurtininkai atėmė visus grū
dus, maždaug pusantro tūkstančio galvijų ir api e du tūkstan
čius avių, o taip pat visus verting esnius daiktus. Atimt ieji 

1 Lie tuv os TSR MA Lietuvos istorijo s instituto darbai, l t., Vilniu s, 195 1, 
234 psl. 
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grudai huvo suvežti į „Lietūkio" sandėlius, gyvulia i - į „Mais
lo" punktą Švenčionyse, iš kur visas šis grobi s buvo pasiųs
tas į Vokietiją „ponų ras ei" maitinti. 

Akcijai vadovavę Vilni aus sr ities komi sara s Vulfas ir SS 
bei poli cijos va das I-Iarmas skraidė po rajoną lėktuvu, davinė
dami egzckucininkam s savo nurodymu s. 

Čia jau cituoto okupantų atsišauki mo pab aigoje pasakyta, 
ka d: ,.Šita akcija jau yra baigta" 1 • Taip, ,.šita akcija " tik 
rai buvo baigta, bet tai toli gražu nereiškė, kad ji paskutinė. 
Paskui ją sekė kito s, viena už kitą žiauresnės ir žvėriškesnės. 

Vietos gyventojai buv o laikomi atsakingais už hitlerinės 
ar mijo s komunikacijLĮ saugumą. Čia jau minėto gaulei terio 
Lozės „At sišaukimo į „Ostland o". gyventojus" 5-oje pastrai 
poje pasaky ta: ,.Vietovių gyventoja i laikomi taip pat atsa kin 
gais už netoli jų esančių kelių, geležinkelių, vielos laidų ir 
visų kitų vokiečių įtaisų saugumą. Už šios prievolės nepaisy
mą prieš gyventojus - visų pirma pri eš atsaking us valsčių vir
šaičius ir apskričių seniūnus - bus be jokios atodairos imtasi 
priemonių". 

Lietuvių tauto s išdavikas, vadinamosios „savivaldos" pir
masis tarėjas Kubiliūnas buržuazinių nacionalistų laik raštyj e 
,,Ateitis" padarė tokį įspėjimą: 

„Pastaruoju metu tam tikros e Lietuvos vieto se padažnėjo 
pasikėsinimai pri eš geležinkelius, kelius, tiltus ir kitokie veiks
mai, nukreipti prieš viešąjį susisiekimą, saugumą. Vokiečių 
civilinė valdžia Lietuvoj e yra nutarusi atsakomybę už tokius 
pasikėsinimus uždėti apylinkės gyventojam s. Toje apylinkėje, 
kurioje įvyks tokie pasikėsinimai, vietos gyv entojai bus išvež 
ti, o jų trobesiai - sudeginti" 2

• 

Kaip buvo vykdomi šie grasinimai, rodo pačių okupantų pa
likti dokumentai. Stai vienas iš jų: 

„Skelbima s 
Lentvario, Vievio, Pabradės ir Nemenčinės valsčių 

gyventojams 

1943 m. rugsėjo mėn. 8 d. 19.45 val. buvo kaip užmok es tis 
už sprogdinimą geležinkelio bėgių tarp Lentvario ir Varėnos 
sudegintas Fermos kaimas ir gyventojai ev akuoti. Yra įrody
mų, kad Fermos kaimo gyven tojai teikė visokeriopą pagalbą 

banditam s ir, nežiūrint i tai, kad yra uždrausta, laikė sprogs 
tamas medžiagas. Daugelis banditq buvo bebėgant nuš auti. 

1943 m. rugsėjo mėn. 11 d. taip pat buv o atsilyg inta už 
susprogdinimą geležinkelio bėgitl tarp Lentv ario ir Vievio ir 
dar tar p Vilni aus ir Pabradės. Vietovė Lazdėnai pri e Vievio 

l Lietuvos TSR MA Lietuvos istorij os instituto darbai , l t. , Vilnius , 1951, 
234 psl. 

2 „A teitis", 1943. IX. 16, Nr. 215. 
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ir Dryžuliai į šiaurę nuo Nemenčinės buvo evakuo ti ir ugnimi 
.sunaikinti. Gyventojai iš tų apylinkių yra pristatyti prie dar bo 
tarnybos ... 

Vilnius, 1943 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

Der Gebietskommissar Wilna-Land Wul ff" 1. 

,,Banditais" čia okupantų buvo vadinam i tie, kurie, hitle
rininkų užpulti, pr iešinosi ir buvo nušaut i. 

Tų pačių metų rugsėjo 30 d. už tą patį „nusikaltimą" , t. y. 
už tai, kad apylinkėje buvo susprogd inti gelež inkelio bėgiai, 
buvo nusiaubtas Šarkiškių kaimas , dabar Juli aus Jan onio 
vardo kolūkis, esant is pusiaukelėje tarp Varėnos ir Valkinin
kų. Į ši kaimą hitleriniai egzekutoriai atvykę net šar vuotu 
traukiniu , kuris sustojęs Matuizų stotelėje, už l km nu o ša rkiš
kių . Iš jo pasipylę vokiečių policijos ir esesininkų būriai iš visų 
pusių apsupo kaimą, liepė jo gyve ntoj ams susikraut i į vežimą, 
ką tik turi geriausio, suvaryti į vieną vietą visus turim us gy
vulius, po to padegamosiomis kulkomis ėmė šaudyti į ištuštė
jusias trobas, klojimus, pirtis ir šitaip sudegino šeš iolika šio 
kaimo sodybų. Apie šj hitlerinio smurto aktą vienas iš gyvų 
sio įvykio liudininkų kolūkietis Jon as Latvys papasak ojo : 

,, ... Lietui lyjant mes čia išstovėjome visą šaltą rud ens 
•dieną, apsupti vokiečių su kulkosva idžiais. Kiti gi vokiečiai 
plėšė ir degino kaimą. Uždega ir palaukia, kol sudega v ienas 
namas, tada eina prie kito. Plėšė jie viską, kas pakliu vo : tem
pė iš vežimų ritinius drobės, antklodes, šaudė kiaules , vištas. 
Kaimynas Keršis laikė kiaulę, pririšęs virve už kojo s, manė, 
gal liks, bet fašistai už tai jį dar primušė. Ji e sakė, kad su 
mumis jie elgiasi labai humaniškai, nes mus reikėtų sud egin
ti kaip kad pasielgta kituose kaimuose ... 

Kai kaimas buvo sudegintas ir plėšti nebebuvo ko, mus 
pradėjo varyt i Varėną. Pakeliui daug kam pavyko pabėgti. 
Pabėgau ir aš su žmona ir su sūnumi. O septynis vyru s su 
arkliais kai nuvarė, tai sugrįžo tik penki, o Biekša Vinca s ir 
Jaskaiti s Andrius taip ir nebepamatė savo tėviškės .. . 

Liūdnos ir sunkios buvo po to dienos. . . Keturias dienas 
visas mūsų kaimas gyvenom pasislėpę vie name name. Valgėm 
prisika stas nuo lauko bulves . . . O okupantai dar ir po to visą 
laiką nedavė ramybės: atėmė roges, atėmė ratu s, nulupo net 
skardą nuo bičių avilių" 2• 

Tačiau nereikia manyti, kad žmonės ištisais kaima is buvo 
tero rizuojami vien tiktai Vilniaus krašte. Ir kitų okupu otosios 
Lietuvos sričių gebitskornisarai iš kailio nėrėsi, bevykdydami 
hitlerinės vyriausybės nurodymą - paruošti tuščią „lebensrau -

1 LTSR MA Lietuvos istorijos instituto darbai, I t., Vilnius, 1951, 233-
234 psl. 

2 Varėnos rajono laikr. ,,Tary binis balsas", 1957. VI. 16, Nr . 49. 
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mą" vokiškajai kolonizaci jai Pabaltijyj e. Antai, 1943 m. spa
lio 13 d. Rokiškio apskrity je, kuri priklausė Panevėžio gebits
kom isa riat ui, buvo ištisa i sunaikint as dideli s Miliūnų kaimas. 
Kokiomi s priemonėmis čia buvo susidorojama su jo gyven to
jais , ga lima spręsti kad ir iš pačių okupantq trumpo pran eši
mo: ,, . . . 1943 m. spalio 13 d. Miliūnų kaimas, paėmus gyvu lius
ir der liaus ištek lius, buvo sulygintas su žeme" 1, 

Tų pačių metų vasarą hitlerinių okupantų buvo nusiaubti 
Kazlų Rūdos ir Ariogalo s miesteliai, kurių likimas priklausė 
nuo Kauno gebitskomisaro Lenceno malonės. 

Kazlų Rūdą hitl eriniai okupantai nusiaubė 1943 m. birže
lio 4 d. Kaip pasakoja vietos žmonės, tą dieną apie 3 val. ryto 
į Kazlų Rūdą iš Kauno atvyko didelis būrys vokiečių žandarų, 
rudmarškinių ir tam tikras skaičius išgamų iš kitų vietovių. 
Egzeku cijai vadovavo aukš ti generalkomi sariato pareigūnai. 
Jo s planą iš anksto paruošė vietos gestapinink as Heinrichas. 
Atvyk usieji apsupo miestelį, prikėlė gyventojus ir pradėjo 
dary ti krat as, atiminėdami iš gyventojų daiktus, J ie suėmė 
dvi šeimas, keliolika viengungių jaunuolių, iš viso trisdešimt 
penkis žmones, ir visus išgabeno į Vokietiją. 

Birželio 10 d. panaš i „ak cija" buvo įvykdyta Arioga loje. 
Tos „akcijos" metu iš gyventojų tarpo vienas žmogus buvo
užmuštas ir trys sunk iai sužeisti. Hitlerininkai prisiplėšė įvai
rau s žmonių tur to ir išvažiavo. 

Šalia masinio teroro, plačiu mastu buvo žudomi atskiri 
žmonės, baudžiant juos mirtimi už menkiausią nepaklusnumą 
okup antams, o ypač už neatlikimą privalomųjų žemės ūkio• 
produktų pris tatymų. 1942 m. rugpiūčio 6 d. per pasitarimą su 
re ichskomisarai s ir karo vadovybės ats tova is Geringa s reika 
lavo sustiprinti okupuotųjq sričių apiplėšimą. ,,Jūs pasiųsti 
ten ai,- sakė jis,- ne tam, kad dirbtumėte jum s patikėtų tau
tų gerove i, o tam, kad išpumpuotumėte viską, ką tik galima" 2• 

Kadangi Lietuvos valstiečiai nebuvo linkę geruoju atiduot i 
okupantams savo pagamintų gėrybiq, tai bitlerininkai, siekda
mi įbauginti juos , iš pradfa1 pristeigė kone kiekvienoj e apskri
tyj e priverčiamojo darbo stovyk lq, į ku rias grūdo žemės ūkio• 
prievoliLĮ potvark iams nusižengusius valstiečius; kai ir tatai 
nebepadėjo, o valstiečiai vis tiek sabotavo žemės ūkio pro duk
tų pr istatymo pr ievoles, oku pantai ėmė juos vieša i šaudyti. 
Šią priemonę ypač mėgo Vilniaus sr ities komisaras Vulfas ir 
jo pavaduotojas Reksinas. J iedu asmeniškai dalyvaudavo kone 
kiekvienoje egzekucijoje ir suvary tos minios akivaizdoje savo 
rankomis be jokio teismo ir įspėjimo šaudydavo „nusikal tu
sius" valstiečius. Tuo būdu v ien 1943 m. vasario mėnesį Vil
niaus apskrit yj e buvo nužudyti 10 valstiečių, Trakų - 9, Svy
ritĮ - 7. JtĮ tarpe žuvo Nemenčinės valsč. , Kadziškiq kaimo 

1 „Ateitis", 1943. X. 15, Nr. 240. 
2 H10ptt6cprcK11ll npo11ccc, T, l , M,, 1954, cTp. 734, 
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gyventojas Mečys Rimkevičius, Šumsko valsč., Naujaso 
džių k.- J onas Zareika, Riešės valsč., KryžioktĮ k.-A pole
vičius, Rudaminos valsč., Karnėnq k.- Gabrielius Chmi elia us
kas, Turg eliq vaisė., Pakalniškių k.- Stasys Tuma s, Maiš ia
galos valsč., Astikų k.- Adomas Ma silioni s, Dieveniškių va lsč., 
Belių k .- Mykola s Vaickūnas ir daugelis kitų . 

Apie Mykolo Vaickūno nužudymą vietos žmonės papa sa
kojo , kad jis buvo nužudytas 1943 m. vasar io 2 d. Beni aka i
nių miestelyje, akivaizdo je didelės minio s žmoniq, kuriu os 
vokiečių žandarai ir policij a tyčia suvarė egze kucijo s pasižiū
rėti. Prieš nužudant spec ialiai atvykęs iš Vilni aus apyga rdo s 
komisaras Vulfas išdrožė suvarytie ms žmonėms ilgą pamok s
lą , kuriame grasino susidoroti su kiekvie nu, kuri s nevy kdy s 
grūdų, mėsos ir kitų žemės ūkio produktų pri statym o pri ev o
lių. Po to Vulfas įsakė savo paly dova ms eses inink ams ištempti 
! aikštę prieša is minią jau anksčiau suimtąjį Vaickūną ir jį 
nušauti. Vienas esesininkų šovė Vaickūnui į pakaušį, bet ka 
dangi šūvis nebuvo v isiškai taiklus ir ne laimingas va lsti etis 
iš karto nemirė, tai Vulfas pribaigė jį pats , paleidęs šūvį iš 
savo brauningo. 

Kartu su Vaickūnu buvo suimt i dar šeši Beniakainių ir 
Dieveniškių valsčių gyventojai, kuri e , pamatę, kas nutiko 
jų draugui, ėmė prašyti pasigailėjimo. Vulfas, pasimėgavęs jų 
mirtina baim e, pareiškė šį kartą dovanojąs ji ems gyvybę ir 
paleidžiąs namo, bet įspėjo, kad jeigu ji e ir at eityj e nevešią 
vokiečiams duoklių, tai juos ištiksiąs Vaickūno likimas. 

Maždaug po dviejų savaičių tokia pat egzekucija bu vo 
surengt a Ziežmariuose. Tik čia žudika s Vulfa s su savo paka
likais nušovė ne vieną, o penki s valstiečius, suklupdęs juos 
prie valsčiaus valdybos pasta to sienos. NušautlĮjų tarp e buvo 
apylink es valstiečiai Jalin ska s, Jal aga ir kiti . 

Įdomų faktą papasakojo Vilkaviškio apskr., Paj av oni o 
vaisė. , Dabravolės kaimo gyv entojai. Vieną 1943 m. birž e lio 
dieną penki gestapininkai automobili u vy ko į tą kaimą suimti 
ten gyvenančio valstiečio Ulevičiaus už sis temingą prievolių 
nevykdymą. Tiesa, buvo dar viena „rimt a pri ežas tis" - Ule
vičius buvo nedvi prasmiškai nusistatęs pri eš fašizmą; to jis 
b~vei~ . nesl_ėpė. Apie tai per sav o pakaliku s ve ikiai patyrė 
h1tlenmnka1. Bet drąsus va lstietis bu vo pasi ryžęs nesiduoti 
jų suima~as. Iš tolo pamatęs atvaži uojan t gesta pin inku s, jis 
pa si tiko J UOS taik liais šūviais ir keturi s jų nudėjo vi etoj e. 
Penkta sis gavo galą nuo granato s, kurią sviedė į automo bili 
Ulevičiaus 12 metų sūnus. 

Pas iėmę nukautųjų gestapininkų gink lus, Ulevičius su 
žmona ir vaik u pasitraukė į miškus. Po dviejų savaičiq hitl e
rininkų j ie buvo užklupti netoli Gižų. Ulevičius žuvo, ginda 
masis lauke, Ulevičienė su sūnum buv o suimti gyvi ir tuoj 
pat sušaudyti. Hitlerinių žudikų buv o nu šautas ir valstie tis 
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Bielskus, ku rio tėvams priklausančiame sk lyp e Ulevičiai buvo 
užklupti. 

Api e įvykį Dabravolės kai me vokiškie ji okupantai pranešė 
tik liepos mėnesio paba igoje, pa skelb dami spaudo je, kad 
,,. . . liepos 27 d. Marijampolėje už nužudymą, jo rėmimą ir 
draudžiamą ginklų laikymą buvo sušaudyta 12 žmonių. Tai 
yra asmenys, kuri e nu sikaltu siam Ulevičiui suteikė tiesioginę 
paramą ... " 1 Iš tikrųj ų, pasak vietos gyventojų, Marijampo
lėje bu vo sušaudyt a ne 12, bet 26 žmonės, o iš v iso ryšium su 
šiuo įvykiu hitl eriniai okupantai nužudė 40 žmonių . Dar dau
giau žmonių iš apylinkės gyventojų tar po buvo su imta ir iš
tremta i konc ent ra cijos stovykla~. 

1943 metai ok upuotoj e Tarybų Lietuvoje pasižymėjo itin 
dideliu h itlerinio teroro sustiprėj imu. Tatai paaiškinama dviem 
aplinkybėm: vokiečių ne pasisekimais karo fron te, ypač po 
kata strofišk o pralaimėjimo ties Stalingradu , ir lietuvių tautos 
pasipri ešinimo ok upant ams suaktyvėjimu. Tas pasipri ešinimas 
reiškėsi vi somis - tiek aktyviomis, tiek ir pasyv iomis - for
momis, prad edant ginkluota kova tarybinių partizanų būriuose 
ir ba igiant vieningu Lietuvos jaun imo nusistatymu boikotuoti 
okupacinės valdžios mėginimą orga nizu oti vadinamąjį lietuvių 
legioną kov ai pri eš Tarybų Sąjungą. Turint galvoje, kad to
kiu s legionus vokiečiams pasisekė organizuoti ir Latvijo je, ir 
Estijoj e, ir kai kuriu ose kituo se okupu otuose krašt uos e, š io 
okup antt! mėginimo nepasisek imas Lietuvoje rodė ypatingą 
liaudi es didvyriškumą, api e kurį sužinoj o ir užsienyje. Antai, 
žymu s švedų laikraš tis „Aftonblade t" 1943 m. birželio 7 d. 
num eryj e rašė, kad Lietuvos gyventojai vokiškies iems ok u
pantam s pasakė savo kategorišką „ne" ir „taip pavyzdinga i, 
jog generalkomi sara s fon Rentelnas buvo privers tas pripaž inti 
savo nepasisekimą ". Toliau ten pat rašoma, ka d ,, ... Genera l ko-
misaras fon Rentelnas buv o pri vers tas pask elbt i ... komunika-
tą, kuriuo atsisako ma sudaryt i lietu viq legioną" . 

Kaltę už šį nepasisekimą hitl erinia i oku pant ai suvertė Lie
tuvos inteligentij ai, kuri buvo apka ltint a vari usi krašte anti
vokišką propagandą. Netruku s bu vo suimta, suso dinta į kalėji
mus arb a ištrem ta į koncen tracijos stovyk las Vo kie tijoje visa 
eilė inteligentų, jų tarp e žym us lietuviq rašytojas Balys Sruo
ga, o taip pat uždaryto s visos Lietuvos aukštos ios mokyklos ir 
kultūros įstaigos: Vilniaus ir Kauno uni versi tetai, Mokslų aka 
dem ija , Kauno Veterinarijos ir Dotnuv os žemės ūkio aka demi 
jos, Vilniau s kon serva torija, Aukš toj i pr ekybos mok ykla Siau
liu ose, eilė mokytojų seminarijų. 

Laikra štyj e „Ateitis" apie šiuos įvykius, tar p kitko , buvo 
para šyta : 

,,PašauktqjtĮ registraci ios vykdyma s Lietuvoj e dėl tam tik
fll inte lekt ualiniq sluoksnit1 įtakos buvo ne igiamai paveikt as . . . 

1 „Okininko patarėjas", 1943. VU. 30, Nr. 30. 
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šio s valandos reikalavimas Lietuvoje nebuvo lygiai su
prastas . 

... Todėl nuo Lietuvių Legiono steigimo ats isako ma. 
Registrac ija ateity vyk s ja~ tik darbam s kariuom enei ir 

karo ūkiui. 
... Kad būtų apsaugo ta sveika ga lvojanti lietuvių tauto s 

-daugum a nuo pragaištingos tam tikrų politikuojančių int e
lekt ualiniq sluoksnių įtakos ir būtų užtikrint as tol esnis darb o 
prievolės vykdymas, Reicho komi saras Rytų kraštui įsakė 
vyk dyti šias čia skelbiamas pri emone s : 

l) Univ ersitetas su visa is savo skyriai s tuojau uždaromas. 
Lietuvių švietimo reikalams pask irtas ypatingas įgaliotinis. 

2) Repriva tizac ijoj e galės dalyvauti tik tie asmenys, kurie 
patys arba kurių šeimos nariai prisideda prie kovos su bol
ševizmu. 

3) Kas vengia darbo prievolės arba pad eda kitiems išv eng
ti, susilauks griežčiausių bausmių" 1. 

Tačiau šios teroro priemonės terodė tik desperaciją, į kurią 
įpuolė hitl eriniai okupantai, nepajėgdami palaužti lietuvių tau
tos pasipriešinimo visoms jų užmačioms. Intelig entija čia iš 
tikrųjų maža kuo bebuvo dėta, nes ir jo s tarpe, deja, buvo 
atsiradę tokių, kurie - kaip tiktai priešingai - išsijuosę ragi
no lietuviškąjį jaunimą stoti į vokiečių organizuojamus leg io
nus. Ypač uoliai šia kryptimi darbavosi aukštesnioji dvasinin
kija su arkivysk upu Skvirecku priešakyje. Bet lietuvių liau
dis klausėsi ne jų, o tų, kurie kartu su ja visais aktyvios ir 
pasyvios kovos būdais pri ešinosi žiauri ems okupantams. Zi
noma, šioje kovoje dalyvavo ir patriotiškai nusistačiusieji in
teligentai, bet vadov avo šiai kovai pogrindyje veikusi Lietu
vos Komunistų partija, kurios drąsi ir energinga veikla kaip 
tiktai veikė ir formavo lietuvių liaudies nusistatymus bei lai
kyseną. 

Okupantus apėmusi desperacija buvo tokia didelė, jog ji e 
puolė engti net savo pakalikus . Buvo suimti ir išvežti į Stut
hofo koncentracijos stovyklą tie s Dancigu kai kurie aukštesni 
okupant ams tarnaujančios lietuviš kosios administracijos par ei
gūnai, jų tarp e net tarėjai M. Mackevičius, V. Jurgutis ir 
K. Germantas. Su daugeliu žemesniųjų buvo susidorota čia 
pat, Lietuvoje. Likę gyvi žmonės, kuriuos vokiečiai vertė at
kasinėti ir deginti sušaudytųjų lavonu s Paneriuose, pasakoj a, 
kad jie rasdavę duobėse vokiečiams tarnavusių valdininkų ir 
policininkų lavonų 2• Apie tai būdavę galima spręsti iš lavonų 
kišenėse aptiktų dokumentų arba uniformų, kuriomis jie bū

-davę apvilkti. Vieną kartą atskiroje duobėje jie radę net 
38 sušaudytų lietuvių policininkų lavonus . 

1 „Ateitis", 1943. III. 7, Nr. 63. 
2 Zr . .,Tiesa" , 1944. IX. 21, Nr, 65. 
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Baigianti s jų viešpa tavim ui Lietuvoje, hitleriniai okup an
tai darėsi dar žiaur esni ir žvėriškesni. ,,Prieš pasti pdamos ir 
musės pikčiau kanda", - sakydavo, danti s sukandę, Lietuvos 
žmonės, neka ntria i laukd ami tos dienos, kada pergalingai žy
giuoj anti Tarybinė Arm ija išva duos juos iš hitlerinių žmog
žudžių jungo. Vokišk iesiem s okupantams, ma ty t, buvo maža 
to kraujo, kurį ji e išlie jo per treju s savo nežmoni ško siautė
jimo Lietuvoje metus . ,,Zudy ti , žudyti, išžudyti kuo daugiau 
žmonių!",- šitoks buvo jų n usistatymas per visą okupacijos 
l aiką. Ištikimi šiam savo „pr incipui ", jie, ir traukdamiesi iš 
Lietuvos, nesiliovė siaubę kraštą kardu ir ugnimi. 

Saudyti ir deginti hitl eriniai smurtininkai buvo itin pamė
gę. Ir ne tiktai Lietuvoje , kur, ka ip jau minėta aukščiau, jie 
sudegino visą eilę kaimų už tariamą tarybinių partizanų 

rėmimą, bet ir kituose okupuotuose kraštuose. 1943 meta is jie 
sudegino, išžudydami visus gyve ntoju s, Lidicės kaimą Čekoslo
vakijoje, 1944 m. gegužės mėnesį jie gyvus sude gino Pran
cūzijos miestelio Oraduro gyv entoj us, suv ary dami kelis šim
tus vyrų, moterų ir vaikų į bažnyčią, kurią jie užrak ino ir 
;padegė. 

1944 m. birž elio 3 d., t. y. pri eš pat savo pasitraukimą iš 
Lietuvos, j ie lietuvišku Oraduru pavertė Pirčiupio kaimą, 
,esantį paplentėj e tarp Vilniaus ir Eišiškių, netoli Valkininkų 

mi estelio. Čia jie taip pat gyvu s sudegino visus šio kaimo gy
v entojus, išskyrus tuo s, kurių įvykio met u nebuvo namie . 
Hitleriniai banditai įvykdė šį baisų nusikaltimą, keršydami už 
ta i, kad tą pačią dieną apie 8 val. ryto už 2 ar 3 kilometrų . 
nuo šio kaimo mišk e per susidūrimą su tarybiniais partiza
nais žuvo keli vokiečiai. Nebepajėgdami susidoroti su parti 
-zanais ginkluotoje ko voje, j ie nusprendė išl ieti savo žvėrišką 
pyktį prieš neka ltus ir beginklius žmones. 11 va l. sep tyniolika 

·sunkvežimių su vokiečių kar eivia is, lydimais trijų tankečių ir 
vieno did elio šarvuočio, atbildėjo į Pirčiupio kaimą ir ėmė 
·siausti. Dalis kareivitĮ apsupo kaimą iš visų pu siq , kiti puolė 
į troba s, varydami laukan v isus gyventojus. Kai visi buvo 
·suvaryti į kaimo vidurį, vyrus atskyrė nuo moteni su vaikais 
ir, kol vieni hitl er ininkai saugojo suimtuosius, kiti ėmė plėšti 
kaimą, grobdami ir kra udam iesi į sunkvežimius geresni us dra
bužius, naminę drobę, grūdus, mėsą ir kitoki us produkt us . 
Kaimo gyvuliai, ju os surinku s, buvo nuvary ti į kaimyninį kai
mą, kurio gyven tojams buvo uždrausta rodytis lauke. 

Baigę apiplėšti kaimą, hitl er inink ai atskyrė iš vyr q būrio 
-deš imt žmon it!, nusivarė juos i kaimo gale esantį klojimą, už
darė ir, šaudydami pad egamos iomis kulko mis, padegė jį. Kas 
bandė iš degančio klojimo pabėgti, bu vo nu šauti , o jq lavonai 
-sumesti atgal į ugnį. 

Po to žudikai pasiėmė iš vyrų būrio dar 16 žmonių, nu
si varė į kitą klojimą, uždarė ir taip pat padegė. Vienas 
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varomqjų, atsitiktina i tą dieną patekęs į Pirėiupį Pamerkio kai
mo gyve ntojas Jona s Butkus ėmė rodyti hitl erininkams savo 
dokum entu s ir aiškinti, kad ji s čia negyv ena . Banditai nušovė 
jį vietoje, o jo dvejų metq dukrelę, kurią jis laikė ant rankų, 
nutvėrę numetė į moterų būrį. 

Sudeginę antrąją vyrų partiją, h itleri niai žmogž ud žia i su
rinko likusius gyvus vyrus ir visus berniuku s, nusivarė į tr e
čią klojimą, ku r buvo pakar tota ta pati bai si gyvų žmoniq 
deginimo operac ija . 

Susidoroję su vyrais ir berniukais, žud ikai ėmėsi moterų ir 
mergaičių. Degant vyrams, jos buvo pri evarta susodint os ant 
žemės ir hitlerinių bestijų tram domo s. Vienai moteriai ir jo s 
20 metų dukt eriai pašokus nuo žemės ir pas ileidus bėgti, abi 
buvo nušautos. Po to likus ios buvo suskir sty tos į penki s būrius 
ir suvary tos į atsk ira s trob as, kurio s buvo padegtos. Trobom s 
užsiliepsn_ojus, kai ~uri os mot erys mėgino išmesti pro langu s 
savo mazesnm s vaikus ir kūdikius. Hitl eriniai žmogžudžiai 
pagriebę ju os gyvu s metė atga l į ugnį. 

Iš viso Pirčiupio kaim e buvo sudeginta 119 žmonių, jų 
tarpe 9 pašaliniai, visa i atsitikti nai į kaimą užklydę arba pas 
gimines čia svečiavęsi žmonės. Aukų tarpe 21 vyras (iš jų 
5 iškaršę senel iai nuo 65 ligi 90 metų amžiaus), 29 mot erys ir 
69 vaikai. Stai prieš ką rodė savo ginklo galybę XX amžiau s 
barbarai! 

Sudeginę Pirčiupio kaimo gyventojus, vokiškieji piktada 
riai supleškin o ir jų trob esius. Iš degančio kaimo pavyko sar
gybinių nepastebėtai pasprukti vienai mergin ai. Ji ir išliko 
vienintelė gyva iš tą dieną Pirčiupio kaim e buvusių žmonių 
tarpo ir pap asakojo vėliau visas baisios hitlerininkų piktad a
rystės smulkm enas. 

Atlikę savo žvėrišką darbą, hitleriniai pikt adariai vėlai 
naktį išsinešdino, palikę tačiau sa rgybinius saugoti tebedegan 
čius kaimą ir žmonių lavonus. Gaisras neg eso nei naktį, ne i 
visą kitą dieną ligi pat vakaro. Nesudegusius lavonu s vokie
čiu sargybiniai laistė benzinu ir padeginėjo iš naujo. Į kai 
mą niekam nevalia buvo įeiti, bet kai kuri e , at sitiktin ai gyvi 
l ikę pirčiupiečiai, trokšdami žūt būt sužinoti, kas nutiko jų 
ar timiesiems, slapta įsigavo į vokiškųjų žmogžudžių nuniokotą 
Pirčiupį. Jq tarpe buvusi Antanin a Marcinkonienė, pri siminu
si baisius įspūdžius, kuri uos ji patyrė, išvydusi kaimą po jį iš
tikusios baisios trag edijo s, šitaip papasako jo „Tie sos " kore s
ponden tams: 

,, ... Pribėgau pri e sudegusių namų ir ką pamačiau, tai pri 
siminu s pl aukai ant galvos stoja si. 

Ant gr en dymo guli kniūpsčias mano švogeris Antana s Sau
lėnas, toli au susirietę apdegę Jelmokų Jura s, Jon as Uždavi
nys ... Einu pro sudegusias pirkias, iešk au savųjų. 

1:n 

Pirčiupio moky klo s mokiniai su savo mokytoju 1938 m. 
Dauguma siq vaikų buvo hitl erini nkq gyvi sud eginti 

Ten, kur buvo man o sese rs Michalin os pir kia, tik kro sni s 
ir kamina s bestovį. O kro snyje ... ji pati ... Matyt , nu o ugni es 
gelbėjosi . . . As loje guli Marija Uždavinienė, du kūdikius po 
savimi prisiglaudu si . O pirkio s rūsyje ant bulvi q sus itrauku si 
Michalinos dukrelė . Mergaitė laiko glėbyje apsikab inusi šešių 
mėnesiq broliuką ... Apdegę, apanglėję visi, var gia i a tpažinti 
tegalim a. 

Matau - a teina hitlerinin ka i pri e pirkio s - ten visa krūva 

sudegusiq žmonių gulėjo - šliuk št kibirą benzino ant jq ir 
uždegė" 1• 

Pag aliau po aštuonitĮ dienų hitl erinin kai davė leidimą pa
laidoti lavo nu s, dalyvauja nt mažam žmoniq skaičiui. 

Než iCirint .įsakmaus draudim o, į laidotuves , įvykusias bir 
že lio 12 d., susirinko didžiulė mini a žmoniLĮ. Kaimo aikštėje 
buvo iškas tos dvi didelės duobės, kurio e ir buvo užka sti su
degintųjtĮ pa laikai. Niekas iš dalyvavusitĮ šiose laidotuvėse 
negalėjo susilaiky ti neraudojęs tok ios ba isio· ir nežmon iškos 
piktadarystės akivaizdo je . Visi karštai geidė, kad greičiau 
a teitq Tarybinė Armijfl - armija -išvaduotoja - ir nubaustLĮ 
šios piktadarystės ka ltininku s - hitleriniu s žudiku s ir jų pa 
lrnliku s. 

Bet iki hitl erini ai okupantai buvo galutin ai iš Lietuvos 
išvy ti, ji e suspėjo įvykdyti dar ne vieną kruvimĮ nusikaltimą 
pri eš ta rptautinę te isę ir žmoniškumą. Kiekvieną jų žingsnį, 
traukianti s iš Lietuvos, lydėjo neka ltq žmoniq kraujas ir 

1 „Tiesa" . 1957. Vl. 16, Nr. 141. 

123 



ašar os, gaisrai ir plėšimai. Bėgdami ji e kaip patrakę sprogdi 
no ir degino įmones, bent kiek žymesnius pastatu s, stengėsi 
išsivežti kartu su savim į Vokietiją kaip galint daugiau žmo
nių, o tuos, kurie nenorėjo kartu su jais trauktis ir nespėjo 
pasislėpti, be pasigai l ėj imo žudė. Kalnų kaim e (Biržų rajone) 
vokiečiq kareiviai traukdamies i įmetė tri s granatas į slėptu
vę, kur ioje glaudėsi 18 žmonių, daugiausi a - moterų ir vaikų. 
Po dviejų valandų kaimą užėmė tarybiniai kariai. Ji e rado 
slėptuvėj e krūvą lavonų ir daugelį sunkiai sužeistų. 

Trauk damiesi iš Šiauliu hitl eriniai okupantai sušaudė vis us. 
politinius kaliniu s, nusivežę juo s apie 7 km nuo miesto. 
į Pručiūnų kaimo laukus. Čia, vokiečius išvijus, buvo atkastos 
aštuonios duobės, kurios e aptikta daugiau kaip pusš ešto šimto 
lavonų. Sių hitl erinio teroro aukų skaičius čia būtų buvęs žy
miai didesnis, jeigu paskutinėmis okupacijos dienomis Šiau
liuose daug iau kaip trim šimtam politinių kalinių per sąmyšį, 

kuris kilo bombarduojant vokiečių įgulą taryb inei aviacijai, 
nebūtų pavykę iš kalėjimo išsiveržti ir pasprukti. 

Kauno kalėjime politinių kalinių likvidavimas prasidėjo 
jau liepos 5 d., t. y. beveik visas mėnuo pri eš miesto išvada 
vimą. Tą dieną visi kaliniai buvo išvaryti iš kamerų į kiemą, 
surūšiuoti į dalis ir tuojau pat išgab enti į Vokietiją, kita da
lis -į IX fortą, kur jų laukė mirtis, o likusieji sugrąžinti 
į kameras. Bet šiųjų džiaugsmas, kad jie liko gyvi ir neišvežti 
į Vokietiją, buvo per ankstyvas. Dar tą pačią dieną kalėjimo 
komisaras vokietis draug e su keliais gestapininkais apėjo ka
meras ir vietoje sušaudė didelę dalį kalėjime pasilikusiųjų 
kalinių. 

Rengdamiesi sprukti, hitleriniai okupantai stengėsi ne tik
tai išžudyti kaip galint daugiau žmonių, bet ir gerokai prisi
plėšti. Antai , 1944 metų liepos 9 d., nors frontas buvo paly
ginti dar tolokai, vokiečių civilinė valdžia ir jos tarnautojai, 
prisikrovę lagaminus prisigrobto turto, spruko iš Kauno i Vo
kietiją. Tačiau po kelių dienų daugelis rudmarškinių grįžo su 
sunkvežimiais, ir Kaune prasidėjo nematytas plėšimas. Hitle
riniai piktadariai plėšė sandėlius, parduotuves, dirbtuv es ir 
privačius butus. Miesto pramonės įrengimai, žaliavos , prekės 
ir visa, kas tik vertinga , net baldai ir namų apyvokos daiktai, 
buvo skubiai išvežami į Vokietiją tra ukiniais, baidokais, sunk
vežimiais ir lengvomis mašinomis . 

Plėšimams Kaune vadovavo hitlerinis miesto komisaras 
Kram eris. Jis įsakinėjo gaudyti vietos gyventojus vyrus ir 
staty ti juo s prie grobiamų daiktų krovimo į vagonus, auto
mašina s ir baidokus. Nenorinčius hitleriniams plėšikams pa
dėti Krameris ir jo pakalikai šaudė vietoje. 

Ko nespėjo ar negalėjo pasigrobti, hitleriniai okupantai 
puolė naikinti , deginti. Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir kituose 
Lietuvos miestuose jie susprogdino ir sudegino kone visas pra-
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monės įmones, visus tiltus, daugelį mokslo įstaigų, daugybę 
,gyvenamųjų namų, padarydami Lietu vos ūkiui milžiniškų 
beve ik pu spenkto milijardo rublių nuostolių. 

Įsakymus viską naikinti ir griauti Lietu voj e, kaip ir kitu ose 
okupuotuose kraštuo se, davinėjo vokiečių karinė vadovybė. 
Kauno mie ste šiam vandalizmui vadovavo hitlerinės armijos 
generolas -leitenantas Dižonas fon Mont etonas, kuris už šį ir 
kitus nusikaltimus pri eš taiką bei žmoniškumą tarybinio kari
nio tribunolo Rygoj e buvo nutei stas mirti ir 1946 m. vasario 
3 d. viešai pakartas 1 . 

NUSIKALTIMŲ Pfil>SAKŲ NAIKINIMAS 

Baisūs hitlerinių agresorių nusikaltimai prieš žmoniškumą 
jų okupuotuose kra štuose , nors ji e ir stengėsi visaip nuslėpti 
juos, veikiai pasidarė žinomi visam pasauliui ir sukėlė jame 
,didžiausią pasipiktinimą. Kol vokiškieji grobikai jautėsi esą 
nenugalimi, jie mažai tepaisė pasaulio viešosios nuomonės, bet 
po j_ų sut:i:iuškiJlimo_ prie -5 talingrado, kai visiems pasidarė 
.aišku, kad hitlerininkai karą pralaimėjo ir kad jiems teks at
saky ti už visas piktadaryb es, ji e ėmė naikinti savo nusikalti
mų pėdsakus._ Vi~L,.._kfil_ rieš tai buvo masiška i_ šaud<?m~ 

___.imonės, - vokiškieji okupantai pradėjo atkasinėti lf degmt1 
nužudytųjų lavo nus . Šis billetin.!Q ~roro pėdsakų naikini~?s 
itin platų mastą įgavo po to, kai Tarybų Sąjungos, Jungtm1ų 
Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos vyriausybių vado
vai 1943 metų pabaigoje Teherane įvykusioje konf erencijoj e 
iškilmingai paskelbė, kad civiliniq žmonių žudikai už savo 
darbus - susi lauks pelnytos bausmės - po karo bus surasti ir 
pristatyti į nu§ikaltimy _ vietas teisti. 

Tokį lavonq atkasinėjimą ir jų deginimą hitl er iniai nusi
kaltėliai organizavo ir Lietu.\:ole .=- Kaun o IX forte, Paneriuose 
ties Vilniumi ir kitos e masinių egzekuc ijq vietose . Sis baisus 
lavonų atkasinėjimo ir jų deginimo darba s buvo vykdomas su 
vokiečiams būdingu stropumu bei metodi škumu. Pavyzdžiui, 
Pan eriuos e duobės viena po kitos sistemingai būdavo atkasi
nėjamos, iš jų traukiami dažniausiai jau apipuvę lavonai, 
kraunami i milžiniškus laužus, kur iš karto keli šimtai lavo 
nų būdavo suguldomi sluoksniais pakaitomis su šaktl ir malkq 
~luoksniais, apipilami benzinu arba mazutu ir padegami. La.y__
žai degdavo ilgai, kartais net ištisomis savaitėmis, skleisdami 
apylinkėje šleikštų svylančios žmogienos kvapą. 

Laužams sudegus, hitl er iniai žudikai rausdavosi po pasili
kusius pelenus, sijodavo juos tam tikrais sietais, ieško dami 

1 Zr. Hitlerininkų piktadarybės Pabaltijyj e, Vilnius, 1957, 88-89, 90 
ir 11 l psl. 
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Su šių kopėčių pagalba lavo nai b11davo užke liami ant laužo 

auksinių dantų, žiedų ir pan . Kai kurią dieną jie prisijodavo 
- šifa1p--po kilogramą ir daugiau aukso. Vėliau ji e dar pri eš 

kraunant lavonus i laužą pa tikrindavo jų dantis. 
Lavonų atkasinėjimo ir jų deginimo darbui okupantai nau 

dodavo taryb iniu s belaisv ius arba k aliniu s, kuriuos vėliau nu 
žudydavo, kad neliktų gyvų šio baisaus darbo liudininkų . 
Kiekvi enam būdavo paskiri amos tam tikro s, ai ški a i apibrėžtos 
pareigos: atkasėjai turėdavo nuka sti nuo duobės smėlį, ištrau
kėjai - ištraukti tam tik ra is kabli ais lavonus i v iršq, ,,dantų 
gydy tojai " - apžiūrėti lavonų burnas, ištraukti kiekvieną ap 
tiktą auksinį dantį ir atiduoti j į vokiečiams, ne~ėjai - dėti la
vo nus an t neštuvų ir nešti ju os į laužą, laužo sta tyto jai ir pri
žiūrėtojai - parūpinti laužu i malkų, sukrauti jį, dedant sluok s
nį malkų, ant jų - sluoksnį lavonų, vėl sluoksnį malkų ir t. t., 
ap ipilti benzinu arba mazutu, deginto jai - paruoštą laužą, 
į kurį. pasak išlikusių gyvų liudininkų, v isa da būdavo sukrau 
nama lygiai puske tvirto tūkstančio lavonų, padeg ti p adega
mosiomis bomb omis ir žiūrėti, kad viskas gera i sudegtų. Pa 
galiau dar būdavo auksakasia i , kur ie turėdavę, lauž ui baigu s 
degti, suri nkti pelenus, juos persijoti, kad nepasiliktų k oks 
„dantų gydytojo" pra žiopsotas gabalėlis aukso, ir sumai šy ti 
su smėliu, kad neliktų degin imo žymių 1• 

1944 mety pavasarį prie la'{_onų atkasimo ir jų deg inim o 
Pan e riuo se d1rbo 80 tarybinių bela isvių , žydų ir kalinių lie -

1 Zr . .,Tiesa ", 1944. IX. 19, Nr. 63. 
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Duobė, ku rioje Paneriu ose buvo laikomi kalini ai, dirbę prie lavonų degin imo 

tuvių. Kad nė v ienas j ų nepaspruktų, geležinėmis grandinė
mi s supančiodavo ji ems kojas, o naktį jie būdavo laikomi še
šių metrų gilumo, dvidešimti es metrų skersmens duobėje ir 
s tropiai saugo mi. Tačiau kai kuri ems iš jų vis dėlto pasisekė 
pabėgti. Tai įvyko 1944 m. balandžio 13 d. naktį. 

Šiam pabėgimui drąsuolia i ilgai ir kruopščiai ruošėsi. Iš 
sav o duobės jie ėmė rausti požeminį išėjimą i kitą suygli uotq 
vielų tvo ros pusę. Dirbo nak timis, kad ne likt a i sargyba, bet 
ir kiti nelaimės dr augai ni eko nežinoltĮ , nes ne visais buvo 
galima pasitikėti. Apie sumanymą pabėgti žinojo tik dešimt 
žmoniq. 

Pasiryžėliai kasė išėjimą pustrečia mėnesio. Kasnak t iš
nešdavo ir išpild avo po nara is 30- 40 kibirq smėlio, kurį die
ną kišenėse išnešiod avo ir išbar stydavo po kiemą. Jau bu vo 
išrau stas dviejLĮ metn i gilum o ir tr isdešimt dv iejq metrq il
gumo tun e lis, ka i vieną naktį kasėjai atsidtirė į .. . kitą, lavo
nų prikimštą duobę. Visus apėmė bais i nevi ltis, be t troškima s 
išsiveržti į laisvę buvo tok s did elis, jog pabėgimo sumanyto
jai su dar didesniu pas iryžimu be i energija šoko ka sti toliau 
ir paga liau baland žio 13 d. naktį išlindo į žemės pavir
šiq anapus spygli uotos vielLĮ tvoros, pri e Panerių-Vilniaus 
kelio. 

Prnkasę paskutinį žemės sluoksnį. sumanymo vyk dytoja i 
pranešė visiems kitiems savo nelaimės dra uga ms, ir visi vie
nas paskui kitą ėmė šliau žti tun eli u i kelią , kuris pabėgimo 
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· · · t · b vo iš anksto išstudijuotas. Bet pabėgti ne visiems imcia onų u . . . . . l . . k . . to ėmė ša 
pasisekė. Stovyklą saugo1us1e11 h1t_ enm1:1 ai Pč:J_u .' . _u-
dyti ir daugelį bėglių nukovė. _T1~ dv1~m . d~s1m~!ms la1mm 
gųjų pavyko išvengti visų pavo_1ų ir pas1slep ti ~1sku ose, _kur 
j ie prisijungė pri e Lietuvos partizanų ~r pa~ eJ~ J_iems su gm~
lu ranko se kovoti prieš okupantus. Kai kune is_ J~l pap_asa~o~o 
šiurpių smulkmenų apie tą. klaikų. darbą, kuq Jie hitlenmų 
žudikų buvo verčiami dirbti Pane nuo s~. . . • . 

Mums davė kastuvus ir kitus ka simo 1rankm s, gelez mes 
dalbas,- pasakojo vokiečių nus~a ltimams_ Liet~v?) ~ tir!i ko ~ 
misijai vienas jų - Kostia Potanmas _, k~q vokl~ciai p~~verte 
atkasinėti suša udytu osius,- ir nuv ede pne duob es. Jau is tolo 
pamatėme žmones, kaip ir mes sukaustytus, su kastuvais ran
kose bekasančius nuo virša us smėlį. 

Prie duobės krašto stovėjo šturmfiureri s su savo padėjė
jais ... ir rėkė: ,.Greičiau! Greičiau!" 

... Aš vis dar nesupratau, kam duobė kasama. Bandau 
įsmeigti kastuvą į smėlį, bet kastuvas nelenda. Pasižiūriu, ir 
mane nukrato šiurpas - lavonas! Darbininkai ima juoktis: 

- Čia visur lavonai! 
Tada man paaiškino, kad kiekvieną rastą smėlyje lavoną 

reikės nuval y ti, kad jis būtų aiškiai matomas. O tuo tarpu 
šturmfiureris šūkauja ir koliojasi visomis kalbomis: vokiškai, 
rusiškai, lietuviškai ir lenkiškai" 1• 

„Duobė atidengta, smėlis nuo virš aus pašalintas,- toliau 
pasakoja Potaninas.- Prieš mūsų akis - didelė nužudytųjų 
žmonių masė. Vieni guli ant kitų, rankos, kojos, galvos - vis
kas susipynę. Jie suspausti, supresuoti, prilipę vienas prie kito, 
tik su dideliu vargu gali juos vieną nuo kito atskirti. Vieni 
guli ant pilvo , kiti ant šono, ant nugaros, yra susirietusių, sto
vinčių, sulaužytų. Rankos dažniausiai surištos už nugaros. Kai 
kurių veidai uždengti. Dažnai pasitaiko apsikabinę vyrai ir 
moterys, motinos ir vaika i. Kumščiai suspausti. 

Daug nuogų, ypač moterų. Rūbų spalva nublukusi, pilka ... 
Kūnai išmarginti spalvotomis dėmėmis - žaliomis, raudonomis, 
mėlynomis ir geltonomis. 

Kai kurie kūnai yra vis iškai ploni kaip kartonas. Dalis dar 
nesupuvo ir atpažinti dar galima. Tai daugiausia gulintieji 
viršuj. Apatinių sluoksnių lavonų nebepažinsi. 

Lavonai ištraukiant suby ra ir dažnai tenka surinkti įvairių 
lavonų dalys ir sudaryti iš jų vieną žmogų. Mat, skaičius turi 
atitik ti. Ištuštinus duobę, Vaisas teiraujasi, kiek būta „figūrų" 
(lavonų.- P. K.). Jis tada pasižiūri į savo bloknotą ir paten
kintas sako: 

- Teisingai. 
Daugely duobių suradome tik nuogas moteris ir vaikus . .. 

moterys buvo išprievartautos. 

1 „Tiesa", 1944. IX. 19, Nr. 63. 
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Hitlerinmkų nusikalti mams tirti komisijo s nariai ir medicinos ekspertai 
Panert uose prie atkastų lawnų 

Vaikų galvos - suskaldytos, be kulkų žymių. Tai pat v irtina 
daugelio liudytojų pasakojim~s , kad b~deli~i .Yai~us mesdavo 
gyvus į duobę arba pirma gnebdavo uz k?Jycių ir suduodavo 
galvomis į medi, o paskui mesdavo duoben_. . 

Kai kuri ose 1941-1942 metų duobėse aptikome karo belais
vių lavonų sluoksnį . .. Kartu radom e ir karininkų diržų ... 

Atskiroj duobėj suskaitėm daugiau kaip 500 kunigų ir mo
terų vienuolių lavonų. Iš dokumentų matėsi, kad jų dalis buvo 
mokytojai, Vilniaus kunigų seminar ijo s dėstytojai. Buvo ten 
sušaudyta ir stačiatikių dvasininkų ... 

Atskiroje duobėje radom vien lietuvių, iš dalies ka
riško j uni formoj ir šalmais, lavon us . .. Tai buvo 1944 me
tų va sario mėn. gale čia sušaudytų 38 lietuvių policininkų 
lavo nai . 

Dalis darbininkų degintojų atpaž ino duobėse savo šeimos 
narius. Goldenbergas atpažino savo žmonos Pesės, 7-rių metų 
dukrelės Rozos ir 11-mečio sūnaus Simono lavonus. Nešdamas 
juos į laužą sudeginti, jis baisiai raudojo ... 

Litog rafas Dogimas atpažino savo žmonos ir dviejų vaikų, 
o taip pat savo artimųjų ir pažįstamųjų lavonus" 1• 

Naikindami savo nusikaltimo pėdsakus, hitl eriniai okupan
tai nesiliovė ir toliau žudę žmones . Išlikusių gyvų liudininkų 
pasako jim ais , vokiečiai atgabenda vo į Paneriu s vi s naujus ir 

1 „Tiesa", 1944. IX. 19, 21 ir 22, Nr. 63, 65 ir 66. 
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Lavonų deginimo vieta IX forte 

naujus suimtųjų būrius. Prie lavon~ atkasimo be! . ~e~inimo 
dirbantieji belaisvia i ir kaliniai turedav o tada gqzti Į savo 
bunkeri kur tūnodami girdėdavo šūvius ir žudomųjų :iksmą, 
o kai p~ pusvalandžio ar daugiau laiko išl~pdavo į virs~ , ras
davo krūvą naujų, dar šiltų lavonų. Pan~n~o se ap!amai buvo 
nemaža sušaudyta ir lietuvių. Traukdami i~. duo~ių lavonus, 
,.ištraukėjai" rasdavo daug)'."bę ~ok~ent~, 1~ ku_nų b~vo ga
lima spręsti, kad jų savimnkai - lietuvių rntehgentai, vals
tiečiai arba darbininkai. 

Nemažai taip pat buvo nužudyta Paneriuos e ir lenkq tau -
tybės žmonių. • . . . . . 

Maždaug tuo pacm laiku kaip ir Pa:1enuo ~~· t. Y: ~ 9~3~ 
tų vėlyvą rudenį, hitl eriniai oku pant ai prade 10 naikinti ~av~ 
kruvinų darbų pėdsakus ir Kauno IX for~~- Lct~~nų atkas1m_ui 
ir jų deginimui čia ta~p -~at buvo „mobi~1~uoti ~aro b~\a~s
viai ir civiliniai žmones 1s geto arba kal eJ1mo. Vienas 1s JŲ. 
Geltrunkas kurį vokiečiai draug e su kitai s buvo privertę 
šešias sav~ites atkasinėti ir degin ti lavonu s, bet kuri s laimin
gu būdu išliko gyvas, štai ką papasakojo apie tai hitlerininkų 
nu sikaltimams tirti komisij a i: 

,,Per dieną mes iškasdavom e ir sudegindavome po 600 la
vonų. Tai buvo vokiečių nustatyta norma . Kasdi en degdavo 
po du didelius laužus, ki ekvi_en~me jų tilpd~vo ~o 300 _la~~
nq. Sudeginu s lavonus, kaula1 budavo sutrupmam1 m~_talu~1a1s 
daik tais ir užka sami į žemę. Per šeš ias savai tes mes iskaseme 
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pusketvirto griovio, iš kurių buvo išimta ir sudeginta 12 000 la
vonų; dar liko neiškasta pusd ešimt o griovio ir daug smulkiLĮ 
duobių, jose buvo ne mažiau kaip 40 000 lavomĮ" 1• 

Pasak kitų išliku siq liudi ninkq, hitl eri ninkai čia naudoda
vo net specialią mašiną viršutiniam žemės sluoksniui nuo la 
vonų nuimti , o tik po to kalinių arba belaisv iq brigada lavonu s 
iškeldavo į paviršiq ir nešdavo į laužą . Į laužą lav onai būda
vo kraunami keturiais sluoksniais po 75, tarp sluoksniq lavonq 
gulėjo sluoksniai malkų. Šita ip paruošti laužai būdavo apipi
lami nafta arba mazu tu ir degdavo maždaug 24 valandas . J e i 
per tą laiką kaulai kaip reikiant nesudegdavo, laužą kur sty 
davo tol, kol kaulai pa sidaryda vo leng vai sutrupinami. T am 
darbui sk irta brigad a kaulq likučius susmulkindavo ir sumai
šydavo su žemėmis. Čia, kaip ir Pan eriuos e, būdavo ieš koma 
auksiniq dantų ir žiedų. 

Ligi 1944 m . ba landžio mėnesio lavonų deginimas buvo at 
liekama s už forto sienų, o po to perkelta s į forto kiemą, kur 
prie vakarinės sieno s buvo įrengta maždaug 45 kvadratinių 
metrų laužavietė. Čia dieną ir naktį degė ugnis, virsdama 
į viršų juodais tirštais dūmais, kurių aukštai iškilusį stulpą daž
nai matydavo iš tolo kauniečiai. 

Į IX fortą būdavo atvežama sude ginti lavonų ir iš kitų 
vietovių. Bet ne vien tik lavonų. Neretai būdavo atv ežami ir 
metami į ugnį gyvi žmonės. Giedraičių kaimo gyventojas Ko
rolkov as paliudijo: .,Aš mačiau, kaip dienos me tu prie laužo 
privažiuodavo dengtos mašinos, iš kurių žmonės būdavo 
metami ties iai į ugnį. Ne retai pasigirsdavo šauksmai ir 
šūviai":. 

Gyvų žmonių deginimo faktą patvirtino ir kiti liudinink a i. 
Šitokiu pat bai siu būdu buvo nužudyta s čia jau minėtas Kau
no univ ers iteto docenta s, filosofijos mokslų daktaras Nachma
nas Sapira su visa šeima 3

• 

Prie lavonų atkasimo ir jų deginimo IX fort e dirbę b e
laisviai ir kaliniai hillerininkų kartas nuo karto būdavo nai
kinami, kad nepasiliktų gyvų jų nu sikaltimo liudininkų. Jie 
buvo laikomi forto kaz ematuos e, iš kurių, pagal bendrą visų 
įsitikinimą, niekam nebuvo jokios vilti es pabėgti. 

Drąsus didelio kalinių būrio pabėgimas iš lX forto hitl e 
r iniams okupantam s buvo didelė ir nemaloni staigmena, nes 
IX fortą ji e laikė tokiu kalėjimu, iš kurio neįmanoma pa
sprukti. 

Pabėgusių kalinių tarpe buvo M. Deičas, A. Diskantas, A. Fai
te lzona s, T . Fridmana s, l. Gitlinas, P. Krakino vskis, M. Kur ga no 
vas , L Pilovnik as , I. Vesel nickas, A. Vilenčiukas ir kt. 
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1 Ypallng osios valstybines komis ijos pra neši mas, žr. ~io rinkinio 434 psl. 
2 Ten pat. 
3 Zr. ten pat. 

DRĄS/\US KA L!N ll / P/\BtG IMO IŠ IX FORTO ORGAN IZATORIAI 

A. Diskantas P. Krakinovskis 

l. Pilo vn ikas A. Vilenčiukas 



Pačių okupantų dokum entuo se apie šį pabėgimą buv o ši
ta ip užfiksuot a : 

„ 1943 m. gru odžio mėn. 25 d. va kare iš IX fort o pabėgo 
64 čia dirb an tieji įmonės 1005 B kali niai. Jq pabėgimas iš 
pradžių nebuvo pastebėtas. Pastebėjus, bu vo tučtuojau pra 
dėtos gaudynės, kurių metu iki šiol pavy ko vėl pa gauti 
37 pabėgėlius, iš kurių 5 buvo sušaudyti, mėginant pabėgti" 
(iš Lietuvos „generalinės srities" vokiečių saugumo policijos 
ataska itos apie padėtį kraš te per 1943 m . gruodžio mėnesį). 

Kaip matyti iš čia pacituot o dokum ent o, lavonų deginimą 
hitl erinia i okupan tai vadino įmone. 

Po 64 drąsuolių pabėgimo likusiųjų kalinių saugojima s 
IX forte buvo dar labiau sustiprinta s. Lavonų deginimas buvo 
tęsiamas toliau, atseit -,.įmonės" darba s nesustojo. 

Hitlerin inka i, jei tik suspėdavo, pri eš pasitraukdami iš Lie
tuvos, na ikino savo baisių nusikaltimų pėdsakus ne tiktai 
IX forte ir Paneriu ose , bet ir kit ose kra što vie tose . Pavyzdžiui, 
Anykščiuose ir Molėtuose masinius savo aukų kapu s ji e su
arė, užlygino ir apsėjo rugi ais 1• Utenoj e ištisas savaites buvo 
varnmi darbminkai masinių kapų lyginti . Užlygintų kapų plo
tę. puvo daromi karini ai pratimai, net tankais važinėjama, kad 
tik nepaliktų žymių. Bet hitl eriniam s galvažudžiams ' vis tiek 
nepasisekė nuslėpti savo nusikaltimų. 

LIETUVOS DARBO 2MONES 
HffiERINESE STOVYKLOSE 

Kruvino teroro sist emoje, kurią vokiški eji fašistai įvedė 
!š pradžių savo šalyje, o vėliau, karui prasidėjus, ir visuose 
okupu otuose kraštuo se, toli gražu ne paskutinį vaidmenį vai
dino baudži amosios stovyklos . Jos buvo trijų rūšių: darbo, 
konc entra cijos ir naikinimo stovyklos (Arbeits-, Konzentra
tion s-und Vernichtungslager). Savo paskirtimi jos neva sky
rėsi: į darb o stovykla s bu vo grūdami tūkstančiai okupuotuose 
kra štuose sugaudytų darbingų vyrų ir moterų, kurių re ikala
vo darbo jėgos stokojanti Voki etijos karo pramonė, į kon
centr ac ijos stovykla s - v isas „nepatikimasi s elementas", kurį 
hitl eri nis r ežimas bijojo pal ikti laisvą, į naikinimo stovyklas -
vi si tie , kuriuo s vokiškieji fašistai ra siniais, politiniais ar ki
tok iais sumetimais būdavo nusprendę sunaikinti tuojau pat. 
Tačiau galuJinis visų stovyklų tik slas buvo vi enas ir tas pats, 
ir visos jo s, iš esmės paėmus, buvo žmonių naikinimo stovyk
los. Skyrėsi tik naikinimo metodai. ,,Darbo" stovyklo se žmo 
nės būdavo žudomi, ligi visiško jėgų išsekimo kamuojant juos 
darbu, nepakankama mityb a ir neįmanomai blogomi s sanita
rinėmis sąlygomis; konc entracijo s stovyklo se - žiauriu reži-

1 Zr. ,.Tiesa", 1945. 11. 28, Nr. 47. 
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mu ir badu, naikinimo stovyklo se - sisteming ai vykdomomi s 
masinėmis egzekucijomi s. Tarp pastarųjų dviejų stovyklų rū
šių aplam ai nebūta jokio esminio skirtumo, nes tiek konc ent
racijo s, tiek naikinimo stovyklo s turėjo vieną pagrindinj , ja s 
jungiantį bruožą - mas inio žmonių žudymo jrengimus : dujų 
kam era s ir pri emon es nusikaltimų pėdsakams naikinti : kr ema
toriumu s - kro snis nužudytųjų lavonams deginti. 

Tų stovyklų skaičius vis augo. Pagal slapto se ge stapo by
lose aptiktą SS Vyriau siosios ūkio ir administracijo s vadovo 
Polio pranešimą apie koncentracij'os ir naikinimo stovyklų 
dislokavimą Voki etijoj e ir Lenkijoj e , kuri jis 1942 metų pa 
vasarį pasiuntė Himleriui, šešiose konc entracijos stovy klos e 
(Dachau, Saksenhauz eno, Buchenva ldo, Mautbauz eno, Fliosen
burgo ir Ravensbruko) kalinių skaičius nuo 1939 m. iki 
1942 m. padidėjo nuo 22 400 iki 44 700 :imonių . 

Laikot arpiu nuo 1940 iki 1942 m. bu vo įsteigtos dar devy 
nio s stovyklo s, kurių tarp e O~cimo,...N.Qįgµgarų_o, štuthofo , 
Niderhag e!19 ir kt. 1 

-------ueruvoj e hitleriniai okupantai taip pat pristeigė darbo ir 
koncentracijos stovyklų. Jo s čia nebu vo tokio masto ka ip 
,,garsiosios" stovyklos hitlerinėje Voki etijoj e arb a okupuo
toje Lenkijoje, bet ir jose buvo užt ektinai varginam i ir žud o
mi žmonės. 

Pirmiausia hitleriniai okupantai atgaivino čia buržuazinės 
santvarkos metais veikusias priverčiamojo darbo stovy,l{.las 
Dimitrave,-1?.i:avieniškėse ir- -PabFaelėje. Stovyklų kom endan
tais paskirti vokiečių esesininkai, o prižiūrėtojais - vi etiniai 
buržuaziniai nacionalistai ir kiti parsidavėliai. Režimas šiose 
stovyklose buvo toks pat, kaip ir didžiosiose konc entracijos 
stovyklose - žmonių kankinimas nepak eliamu darbu, mu šimu, 
badu. Kaip šiose stovyklo se būdavo elgiamasi su žmonėmis, 
pasakoja Pasvalio pramkombinato darb inink as P. Krivicka s, 
kuriam hitlerinės okupacijos metais teko gana · ilgai iš·būti 
Pravieniškių darbo stovykloje . Jis rašė: 

,,Niekada iš atminties neišdils tie sunkūs ir kru v ini metai, 
pralei sti šioje stovykloj e. Nuplyšusiu s, išbadėjusius, sumuštu s 
ir sergančius mus nuo saulės tekėjimo iki nakti es versdavo 
dirbti nepakeliamus darbus. 

Daug elis, negalėdami pakęsti sunkumų ir kankinimų, bėg
davo. Už vieną pabėgusį vokiečių kom endanto įsakymu būda
vo sušaudomi du. Pamenu, kartą, bedirbant mišk e , pabėgo aš
tuoni žmonės. Mus vi sus pervarė į stovyklą, išrikiavo. Ko
mendantas, pra eidama s pro mus, išrinko šešiolik a žmoniq , 
pavedė keletą metn1 i šalį ir visų akivaizdoj e sušaudė. 

.. . Antrai siais kančių metais pasikeitė kom endanta s. Nau
jasi s buvo dar žiaur esni s. Kada atveždavo naujai areštuotą, 
tai jisai liepd avo atsigulti ir pirmai pažinčiai „prit eisdavo " 

1 Zr. H1op116eprcK11li npoųecc, T. l , M., 1954, c-rp. 827- 828. 
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'.L0-3 0 lazdų per nugarą. Nuo l azdų s1~1Ctgiq sk~mbė~avo vi
sa stovykla. Tas pats komcndant_a.s_ su _visa ~~:'..°. _sm:a~Ja vasa 
rą ki.nkvd avo mus i plti lN, akecia s ir , pn z1rnet0 Ju1 „g lobo-
jan t", reikėdavo dirbti laukuo s_e'' i. . _ . _ . . 

Ne geria u budavo elgi ama i 1r D_1m1~ra:'o ~e1 Pabrade s sto 
vyk lose . Į šias stovyklas buvo t rem1am1 ti e Lletu ~_os gyv ento 
jai , kuriu os hitl er iniai okupantai_ ~uspręsda:'_o 1s ~ar to ? e~ 
nužudyti, 0 iš prad žiq panaudoti Jl! da:bo. J e~ą. Tuks~ar:1cia1 
žmonių iš· šių stovyklų kasmet btidavo isvez amr katorg m1ams 
darbam s į Vokietiją. 

Augant tiek aktyviam, tiek pasy~~am li_etuviq !au tos p~ie 
sinimuisi hitl erini ai oku pantai pradeJo ste1gt1 kra ste daugiau 
stovyklų'. Ilgainiu~ jų atsir:ado kone. ½~ekvi.enoj _e apskrityje. 
l jas itin daug bud avo k1sama valst1ec1ų uz n.e1vy~dYI1:_ą ze
mės i"ikio produktų pri statymo prievolių. J ose zmones buda vo 
mušami ir badu mar inami. Mok ytoja M. Ilgūnaitė pasa kojo, 
kad okupacijo s metais jai dažna i tekdavę pra eiti pro_ toki~ 
stovyklą, kuri buvo įrengta Kybartų ID:iest~ pakra~tyJe. :ar 
buvo keli mediniai barakai, pastat yti p1ev0 Je netoli gel ezm
kelio. Praeidama pro šali, ji ne kartą girdėdavo mušamq 
žmonių riksmą, o vieną kartą išgirdo širdį veriančius žodžius, 
kuri e sklido iš vieno bar ako lango ir bu vo skir ti jai: .,J ei jūs 
turite gerą širdį, atj auskite mus, nelaimingu s, ir atneškit e ką 
nors iš maist o" . 

Kraš te įsteigtų darbo bei koncentraci jo s stovyklų toli gra
zu nepakak davo viso ms hitl erinio režimo aukom s sut a lpinti, 
ir nemaža Lietuvos gyventojų oku pantai siųsdavo tiesiog 

/ į Vokietijos ir net į jų pavergtosi os Lenkijos terito ri joj e ve i-
~ančias darbo, koncentracijos bei naikinimo stovyklas. Itin 
daug Lietuvos piliečių atsidur davo Vok ietijo s darbo stovyklo se, 
i kurias būdavo smnčiami vis i, kas ats isakydavo geruoju, sa 
va nori škai vyk t i darb ams j reichą . Apie vieną tokią stovyk 
lą, būtent - Liukenvaldo, pa sakoja buv. Aly taus mies to vyk
domojo ko miteto pirmininka s J. Zub rickas . 

„Dar Lietuvoje būdamas, daug girdėjau pasakojimų api e 
baisumu s, kuriuo s patiria žmonės, patekę į „faterlandą". Ta
čiau tikrovėje pamačiau žymiai daugi au. 

Iš Frankfurto pri e Oderio , kur bu vo pask irstymo punkt as , 
mus perkėlė i Liukenvaldo darbo stovyklą. Tai milžin iškas la
geri s. J ame, be 10 tūkstančių įvairiausių tautybių civi liniq 
gyventojtĮ, buvo ir v irš 40 tūkstančių anglų, amerikiečiq, 
prancūzų. rusq. lenkq karo belaic:;vių . Nors hitl erinink ai la
bia usiai nemėgo rusų ir lenkų (jie buvo net pažymėti raidė
mis), tačiau čia ne gyveno, o, tiks liau pasakiu s. merdėjo visi. 
Dirbti reikėjo nuo 6 val. ry to iki 17 va l. vak aro , be jokios 
pietų pP~traukos . Tuo tar pu dieno s maisto davinį sudarė : pu s-

1 Pasvalio ra jon o laikr. .,Staline vėliava", 1957. VI. 16, Nr. 71. 
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Mirties stovyklo je Maidan eke, 
kur hitler ininkai veždavo žudyti žmones ir iš Lie tuvo s 

1 yciams kava, pietums, grįžus po darbo , 5-6 bulvės ir va ka 
re vėl kava. Duono s v isai savai tei gauda vome pusantro kilo
gramo. Aišku, didesnė dalis silpnesnės sveikatos nelaimingųjų 
ten pat susirasdavo sau ir kapus . 

O kaip būdavo elg tasi su pra sižengu siais lagerio tai syk
lėms arba nepaklau siusia is vokiečio! .. Būdavo, užn eria kaip 
šuniui ant kakl o kilpą , rankas liepia sukryžiuoti už pečių ir 
varo" 1. 

Panašius įspūdžius pasakoja ir Kauno Politechnikos insti
tuto darbuotojas Albin as Vebeliūnas, kuri am teko daugiau 
kaip metu s išbūti hitlerinėj e dar bo katorgoje , iš pradžių -
Frank furte pri e Oderio, vėliau Orani en burg e , ne toli Berlyno, 
kur jį 1945 m. pavasarį išvad avo Tarybinė Armija. 

Bet visi šie, nor s ir sukrečiantys, įspC1džiai bl anks ta prieš 
išgyvenim us tq , kur iems likim as lėmė pa tekti į koncentraci
jos arba naikinimo stovykl as Osv encim e , Maid aneke, Stu tho
fe ir pan. O nemaža Tarybų Lietuvos žmoniLl buvo patekę 
ir į ja s. Daug elis jq ten žuvo, bet kai kuri e la iming u bCidu 
liko ,gyvi, grįžo į tėvynę ir dabar yra gyvi baisingųjq Hitl erio 
ir jo ~ndrininkų nusikaltimų pri eš žmoniškumą liudini nk ai. 

Stai ką pasako ja Kataučiznos plytinės (Kudirk os Naum ies
čio rajonas ) darbininka s J onas Monkevičius, kuri s bu vo a tsi
dūręs Osvencime. 

1 A lytaus rajono laikr. .,Komun izmo rytoj us", 1957. Y!. 15, Nr. 48. 
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Jonas Monkevičius prieš karą dirbo Kaišiadoriq apskri ties 
Gegužinės valsčiaus vartotojq kooperatyvo vedėj u. Pirmo sio
mis hitlerinės okupacijos dienomis j is kartu su ki tais miestelio 
ir apylinkės tarybiniais aktyvista is buvo vieti niq buržua ziniq 
nacionalistų suimtas ir perduotas ges tapui, kuris, ilgai laikęs 
jį kalėjime, 1942 m. vasarą išsiuntė ka torg iniams darbams 
į Vokietiją. Prieš išvežant , į kalėjimo kamerą, kur buvo la i
komas Jonas Monkevičius, buvo atvaryt\ jo tėvai, ir vis iems 
pagrasinta, kad, jeigu J. Monkevičius veža mas pabėgsiąs, ta i 
tėvai ir artimiausieji giminės būsią sušaudyti, o nam ai - pa 
versti pelena is. 

Po keliolikos dienų kelionės J . Monkevičius su būriu kitų 
to paties likimo draugų buvo atgab entas į Kelsbarbako mies
tą Vokietijos-Prancūzijos pasie nyje. Čia kaliniai buvo pa
skirstyti į grupes. Darbi ngi kaliniai buvo nusiųsti darbui 
į fabrikus, anglies kasyklas, prie strateginiq objektų statybos, 
nedarbingi - sergantieji ir silpnos sveikatos - į naikinimo 
stovyklas. 

J . Monkevičius pateko į fabriką Frankfurte pri e Maino, 
be t, nepakeldamas sunkių darbo sąlygų ir badmiri ško maiti
nimo, mėgino pabėgti, tačiau jam tai nepasisekė. Gestapininkų 
sugautas ir žiauriai sumuštas, J. Monkevičius buvo uždarytas 
šešiems mėnesiams į vienutę, kur jis beve ik be paliovo s buvo 
nežmoniška i kankinamas. Miegoti jam leisdavę tik 2-3 valan
das per parą. Valgyti gaudavęs tik 50 gramų sūrios duonos ir 
samtelį vandens. Dažnai tardydavę. Per vieną tokį „tardymą" 
jam buvo išmušti keli dantys. Bet hitl eriniai budeliai šit aip 
elgėsi ne su juo vienu . J . Monkevičius, sėdėdamas savo ka
meroje, dažnai girdėdavęs šauksm us, vaitojimus, smūgių gar
sus, net šūvius, sklindančius iš kitų kamerų. 

1943 m. rugsėjo mėnesį J . Monkevičius kar tu su did ele 
grupe kitų kalinių, surakintų geležin iais pančiais už rankų 
po du, buvo nugab entas į Mauthauz eno koncentracijos sto
vyklą , apre ngtas čia dryžuotais kalinio drabužiais ir išvežt as 
į Osvencimą . 

.,Įvažiavus tr aukin iui į stovyklo s zoną,- pasakoja J. Mon
kevičius, pr isimindamas savo baisius ano meto pergyv eni 
mus,- pirm as gar sas, kurį išgirdome, buvo kurtinantis trak 
torių ir sunkvežimių motorų burzgima s. Kaip vėliau kad pa
tyrėme, šis triuk šmas tyčia būdavo pakeliamas visada, kai 
stovykloje vykdavo masinės žmonių žudynės. 

Traukinio palydovų stumdomi ir mušami, išlipom e iš va
gonų ir išsirikiavome paga l ūgį. Prie mūsų kolonos prisip tino 
du esesininkų karininkai - stovyk los administracijos pareigū
nai. Abu atrodė apygirčiai. 

- Atvykote čionai visam amžiui - išsigydyti nu o komu
nizmo,- su pašaipa tarė vienas iš jų.- O dabar pasižiūrėsime. 
kas jūs tokie .. . 
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Krnv inas susidorojimas su kaliniais konc entraci jos stovykloj e 

Ir esesininkas, eidamas išilgai rikiuotės, ėmė klausinėti 
kiekvieną , kaip ir už ką čionai pakliuvęs. Nepriklausomai nu o 
atsakymo, mušė kalinius, smogdamas kumščiu į veidą arba 
per galvą. Išmankš tint os rankos smūgiai buvo tokie stiprūs, 
j og ne v ienas nu vir to, o ka i ku rie nuvirtę daugiau ir nebe
atsikėlė. 

Kai esesi nink as pavargo ar tiesiog jam nusibodo kalin ius 
bemušti, j į pakeitė kitas, kuris toliau tęsė ano pradėtąją „pro
cedūrą". Tuo tarpu prie ko lonos priėjo daugiau esesininkq, 
kur ie, stebėdami šią sceną, šaipėsi, juokėsi, kvatojo . 

Kai vis i buvom e „apklausinėti" , suvarė mus į didelį gara
žą ir čia iš specialiai įrengtq siurblių apliejo mus šalt u van
deniu. Po to vėl visus išvarė laukan , kur mu s stai ga puolė 
visa gauja nepaprastai piktų vilkų veislės šuną Beregint ke
liasd ešimt kaiinių gulėjo ant žemės kru vinai sukandž ioti, 
o kai kurie tiesiog sudra skyti i gabalus. Atok iau sustojęs būrys 
vokiečiq stebėjo reginį ir aiškiai gėrėjosi juo, nes siaubin gas 
beginklių žmoni.t1 riksmas ir šauksmai gelbėti jiems kėlė tik 
juoką. 

Tuos, kuri e po šunq užpuolimo likome gyv i, esesininka i 
inven tor izavo, t. y. surašė i knygas , ištatuira vo rankoje eilinį 
numerį. užkabino ant kaklo ženklą su tokiu pat numeriu, 
o kirpėjas išk irpo per visą galvą 5 cm pločio plaukų rnožą. 
Nu o šio momento buvome „pilnat eisia i" Osve ncimo gyven
tojai - kandidatai į mirtininku s. 
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Krem<ltoriumas - krosnis nuzudytų žmonių lavonams deg inti -
Osvencimo mirti es stovyk loje 

Gyvenome b;uak e , tačiau atski rai nuo anksčiau c10nai pa 
tekusių kalinių. Kasdien būdavome varo mi dirbti įvairų, bet 
v isada labai sunkų ir varginantį darbą. J eigu kas, netekęs 
jėgų, suklupd avo, būdavo tuojau žiauriai mušama s arba, daž
niausia i, užsiundoma s šuni mis. Mušdavo ir piudyda vo šunimi s 
už menkiausią „nusikaltimą". O „nusikalsti" galėjai, kad ir 
nenorėdamas. Užtekdavo, kad kokiam sadistui eses ininkui ne
patikd avo tavo eisena, ir beregint gaudav ai lazdų. O jeigu 
kur is, nesuprasdama s vok iška i, neįvykdydavo arba netik sliai 
įvykdydavo komandą, tą atidu odavo šunim s sudrasky ti. Grįž
dami iš da rbo, ka sdien par sinešdavom e po kelis savo nelaimės 
draugų lav onus . 

Valgy ti gaudavome vieną kartą per dieną 200 gramų pu
siau su medžio piuvenomis maišytos du onos ir ketvirčio litro 
didumo samtį „sriubos" - visokių žolių v iralo. O kad alkį da r 
labiau ju stum e, turėdavome ki ekviena s prižiūrėtojų akyse 
kasdi en suvalgy t i po 50 gramų dru sko s. 

Nuo nepake liamo darbo, blogo mai sto ir žiaura us e lgesio 
daugelis kalinių sirgd avo , kai kuri e išprotėdavo. Eidami ry
ta is į darbą, stengdavomės išsives ti ir sergančius, nes, jeigu 
palikdavome juo s barak e, grįžę neberasdavom e - visi ligo 
niai atsidurdavo krematorium e . 

Pr ie visų kančių žiemą prisidėdavo dar šalčiai. Be sudėvė
tų plonų medvilninių skarmalų, kaliniam s nebūdavo duodama 
jokių drabužių. Nė vienas kaliny s neturėjo nei kojinių, n ei 
pirštinių, todėl daugelis jų nušaldavo rankas ir kojas. 
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Lavonų deRinimas Mauthauzeno konclaReryje 

Gulėti reikėdavo ant plikų cementinių grindų. Apie čiuži
nius, pri ega lvius ir antklod es tik pasvajot i galėjai. Hitl erinia i 
bud eliai - tyčia daryda vo viską taip , kad kuo daugiau kalinių 
sušaltų. Užėjus smark esniems šalčiams, naktį atidarydavo ba
rako duri s ir langu s. Negana to, dažną nak tį eses ininkai po 
ke lis k ar tus įsiverždavo į vidq ir lazdomis mušdavo kalinius . 

Kai kur ie kaliniai, nepakel dami šitokio nežmoniško gyve
nimo, žudydav osi arba mėgindavo bėgti. Tačiau pabėgti retai 
k am bepavykd avo , o jei ir pavykdavo, tai už jį turėdavo nu
kentėti stovyk loje pa silikusie ji kalini ai - įsiutę eses ininkai 
išsivarydavo visus laukan ir vaikydavo po kiemą dešimtimis 
valandų. Vieną kartą toks vaikymas truko net dvi paras . Iš 
didelės min ios kaliniq liko gyvi tik keli. 

1944 melų žiemą su keliais ki tais likimo dra ugais bu vau 
pa skirta s dirbti pri e kr ematoriumo. Jau anksčiau buvau gir
dėjęs ir žinojau , kad hitl erininkai savo nužudytąsias aukas 
Osvencim e ir kai kurio se ki tose koncentracijos stovyklo se 
degina tam tikro se kro snyse, vadi namose krematorium ais, bet 
nebuva u dar ši to matęs. Dabar savo akimis išvydau ši vokiš
kos ios „kultūros" ir „technikos" įrenginį. Tai buvo keturios 
didžiulės kros nys, kurio se kas 20 minučiq būdavo sudegina
ma po keliasdeši mt lavoną 

Prieš deginant krem atoriumo vyr esnysis kūrikas nuimd avo 
lavo nc1ms nuo kaklLĮ num eriu s, atžymėdavo inventoriaus kny
gose ir, išsitraukęs iš bato aulo didel į peilį. per piaud avo kiek
v ienam lavon ui gys las rankų ir kojų sąnariuose. Tik po šios 
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procedūros lav onai būdavo k išami į krosnį ir degin ami. Mano 
ir mano likim o draugų pareiga bu vo neš ioti lavonu s į kr ema 
toriumą ir krau ti juo s šalia krosnies į rietuves , ka ip ma lkas , 
guld ant vieną eilę kryžma i k itos. 

1945 metų pradžioje prasidėjo stovyklos evakavim as . Pir
miausia buvo išvež ti vokiečių tautybės kaliniai, pasku i į va
gonus buvo k raunami nužudytų hi tlerin io te roro aukų drabu
žia i ir įvairūs daik tai. Teko dalyva uti kra unant į vag onu s nu 
žudytų žmonių plauku s. Mat, hitl erini nka i Osven cim e 
nuki rpdavo visoms žudomom s ar j au nužu dy toms moterim s 
plaukus ir siųsdavo ju os į Vokietiją, kur iš jų būdavo gami
nami čiužiniai, mink šti bald ai ir t. p . Eva kuoja n t stovyklą, 
nužudytų žmonių plaukų buvo pakra uta keletas vagonų. 

Fron tu i vis labiau artėjant, vieną naktį bu vo me sta iga pa
kelti ir paskubomi s išvesti iš stovy klos su dide le kariu ome
nės ir dresiruotų šunų sargy ba . Koloną lydinti eji eses in ink a i 
kely je šaudė į kalinių minią iš automatų be joki os pri ežas 
ties, vien tik, matyt, norėdami sum ažinti jų skaičių. 

2.ygiavę per visą naktį, ryto metą pasiekėme kažkokį Len
kijos miestelį, kur mums buvo pasiūlyta: arba stoti į vokiečių 
armij ą ginti griūnančio „fat erland o", a rba . .. čia pat žūti. Ta
čiau ir šią žiaurią gyv enim o akimirką tik labai nedaug elis 
sutiko gelbėti savo kailį hitlerininkų pasiūlyta kaina . At sisa
kiusius stot i į armiją kaliniu s hitl erininkai suvarė į patalpas ir 
tuoj pat sukomandavo vis iems vėl iše iti laukan: išeinančius pasi
tik davo kulkosvaidžių ugnis. Tačiau žudikai nespėjo su vi
sais susidoroti : pajutę staig a pavojų , ji e viską metė ir pa
spruk o. Likęs sveikas ir išėjęs iš namo, kuriam e slapsčiausi, 
radau du nesunkia i sužeis tus draugus - graiką ir lenką, su 
kuriais nuėjome pasitikti artėj ančio fronto . Netrukus išvy
dome pirm uosius Tarybinės Armi jos - išvadu otojos karius, 
ir nuo to moment o vėl pa sijutom e esą lais v i, pilnaverčiai 
žmonės. 

Tarybinių karių padedamas, pas ieki au Gardiną ir čia pa 
reiškiau norą stoti į veikiančiąją armiją, kad galėčiau atk er
šyti vokiški esiems fašistams už savo ir savo draugų kančias. 
Kar iniam e komi sariat e dėl šitokio man o noro visi nu stebo , 
o v ienas pulkininkas tarė man : 

- Tu tik pagalvok , draug uži, kam mu ms reikalingi seniai, 
j eigu Tary binei Armija i užtenk a ir jaunų. 

Tik po ilgų pastangų man pavyko įrodyti ir įtikinti, kad 
aš nesu jok s sen is, kad aš tik 27 metų vyra s, kad aš tik hitl e
rinėje stovykloj e be laiko pasenau . Tik po to mano nora s 
bu vo pa tenkint as ir, mėnesiui prasli nku s, aš jau žyg iavau ta 
rybinių karių gr etose. 

Grįžęs po pergalės į tėvynę, aš neberad au nei tėvų, nei 
kitų artimąjų,- visi jie buvo buržuazinių nacionalistų nužu
dyti , ka i tik aš buva u išsiųstas į Osvencimą" . 
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Kaun ieHs An tana s Bar tk evi 
čius, buvęs Osve ncimo ka linys 
Nr. 186647, dabar personal inis 
pensinin kas , papildo ši pasak oj i
mą ne maž iau šiu rp iomi s smulk
menomis. 

„A tvykus į Osvencimą naujam 
kalinių ešelon u i, tuojau būdavo 
daro ma vadinamo j i selekc ij a, t. y . 
darbingų ir nedarbingų žmonių at 
ranka. V isi darbui tinkam i vyra i 
ir mo terys būdavo pastatomi į vie
ną pusę, o v isos kitos mo terys , 
va ika i, seni ai ir ligo ti arba silp
nos išva izdos vyra i - į kitą pusę. 
Tokių būdavo daugi ausia, kar tais 
net ligi 900/o visų naujai atvyk u
sių kalinių. Ju os tu oj pat vesda vo 
į dujų kam eras ir žud ydav o . Kad 
žmonės nenumanytų, kur juo s ve 
da, ir kad kart ais nepakeltų maiš

Ant. Bortkeviėius, 
buv . Osvencimo mirties stovy klos 

kali nys Nr. 186647 

to, ji ems pasak ydavo , kad jie ve dam i į pirtį, o ka d ne
abejotų, kartai s duodav o net po gabalėlį mu ilo ir rank 
šluosčius. 

Dujq kam eros būdavo įrengtos pr ie krematoriumų. Išor iš
kai jos tikrai būdavo panašios į pirtis - su dušai s ir va nden
tiekio čiaupais. Jos e tilpdavo po keletą šimtų žmonių iš karto . 
Suvarę auka s į vidų, hitle r ininkai aklinai uždar ydavo ge
ležines, neišlau žiamas kamero s duri s ir pro angą lubose įmes
dav o į vidų balioną su smarkiai veikiančiomis nuod ingomis 
duj omis. Baliona s sprogda vo, duj os paskli sdavo ir per 15-
20 minučių v isi viduj e esanti eji žmonės būdavo nebegyvi. Pra 
slinku s tam tikram la ikui , kamerą atidaryda vo , išvėdindavo, 
o lavo nu s išvi lkd avo ir tempd avo į kr emator iumu s deginti. 
Šį darbą a tlikdavo iš pačių kalinių tar po sudaryt os va dina 
mo sios zond erk oma nd os. 

Vadin amoji selekcija stovyk loj e, jeigu ir nea tvykda vo 
11auj t1 ešelonų, būdavo daroma kas dvi savait es. Sto vy k los ad
mini stra cija išr ik iuodavo v isus kalin ius, ir kas nor s iš vyr es
niųjų esesininkų, ei damas pro ša li, baksnod avo pi rštu ka li
niams i krūtinę. Kas pastfimėtas susverdėdavo , tą išvilkdavo 
iš rikiuotės ir tempdavo į dujq kamerą, nes jau būdavo lai
komas dar bui nebetink amu . N ega lin tie ji paeiti būdavo sunk
vež imiais vežami i dujq kamerą". 

Toliau Bortkevičius papasakojo , ka d 1944 metq paba igoj e 
Himl erio įsakymu Osvencime pradėta gria uti k rematoriumus, 
kad tu o būdu būtq paslėpti hitl erin inkq nu sikaltimo pėdsakai, 
bet didesnė dalis jq pasilik o nesugri aut a. 
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1945 m. vdsario mcn. , v is labiau ai tėjanl frontui , stovyklo s 
c1dmmistrncija ga vo jsakymą evakuoti veikus ir darbingu '> 
kaliniu<;, o visus kitu ,; - sunaikinti. Pas mer l tieji sunaikinti 
buvo suvary ti į aikštę ir ten į juos pradėta šaudyti iš kulk o
svaidžių. Laiku pajutę pavojų, Bartkevičius ir dar du ka
liniai - viena s rusa s ir vien as lenka 5 - pasislėpė kanalizacijos 
vamzdžiu ose ir ten išbm ·o tris diena s be mai sto ir be va nd ens, 
kol juo s išgelbėjo stovyklos teritoriją užėmęs Tarybinės Armi
jos dalinys . Kalint stovykloje iš Bartkevičiaus buvo be
likę tik kaulai ir oda, tarybinitĮ kariq išgelbėtas jis svėrė 
vos 35 kg. Kurį laiką turėjo ilsėtis ir gydy tis ligoninėje . At
sigavęs pirmaisiais pokario metais buv o paskirtas gidu - ve
džiodavo po buvusiąją Osvencimo stovyklą gau sias eks kur sij as 
ir aiškindavo jom s hitlerinių budelių čia įvykdytus nu sika lti 
mus prieš žmoniškumą. 

Vilnietis Jokūbas Gordonas, buvęs Osvenci me ir likęs 
gyvas, davė Tarptautiniam tribuno lu i Niurnb erg e šitokius pa 
rodymus: 

,, . .. Į Osvencimo stovyklą man e atvežė 1943 m. sausio 
22 d . Iš v iso mūsų ešelone buvo 3650 žmonių, iš kurių 
i stovyklą įžengė 265 vyra i ir api e 80 moterų, visus kitus tuoj 
pat nusiuntė i krematoriumą - nuodijo duj om is ir sudegino , 
jų tarpe sude gino mano žmoną Matildą, iš pro fes ijo s gydytoją, 
pusp enktq metų sūnų, 73 metų tėvą ir 64 metų motiną". 

Laimingu, ties iog nuostabiu bfldu kaunietė S. S.-M ., atvy 
kusi i Owencimą, išsigelbėjo iš dujų kameros. Stai ką jį p a
pasakojo šio straipsnio autoriui apie tą nepaprastą įvykį: 

,,Vokiečiai suvarė mus į „nuutėlinimo" baraką ir liepė nu
sirengti. Mums nu sirengi ant , vokiečiai vaikščiojo aplink ui ir 
domėjosi, kieno geresni drabužiai. Kai kurios moterys, ypač 
prancūzės, kurios buvo gražiai ir pu ošniai apsirengusios, pe i
liais piaustė ir draskė savo drabužius , kad jie neatitektų vo
kiečiams. 

Kai nusirengėme, mums liepė eiti į kitą patalpą, kurioj e 
turėjusi būti pirti s. Į tą patalpą buvome suvary tos taip ankš
tai, jog stovėjome žmogus prie žmogaus. Bet pa talpa visiškai 
nebuvu si panaši i pirtį. ,,Kur vande ns čiaupai. j eig u ta i pi r
tis? - pa sigird o nustebę ir neramūs moterų balsai . Tikrumoje 
tai bu vo dujų kamera, j kurią buvome suvarytos nu žudyti. Aš 
įžengiau į ją paskutinėse gre tose . 

Kai visos suėjome į vidų, už.sitrenkė dury s. Kažkur palubė
je ėmė blykčioti paka itomis rau don a ir ge ltona šv iesos . Pr as i
dėjo nea psakomo klaikumo įtemptas laukim as kažko bai saus 
ir n eišvengia mo. Staiga vėl atsidarė dury s, įėio vokietis ir 
gar s iai šūktelėjo: ,,Kuri čia esa te Fridman?" Niekam nea tsi
liepiant , jis savo klausimą pakartojo. Kažk ok io vidu jini o bal so 
liepiama, aš suš ukau: ,,Aš esu Fridm an!" Voki etis patraukė 
man e už pe ties ir liepė išeiti laukan, šauk damas: ,,Donerve ter , 
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ko 1:_ea~siliepi, jei~u š~ukiu?" Išvedęs iš „pirties" laukan , ji5-
pas tume man e kazkokiam senyvam žydui, saky dama s: ,,Stai 
tavo duktė!" ,,Tai ne mano duktė",- tarė nustebęs senis, bel 
mano laimei voki e tis šių žodžių negirdėjo. Aš greitai susiori en
tava u ir tariau , puldama pri e senio: ,,Tėveli, argi tu nebepa
žįsti manęs? !" Senis, matyt, irgi suprato mano „vaidybą", jam 
pagailo manęs ir jis tarė: ,,Tu taip pa sikeitei, jog aš nebeat
paži nau išsyk tavęs". Vėliau , iš pasikalbėjimo su juo, pa
aiškėjo, k ad j is dirbo vadinamoj zonderkomandoj ir praš·ė
vokietį, k uriam ji s padarė kažkokių paslaugų, išgelbėti jo 
dukterį , k uri, kaip ji s girdėjęs, atvykusi į stovyklą su mūsų 
tr ans portu ir turėjusi būti nuvaryta į „pirtį". Vokietis sutikęs, 
bet senio duktė į jo šaukimą neatsiliepė - veikiausiai jo s vi
sišk ai n ebuvo arba ji buvo jau be sąmonės ir vie toj jos buvau 
išgelbėta aš. 

Senis man davė apsivilkti dryžuotus kalinio drabužius ir 
gri ež ta i prisakė n ieka m nesakyt i, kad buvau dujų kameroje. 
.,Jei k as klaus, sakyk, kad buvai pirtyj e. Taip , pirtyje". 

Po to mane nuvarė į moterų baraką". 
Vėliau S. S.-M. buvo nugabenta į Stutho fo stovyklą, iš 

kurios ją išva davo Tarybinė Armija. 
Kiek iš v iso žmonių iš Lietuvos žuvo Osvencimo dujų ka 

merose, nėra jok ios galimybės nusta tyti, nes hitlerininkai 
traukdamiesi sunaikino visus dokumen tus. Dėl tos pat prie
žasties neįmanoma nusta tyti, kiek jų buvo patekę ir turėjo• 
be lai.ko žf1ti kituo se hitlerininkų įsteigtuose mirt ies fabr ikuose , 
bet vis dėlto yra įrodymų, ka d lietuviq didesniais ar mažes 
niai s ki ekiai s yra buvę žymesnėse tiek okupuotosios Lenkijos , 
tiek pačios Voki etijo s koncentracijo s ir na ikinimo stovyklo se. 
Net Maid an eke , kur daugiausia buvo žudomi lenkų, rusq ir 
žydų tautybės žmonės, yra buvę ir lietuviq. 

Tačiau bene daugi ausia lietuvių buvo patekę į Stuthof o 
kon centracijos stovyklą. Si stovykla buvo bitlerininkq įsteigta, 
pr as linku s keliems mėnesiams po Lenkiios užkariavim o, bt1-
tent 1940 metq pra džio je, šiauriniame okupuotosios Lenkijo s 
pakraštyj e, pajūryje, netoli Gdan sko . J au pirmaisiais karo me
tai s į ją pradėta tremti ir lietuv ius . 

1943 metų pavasarį i Stuthofo stovyklą buvo ištr emtas iš 
Lietuvos did okas būrys inteligentų, jų tarp e Viln iaus uni ver 
site to prof esor ius rašytoja s Balys Sruoga ir daug kitq. Tik 
laba i nedidelė da lis ištremtqjq išliko gyv i ir, Raud onosios Ar
mijos išva duot i, atga vo laisvę, vis i kiti išmirė nuo nepak en
čiamq sąlygtĮ, nu o bado, ligq arba šiaipjau buvo hitlerininkq 
nužud y ti. Prof. Balys Sruoga laimingu būdu liko gyva s, be t 
jo s~_eikat a , sto".'yk l~ff'?tt:Vo taip su~~dy t~: jog , ~rįžęs į Lietu
vą, 11s n 0pašveiko ir m1re. Savo ba1sms 1sgyvemmus Stuthofo 
hitlerinėje žrnoniq • žudykloje ji s aprašė tal entingam e kūrinyje 
,,Dievq miškas". 

l O ll ltlerln~ okupaqlju Lietuvoje 
♦ 
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Iš rašytojo Balio Sruogos knygos , kurią būtų labai tik slu 
pavadinti dokume ntin e apysaka, o taip pat iš kai kurių kitų 
Stuth ofe kalėjusių žmonių pasakojimų galima susi daryti visiš
kai aiškų gyv enimo šioje hitlerinėje stovyk loje vaizdą. O tas 
va izdas baisus ir sukrečiantis. 

Jau vos tik įžengę pro var tus į stovyklą , suimtieji čia bū
davo sutinkami keiksmais ir lazdos smūgiais, nuo kurių ne 
viena s griūdavo ant žemės su perskelta galva arba net ir 
užmuštas. Po šio „krikšto" likusiems gyvi ems prasidėdavo klai
ku s ir pasigailėjimo ve rtas amž inai alkano vergo gyvenimas, 
kuri s anksčiau ar vėliau taip pa t baigdavo si belaike mirtimi, 
jeigu ne nuo lazdos, tai nuo bado, šalčio, dizent erijo s, šilti
nės ir kitų užkrečiamųjų ligtĮ, kurios stovykloje be paliovos 
siausdavo. 

Kaip ii visose ki tose hitlerinėse stovyklose, kaliniai Stut
hof e turėdavo ilgai ir sunkiai dirbti. Nuo tamsos lig tamsos 
jie kraudavo į vagonėlius akmenis, smėlį, plyta s, paskui vilk
davo krovinį netvarkingai paklotais bėgiais, nuo kurių vago 
nėliai dažnai nuk r isdavo , ir juos reikėdavo plikom rankom 
vėl ant bėgių užkelti, o valgyti gaudavo tik mažą gabalėlį 
duonos ir du kartus per dieną po puslitrį kažkokio viralo, 
kur io nieku būdu nebūtų buvę galima pavadinti sriuba. 2mo
nės kęsdavo tokį baisų alkį, jog už sudžiūvusią duono s plutą 
būtų galėję vieni kitiems akis išdra sky ti. Didžiausioji dauge
lio jų svajonė būdavo patekti darbininku į stovyklos šunidę, 
kurioj e buvo laikomi sargybiniai vilkų veislės šunys. Čia 
„laimingieji" galėdavo pasrėbti šunims išvirtos putros - ir 
-skanesnės, ir riebesnės, ir sotesnės už tą, kuri būdavo ver
dama kaliniam s. Bet patekti į šunidę ne taip lengva būdavę -
·darbui ten būdavo imami tik didelį vokiečių pasitikėjimą įgi
ję kaliniai. 

Varginami sunkaus, katorginio darbo , nuolat alkani ir 
-gyvendami sanita r iniu atžvilgi u neįmanomose sąlygose -
ankštuose, žiemą nekūrenamuose barakuose, be pirtie s, be 
skalbinių, be muilo, pur vin i, suskretę ir utėlėti - kaliniai mir
davo kaip musės. Kartas nuo karto kylančios užkrečiamųjų 
ligų epid emijos per du- tris mėnesius nuvarydavo į kapus iš
kar t 40- 500/o visų kalinių. 

Beveik jokios medicininės pagalbos kalini ams nebūdavo 
teikiama . Bet žmonės susirgę jos dažniau siai nė nesikreipdavo, 
nes tai tik pagreitinda vo mirtį. Mat, stovyklos ligoninėje, 
kurios viršininku buvęs papra stas esesininkų puskarininkis, 
n etgi ne felčeris, ser gant ieji dažniau siai būdavo „gydomi" fe
nolu (karboline rūgštimi), kur io pats pu skarininkis ligoniam s 
įšvirkšdavo. Užtekdavo vienos ir nedidelės šio nuodingo che
mikalo dozės, kad ligonis tučtuojau numirtų. 

Tačiau ne tiktai ligoninės, b et ir visos stovyklos administ
racija susidėjo iš tokių žmonių, kuri ems užmušti žmogų būda-
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Kalinio plakimas an~ .,_o~o~ Osvencime. " 
Salia egzekucijos vietos vokiska1 1rasas „Mylek tevynę 

l 'eka i Pasitelkę sau padėjėjų iš kriminalinių nus~-

~~1t~fiJst;~o, jie!~ e~~;~~~~10~~~i~~mfų k:!į~~vob;:~~~ 
mus, prasimany.d\s už menkiau sius nusižengimus ir. netgi ".'i-
0 _b~us~a~? k~ m~allės Užtekdavo kaliniui pasisukti ne taip , 
sa1_ e JO io~. Jll . . ·lkas ir jis gauda vo kumščiu į dantis 
kaip to noreJO esfs1m1B t kumščio ir lazdos smūgiai būdavo 
arba lazda per g~ vą._ e_ . "e net nebūdavo laikomi baus
taip plačiai praktikuo1a~11, ~og 1;etai žmogus kri sdavo vietoje 

nuo 1·t1 ne taip Jau b -d me, nors . kl dministracijos nuomon e, u avo 
negyvas . Bausme, stovy os a . t ožio" 
tik tada, kai kalinį paguldd_y~avope~nvidur1· g~ubtas suolas, ant 

O. " tai bu vo me ims, d ·r J0 0 " zys - . taip , kad jis per sisver avo ~ .. 
kurio paguldyda v? z~~~Jrda vo ištemptoj e padėtyje. Dirz~i~ 
apatinė kūno dali s a s1_ k r . rankas ir kojas, budehai, 
priveržę pri e suolo koJŲ a m10 141 



kurie būdavo ski r iam i iš kriminalinių nusikaltėlių tarpo, nu 
mauda vo jam viršutine s, o kar tais ir apatines k elnes ir pl ak
davo jį pu san tro me tro ilgumo odini u rimbu su įpinta viduj e 
v iela. Vieną tokių rimbų, kuri e štuU10fe buvo var toj ami žmo
nėms plakti, šiandi en galima maty ti LTSR Val stybiniame isto 
rijos -revo liucijo s muziejuje kaip eksponatą nuolatinėje, hit 
lerininkų žiaurum us vaizduojančioje ekspozic ijoje. 

Ant „ožio" būdavo guldoma už įvairius, tačiau n edid eliu s 
ir menku s nusižengimus stovyklos tva rkai ir drausm ei. Vidu 
tiniška „porcija" būdavo 25 kirčiai. Bet ne kiekvie nas muša
mas juos atlaikydavo. Pagal buvusiųjq Štuthofo kalinių pasa
kojimus, neretai pasitaikydavo, kad po egzek ucijos nuo „ožio" 
būdavo nuimamas tik lavona s. 

Už „svarbesnius" nusiže ngimu s būdavo šaudoma arba ka
riama . Stovyklos aikštėje stovėjo vienvietės, vėliau - dvivi e 
tės kartuvės, kuriose laba i dažna i kabodavo tai vi ena s, tai 
du pakart i žmonės. 

Kaliniams įbauginti stovyklos administracija suvarydavo 
juos visus j aikštę, kai būdavo vykdomos egzekucijos. Pasa
kojama, kad 1943 metų vasarą, kariant v iešai du kalinius, 
vienam jų nutrūkusi virvė ir kariamasis nukrito žemėn dar 
gyvas. Pagal visame civilizuotame „pasaulyje prigijusį paprotį 
kaliniui tokiais atveja is mirties bausmė dovanojama ir pakei
čiama kalėjimu. Bet kilnių ir žmoniškų papročių hitl eriniai 
žudikai nepripažin davo. Egzekucijai vadovavęs stovyklos ko
mendanto pava duotoja s k ažkoks esesininkas Chemnicas liepė 
pasmerktajam vėl a tsistoti po kartuvėm. Bet, užnėrus aukai 
kilpą an t kaklo, virvė antrą kartą nutrūko ir kariamasis vėl 
gyvas nukrito ant žemės. Tada hitl er inis galvažudys nusivedė 
nelai1:1i~gąjį į krematoriumą ir ten nušovė .ii iš pistoleto. 

Pn es nu zudydami, hitl eriniai sadistai mėgdavo savo aukas 
dar kankinti. Labai paplitęs žmonių kankinimo būdas štutho
~e būdavęs _pakė:binti kalinį an t kartuvių arba barako sienoje 
Įkalt~ ~a ?h o uz rankų. Nelaimingajam išsinarindavo pečiq 
~ąnar~a~, JIS n~~ekda vo sąmonės ir vėl atgaudavo, kol po ilgų 
1r ba1s1ų kanc1ų pagaliau numirdavo. 

„!""f uma1:1i~kesn is''. ~ankinimo būdas, kurio sužvėrėję naciai 
netgi nelaike kankm1mu, o tik „nekaltu žaidimu", bet kuris 
ta ip pat buvo j ų labai mėgiamas, tai būdavo - liepti kaliniui 
n~sirengt~ ir atsigult i i betoninį lovį, į kurį iš čiaupo pri
le ISd~vo sal_to van dens. Priv erstas valandą ar dvi išbūti van
~~nyJ_e, k~lm~s, ypač _žiemą, neišv engiamai susirgdavo plau
c1ų ~z~eg1mu 1r p~ ~ehų dienų kelia udav o j krematoriumą. 

Š1ta1p - katorgmm darbu , alkiu , šalčiu, antisanitarinėmis 
sąly~om~, kankini1:1ais ir sadistiškais „žaidimai s", o taip pat 
planmg ai ~y kdomais ma si_n~ais žudy mai s - voki škieji fašistai 
per p enke nu s metus sunaikmo št uthof e kelis šimtu s tūkstan
čių įvairių tautybiq žmonių. Daugiau sia čia žuvo lenkų, bet 
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HitlerininktĮ mėgstamas ka1initĮ kankinimo būdas -
pakabinimas už rankų 

nemaža ir prancŪZLĮ, norveglĮ, danq , rusų, tam tikras ska i
čius latvitĮ, estų ir , spr end~iant iš I;JO k~ro ap tiktq ~tO\~ykl~s 
komendantūroje sąrašų, api e 400 hetuv1ą Be_ gr_upe~ mtel_1-
gentų, kurie hitlerinitĮ oku~a-?tų buvo smm t1 L~~tuvoJe 
1943 metu pavasarį ir išgab en ti ! Stut~? fo ~?nce:1trac1JOS : to~ 
vykla, tais pačiais metai s ir dar anksc1au ~10~?1 pat_e~o keli 
šimta ·i mūsq krašto jaunuolių, dezertyravusių 1s v:ok1ec1q ~~
darytąjq darbo ba talionq. T~:n auda~m tu?se batahon_uose, Jle 
dėvėjo senosios lietuvių arm1.1os kantĮ um'.o:ma s, kur!ų'. pasak 
vieno buvu siojo Stuthofo stovyk los ka~1mo, :1emaza 1 buvę 
aptikta šios stovyklo s sandėliu?s~, į kun~.o~ budavo sukrau-
nami mirusių ir nužudytų kahmų drabuzrn1. . 

Be anksčiau išvar dytq tautybių žmonių, Stuth~f ~ nu~ cty~a 
taip pat tūkstančiai žydų. Žydai čionai didesma1s k1ek1a1s 
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pradėta gabenti tik karo pabaigoje, 1944 ~~tais. Vos tik ~tvež~ 
tus juos čia dažniausiai tuoj pat ir sunaikindavo. Tam t1k:l~1 
prie krematoriumo bu v o įrengta nedidelė dujų_ kam~ra -=--:-mun
nis, maždaug 30 kvadratinių metr~ I?astatas, Į kuq taciau su
kimšdavo po šimtą ir daug iau nelaimingų at~~ų. . . 

Dujų kam era buvo įrengta n_eva dr~bu~)?m. s ~ezinf ~kuoti, 
bet tikrum oje joje būdavo . .,dezt?-f:ku?J_ai:111 . tik zmone s . Pa
smer kti es iems liepd avo nu s1J"engt1 1r eiti_ Į :v1d_q n ev~ maudy
t is , bet vos tik jie suei davo, būdavo aklu~a1 _uztrenkiam~s du 
ry s ir pro specialų vamzdį iš lauko pu ses Į kamerą buda vo 
p aleidži amos nuodingos dujos. Maždaug per pusę val~nd<;>s 
viduj e esančius žmones ištikdavo mir tis, nors,_ pasa~ likusių 
gyvq stovyklos kalinių, kai kurios aukos, tempiamos Į k rema-
toriumą, dar rodydavo gyvybės žymių. . . . 

Nemažai lietuvių (yra pagrindo manyti, kad ne maz1au 
kaip 300) žuvo Buchenvaldo (Tiuringijoje , netoli Ve ima ro) kon
centracijos stovy kloje. Buvęs šios stovyklos ka linys Nr. 34497 
panevėžietis Algirdas Beinarauskas, dabar gyvenąs Kaune, pa 
sakoja, kad tūkstančiai Buchenva ldo kalinių, kurių ta rp e buv~ 
ir jis, buvo p erkelti dirbti į už keliasdešimt kilometrų esan ti 
šios stovyklos filialą „Dora", kur buvo įrengta didžiulė vok ie
čiq slaptojo ginklo „Fau- 1" ir „Fau-2" gamykla. Gamyklos ce
chai ir kalinių buveinės buvo įrengtos plačiuose tun el iuos e, 
kurie buvo išrau sti d ideliame kalne ir sumania i užmaskuo ti 
aplinkos gamta. Tuose tuneliuo se kaliniai turėdavo išbūti mė
nesių mėnesius, neregėdami saulės šviesos. Ji e mird avo kaip 
musės, nes dėl nuovargio, menko maisto ir blogų sanitarinių 
sąlygų jų tarpe siausdavo visokių užkrečiamųjų ligų, o daž
niausiai -vidurių šiltinės epi dem ijo s . 

Artėjant frontui, kaliniai iš „Fau" gamyklos buvo evak uoti 
į Bergen-Belz eno koncentracijos stovyklą, kur jie pagaliau 
buvo išvaduoti tą sritį okupavusios anglų kariuomenės. A. Bei
narau sko pa sakojimu, Bergen-Belze no stovy k loj e anglai radę 
tie siog kalnu s hitlerininkų nukankintų žmonių lavonų, ir , kad 
apsaugojus apylinkę nuo galimos epi demi jo s, stovyklo s t eri
torija turėjo būti buldozeriais valoma nuo lavonų, nes žmonės 
j au nebespėjo jų nešti į jiem s palaidoti iškastas duob es . 

Teisiant po karo Rygoj e grupę vokiečių karinių nusikaltė
lių, paaiškėjo, kad nemažai lietuvių žuvo koncentracijos sto
vykloje, kurią hitleriniai okupanta i bu vo įsteigę Salaspily 
(l.atvi jo je). Be lietuvių, čia buvo ka lin am i dar la tviai, es tai, 
ru sa i ir lenkai, o taip pat laikomi tarybiniai karo b elaisviai. 
Pa sak liudininkų, šioje stovykloje buvo praktikuojami rafi
nuoti žmoniq kank inimo bei žudymo metodai. Labia usiai buvo 
paplitęs barakq „dezinfekavimo metodas". Lyjant ar ba šąlant 
kalini ams būdavo įsakoma visiškai nu si rengti ir iše iti laukan . 
Ka i po kurio laiko juos vėl suvary davo į vidų, baraka i jau 
būdavo pripildyti nuodingų dujų. Patekę į duja s, kaliniai ma-

lšo 

.. 

Koncentracijos stovyklo se hitl erin ia i galvažudži ai 
paliko kalnus nukankintų žmonių kaukolių ir kaulų 

7 

siškai mirdavo 1
• Šis siaub ingas „metodas" būdavo ypač tai

komas moterims ir va ikam s. Liudininkas latvis J. J. Kaulinšas 
papa sakojo teisme atsitikimą, kai •:dezinfekc~jos". _metu . st~
vykloje dujomi s buvo nun uodyta ap1~ 30~ mazamec1ų _vaikq . 

Tas pats liudinink as pasakojo, kaip vieną kartą VlSOs Sa
laspilio stovy kloj e įkalintos me~ga~!ė~ _nuo 18 Hgi 25 metų 
amžiaus buvo nuogai nurengtos 1r 1snkmotos pne barakų at
vykusiems iš Ry gos vokiečių_ ka:~ink~ms pas_ižiūrėti. Kiek
vienai merg aitei ant kaklo hitl enn~ai pakabino _ lentelę su 
num eriu. Tą pačią dieną merga~tes buvo s\lsodmt~s. Į D?a
šinas ir išvež tos į vokiečiq kan ninkams sk1rtus v1esuosms. 
namus 3• 

Gana daug Lietuv os žmoniq hitler~ės okupaci jos metais 
yra žuvę Estijoje, kur ji e kartu su ~sta 1s: ru sais_ i: ki tq tauty
biq tarybini a is piliečiais buvo_ kan~1:11am1 !eny~~t":se konc ent ~ 
racijos stovyklo se . Bėgdami is . EstiJos, ~1tlenma i_ ~kupanta1 
žudė kaliniu s, o jų lavonus deg1~O, bet visų s_udegu:1.t_i nebesu
spėjo, ir k ai kurie paruošti tauza\ ~u la:'on~1 s. ~~s1hko n_~su
degę, kad galėtų liudyti pasaulm1 ap ie zvenskus fas1stq 
darbus. 

1 2.r. Hit lerininktl piktadarybės Paba ltij yje, Vilnius, 1957, 74 psl. 
2 2.r. ten pat. 
3 Zr. ten pat, 74-75 psl. 
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KO JIE SIEKE? 

Vokiškųjų agresorių siekim ai Lietuvoje buv o v isiškai ai š
kūs. Juo s trumpai ir aiškiai nusakė pats jų va deiva - Hitl e
ris. Pra slinku s maždaug mėnesiui po užpuolimo pri eš Tarybų 
Sąjungą, pasi tarime, į kurį bu vo sukvi esti žym iau sieji nacio
nalsocialistų partijos, reicho bei armijos pareigūnai, Hitleri s, 
be ki ta ko, pareiškė: ,,Visas Pabaltijy s tu ri tap ti imperij os 
,dalimi" 1. 

Pabaltij o tautų likimo klausi mu hitlerinės Vok ietijo s va 
deivų tarp e nebuvo didelio nuomonių skirtum o. Visi ji e sut a
rė, kad okupuoti eji ry tq kraštai , o jų tarp e ir Lietuva (Lietu 
va netgi pirmiau sia!), turi būti atitu štinti nu o gyventojų, kad 
tuo būdu būtq sudar y tas reika ling asis lebensra uma s (gyv ena
moji erdvė) vo kiški esiems koloni stams. 
Nacionalsocialistų partijos ideologas Rozenb ergas savo žur 

nale „National-Soz ialis tische Monats hefte" rašė: ,,Rytų probl e
mą sudaro tai, kad Baltijo s tautos būtų perkeltos į vo kiškosio s 
kultūros dirvą ... " Atrod o, lyg būtų kalbama api e „taikingą" 
lietuviu, latvių ir estų suvokietinimą. 

Tapęs imper ijo s ministru okupuotų kraštų rytuo se reika
lams, Rozenb ergas pasisakė kiek aišk iau. Savo instrukcijoj e 
Ostlando reic hskomisarui Lozei jis rašė, kad voki škos ios ad
ministracijos tik slas šioje teri torijo je yra ,, ... sukurti vo
kiškąjį protektoratą tam, kad vėliau šia s sritis būtų galima 
pavers ti didžiosios Vokietijos sudėtine dalimi'. germani~~
vus rasiniu atž vilgiu tinka mus e lementu s, kolo nizav us vo kis
kosios rasės at stovai s ir suna ikinu s nepageidaujamus ele
mentus" 2• 

Tik geriau pažinęs okupuotų kraštų taut as ir įsitikinęs, kad 
jos nė už „vokiškąją kultūrą" neišsižadės savo nac ion alini o 
savitumo, Rozenb erga s, kalbėdamas 1943 metais va dinam ojo 
Vokietijos „Dar bo fronto" suvažiav ime apie vokiečių · politiką 
okupuoto se Tarybų Sąjungos teritorijose, pareiškė, kad, nor in~ 
pa jungti S<lU šias tau tas, savivalė ir ti roni ja bus nepapra stai 
tinkama va ldymo forma . 

Hitleriniam s vade ivoms, spr endži anti ems klausimą, kai p 
elg tis su nukariautomi s tautomis, sk uba į pagalbą vokiečių 
,.mokslinin kai". Antai, val stybinio vokiečių uni ve rsite to Poz 
nanėje 810logijos -paleontologijos institu to prof esor ius Tomso-
11as 1942 m. spnlio 19 d. pristatė hitl eri nei vyriau syb ei savo 
,, Politinę ataskaitą", kuri po ka ro buvo a ptikta Vokie tij os ar
chyvuo se ir kaip dok umenta s 439 NB fi~_ūrnvo Niurnb er_go by 
loj e. Toj e apyskai toje j is, tarp kitko , rase : ,, ... Su lenkaIS arba 
čekais mes galime susidoroti, šitam užteks biologinių mūsų 
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2 HtopHGeprcK111\ 11pouecc, -r. l. M., 1954, cr p. 406. 

tauto s j ėgų. Toki os mažos tautybės kaip estai, latv iai ir lic
Luviai tun ar ba pri si taikyt i pri e mūsq, arba žūti " 1. 

Kokią ateitį Rytų Europo s tautoms, jų tarp e ir lietuviq tau
tai, galėjo pačiu geria usiu atv eju lemti vokiečių laimėjimas, 
ga lima numanyti kad ir iš šių gestapo vy riau siojo vadovo 
Himl erio svaičiojimų, kuriu os ji s išdėstė savo 1940 m. gegu
žės 15 d. datu otame raš te , pava dintam e: .,Einige Gedank en 
uber di e Behan dlung der Fremdenbev olkerung im Osten" (,,Ke
le tas minčių apie kitataučių traktavimą Rytuose"): 

,,. . . Nori u pasakyti, kad mūsų didžiau sias interesas ne 
tiktai ne jungti Rytu ose gyvenanč ių tautų, o prieš ingai - skal 
dyti j as i kaip galint daugiau dalių ir skeve ldn.i (Split te! u_nd 
Partik eln). - rašė Himl eris.- Taip pat ne mūsų interesas zadm 
ti j ose nacionalinę sąmonę ir nacionalinę kultūrą ... 

Svarbiausias klau simas, sprendžiant visas šias problema s, 
yra mokyklq klau simas ... Nevokiečių tautybės gyv entojams 
Rytuo se neturi būti aukštesnių mokyklq už keturklasę liaudies 
mokyklą. Tokios mokyklos tikslas turi būti išmokyti vien tiktai 
skaičiuoti daugi ausia lig i 500, pasirašy ti pavardę ir įkvėpti 

supratimą, ka d dievas įsakęs būti paklu s_nie~ ~ _Yo_kiet~jai. : . 
Išskyru s šitokias mokyklas, Rytu ose negali but1 Jokių kitokių 
mokyklų" 2• 

Stai kokia a te itis laukė lietuvių tautos, perke ltos i „voki š
kos ios kultūros dirvą". Ir tai pačiu ger iaus iu a tveju! Veikiau 
siai gi j ą būtq ištikęs liki mas, kurį j ai. kaip ir kitom s p~ver~
tosioms Europos tautoms, buvo iš ankst o parengęs H1tlen s. 
Jo „programa", kurią ji s rengėsi vykdyti ir V'į~dė o~upuotuo se 
kra štuo se , bu vo aiški. Kalbėdamasis su anksc1au mme tu Her
manu Rau šningu, Hitleris atvira i pareiškė: 

„J eigu aš siunčiu į karo pragarą vok~:čiL\ . tau tos_ žied~, be 
mažiau sio gail es io liedamas brangt! vok1skąJĮ krauJą , tai, be 
,abe jo, aš turiu teisę naikinti milij onu s žemesnės rasės žmo-
nių" 3

• . • • . ,, • . • . . . 
Kas gi bu vo tie „zemesnes rases zmc_mes, Jeigu n~ ru sai, 

lenkai, lat v iai, lie tuvia i ... Ir, tar tum susivokęs, kad s1 „pro
grama ska mba perne lyg jau žmogėdriškai, j is stengia si „su-
švel ninti" ją, pridurdam as: . . . . 

,, . .. Yra nemaža btidq, su kunų pagalba galima s1stem111-
gai ,_ palygi!1ti ne~~m!smingai ir ja u ti~ ra i 1?e kra ujo pr~1

4
iejimo 

pasiekti tai, kad 1sm1rtq mums nepage 1dat1Jamos tauto s . 
Tie būdai žinomi. Tai draudim as nepageidaujamų tautq 

mo terims gimdyti, vy rq stcr ilizr1vi1:'as ir k itos barbarišk~ s pri~~ 
monės, kuriomi s siekiam a nelc 1st1 toms tau toms daugmll s 11 

aug ti. 

-- , 111op116cprcK11_i1 11poue~c, :· . -~· M .• l !J_54, crp. 8~4. . . 
2 „Uiu lNyn Glown C'j h.om ·s 111 Iladama Zb rod n1 1C'm1cck 1ch 

t. IV, Wm swwc1, 1948, s tr. 122, 123. _ 
1 l liop116eprc1rnii npouccc, T. l , J\\., 1954, crp . ::,78_ 
• Ten pat. 

w Polscc", 
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Barbariško s ... Hitleris šio negarbingo epit eto nė nes ikrato . 
Priešingai, jis pat s su cinišku pasididžia v imu sušu nk a per pa si
kalbėjimą su Raušningu: ,,Mes esame barbarai ir norime būti 
barbarais. Tai garbingas vardas!" 1 

Cia pacituotų pasisakymų visiškai pak anka, norint galuti
nai įsitikinti, kad hitlerinių okupantų tik slas buvo visai s įma
nomai s būdais likviduoti užkariautų kra štq gyv entojus ir pa
tiems įsikurti jų vie toj e. Tik paskutini s kvailys ir visiškas ne
išmanėlis galėjo puoselėti vilti, kad barb arai, kaip ji e patys . 
save vadino, pa liks lietuvių tautą gyvą, nor s ir suvokietintą. 
Mirtiną smūgį šiai nepagrįstai vilčiai davė pačių hitlerininkų 
spauda. Vienam e straipsnyje „Dėl Rytų germanizavimo", b e
kita ko, rašoma: ,,. . . Kad reich as galėtų užtikrinti kiekvie
nai savo atžalai šimtmečiams nuosavą žemės sklypą, reikia, 
kad vokiečių krauju bei gyvybe naujai laimėtoji erdvė nebū
tų pripildyt a tik suvokietin tais žmonėmis. 

. . . Patyrimas moko ir kartu patvirtina vieną natūralų, bio
loginį faktą, kad iš svetimų žmonių negalima padaryti jokių 
vokiečių. 

Reichas parsikvietė pa s save iš neplaningai išmėtytų ir 
pavojingų sričių šimtus tūkstančių vokiečių ūkininkų, sutvar
kė juos ir dabar planingai siunčia į rytus . Jau jų vienų skai
čius didesnis už kai kurias tautas, kurios . . . modernaus laiko 
skaičių sąvokoje... tėra tik atskiri lašai ant karšto ak
mens" 2• 

Aiškiau n eb ereikia. Lietuvių tauta nacistams, be abejo, bu 
vusi tik „atskiras lašas", kuris, užtiškęs ant karšto akmens, 
tegali tik išgaruoti. 

Taigi, lietuvių tauta „naujosios Europos" kūrėjų buvo pa
smerkta išnykti, kaip kad buvo pasmerkti išnykti čekai, lenkai 
ir kitos tautos, kurios stovėjo ilgaamžio vokiečių veržimosi 
į rytu s kelyje. Ir išnykti ne ištirpstant užkariautojų masėje, 
ne susiliejant su ja, o žūvant fiziškai. 

Fiziškas lietuvių tautos naikinimas buvo jau pradėtas. 
Ir j eigu vokiečiai ligi okupacijai pasibaigiant jos nesunaikino, 
tai ne todėl, kad nenorėjo, o todėl, kad nesuspėjo. Jeigu hit
lerinė Vokietija būtų laimėjusi karą, tai jau šiandien apie lie
tu v it1 tautą nebent tik enciklopedijose būtų galima pasiskai
tyti. Nėra jokios abejonės, kad voki ški ej i nacistai tada būtų_ 
sunaikinę ją visiškai. Sio baisaus likimo ji išvengė tik dėka 
to, kad Tarybinė Ar mija, sutriuškindama hitlerinę Vokietiją, 
suardė visus jo s vadeivų šėtoniškus planus. 

Tarybinės Armijo s pergalė sužlugdė ir Lie tuvos koloniza
vimo planą , o kolonizuoti Lietuvą hitleriniai okupantai buvo 
pasišovę, nieko nelaukdami. Kone pačiomis pirmomis okupa
cijo s dienomis Kaun e buvo įsteigtas Centrinis įkurdinimo šta-
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, H1ūpn6eprcKHii npouecc, T. l, M .. 1954, c.Tp. 729. 
2 „Das schwarze Korps", 1942. VIII. 20. 

bas (Ansi edlung ss tab), kurio paskirtis buvo vykdyti planingą 
kra što kolonizavimą. Sis šta bas veikė pagal Vyri ausios ios ra
sinės politiko s ir įkurdinimo reikalų valdybos (Rasse-un d Sied
lung shauptarnt SS, sutrumpintai - RSHA) direktyvas. J am va 
dova vo iš Berl yn ,) atvykęs naci s tas Du kartas, rodęs ypatingą 
uolumą a tliek ant jam pavestą darbą. Per palygi nti neilgą laiko 
tarpą ji s organizavo štabo skyrius v isoje eilėj e Lietuvos apskri
čių, būten t Vilkaviški o, Sakių, Marijampolės, Kauno , Raseinių, 
Taurngės, Kėdainių, Siaulių, Biržų, Mažeikių, Telšiq ir Kretin
gos apskrity se . Nurodymu s Dukartui davinėjo Himl eris, kuris 
kaip vyriau siasis gestapo viršininkas kartu va dovavo ir kru v i
najam terorui okupuotuo se kra štuose, tuo būdu lyg ir s imbo
lizuod amas šių abiejų voki škos ios „veiklos" sričių bendru 
mą - planingai žudyti vietos gyv entoj us ir jų v ietoj e planin
gai apgyvendint i vokiečių koloni s tus . 

Jau 1942 metai s, minėtajam štabui iš anksto atlikus tam 
tikrą parengiamąji darbą, Vilkavi škio, Marijampolės, Sakių ir 
~~seinių ap skrity se buvo įkurdinti keli tūkstančiai iš Voki e
tIJOS atvykusių kolonistų. Zymią jų dalį sudarė vok iškos šei
mos, jau ir anksčiau gyvenusios LiPtuvoje, bet 1941 m. pra
džioj e repatrijavusios i Vokietiją . Daba r jos buvo grąžintos 
atgal „vokiškumo misijai" toliau čia tęsti. Mišrios ios gi šei
mos, t. y. tos, kurių tėvas arba motina buvo nevok iškos 
kilmės žmonės, nors ir kalbėjo vokiškai, nebuvo grąžintos ir 
-paliktos Vokietijoje, nes tokios šeimos, hitlerinių rasistų nuo 
mone, Rytų kolonizavimui netiko. Nemažą dali atsiųstųjų kolo
nistų sudarė vokiečiai, niekad anksčiau negyvenę Lietuvoj e. 

Buvusiems repatriantams buvo grąžinami anksčiau ji ems 
priklausę ūkiai, nežiūrint to, kad repatrijuoj ant už tuos ūkius 
jiems buvo atlyginta ir kad juose jau buvo įkurdinti iš va
dinamojo Suvalkijos „tri kampio" repatrijavę lietuviai. 

Lietuvo s valstiečių išvarymas iš ūkių ir įkurdinimas juose 
vokiečiq būdavo atli ekamas šiuo būdu: į numatomą koloni
zuoti ūkį atvykdavo viena s ar du vokiečiq žandarai ir apsi 
gyvendavo jame. Apsigyvenę žiūrėdavo, kad ūkio sav ininkas 
nieko neišneštų ar neišvežtų. Po kelių dieną atvykdavo vokie
tis kolonista s su šeima ar laikinai be jo s . Kar tu atvykdavo 
Įkurdinimo štabo pareigūnai, kurie surašyda vo visą turtą, 
o f1kio savininkui pasiūlydavo arba pasilikti ūkyje naujojo šei
mininko bernu arba ... išsike lti. Pastaruoju atveju kartais bū
•dav o leidžiama pasiimti drabužius, kai kuriuos baldus, indus 
ir 15 kg maisto, o kartais ir ne. Įkurdinamieji kolonistai bū
davo apginkluojami šautuvais, automatiniais pi stoletais ir net 
·granatomi s, kad galėttĮ apsiginti nuo iškeliamųjų lietuvių vals
tiečių k eršto. Be to, ji e būdavo įpareigojami šnipinėti vietos 
gyventoją tarp e, sekti juo s, stebėti jq nuotaik as, rinkti žinias 
apie jtĮ turimą mantą ir t. t. Vietos gyventojai vengdavo 
bendrauti su kolonistais ir dažnai bijodavosi jų kaip pasiutusių 
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šunų. Kartais, netekę kantrybės, vieną kitą iš uolesniųjų šni 
pų-kolonistų nud obda vo arba sudegindavo jų trobesius. 2.i
noma, vokiečiai žiauriai už tai atsikeršydavo. Ti ek kant ry
bės netekusių lietuvių valstiečių išpuoliu s pri eš vokiškuos im 
ko lonistus, tiek po to sekusius kruvinu s sus idoro jimu s su 
jai s hitl e riniai okupantai dažniausiai nutylėdavo ir savo spa u
doje, bent toj e, kuri buvo skir iama vietos gyv entojams, ni eko 
api e tai neparaš ydavo. Tik baigiantis okupacijai, vie tos gyven
tojų pa sipriešin imui aug ant , vokiečiai ji ems įbauginti ėmė 
ske lbti kai kur iuos lietuvių kovos pri eš savo krašto koloniza v i
mą faktu s. An tai, buržuazinių nacionalistų laikraš ty j e „Okininko 
patarėjas" buvo paskelbta, kad ,, .. . Ypatingo Te ismo Kaun e 
nuo spr endžiu mirt ies bausmė įvykdyta Andriui Zukauskui iš 
Ąžuolų Būdos, Marijampolės apskr., gimusiam 1912 m. gruo
džio 7 d., kuris įsibrovė pas vieną repatriantą ir dviem užtai
sytais pistol etais grasino dviem asmenims tik dėl to, kad jie 
bu vo vokiečiai. Jis pal eido kelis šūvius, kurių vienas sužeidė 
vieną vokietį ... smarkiai sužeidė kitą vokietį revolverio smū
giai s į galvą" 1• 

Bet šis susidorojimas su lietuviu, gynusiu savo žemę nuo 
svetimų įsibrovėlių, anaiptol neatgrasė kitų nuo kovos prieš 
vokiškuo sius kolonizatorius. Tatai rodo, kad ir šitokia žinutė, 
kuri buvo pa skelbta spaudoj e . ,,Nužudytas reicho vokietis ... 
1944 m. balandžio 13 d. tuoj po 21 valandos Virbalio-Kybartų 
vieške lyje keturiais pistoleto šūviais nužudytas SS rotten
fiihreris Adolf Kub at, gimęs 1920 m. rugsėjo 9 d. Obšrūtuose, 
Vilkaviškio apskr ., šiuo metu atvykęs į Lietuvą atostogų" 2• 

A. Kub at is buvo vok ie tis repatriantas, kurio šeima, prasi
dėjus karui, grįžo į Lietuvą, pasiėmė čia sau patinkamą ūkį ir, 
kupina šovinistinės nea pykantos viskam, kas nevokiška, te
roriza vo vietos gyventojus. A. Kubatis kartas nuo karto 
parv ažiuodamas namo, tik dar labiau kurstydavo savo šeimą 
prieš lietuviu s. Ne vienas vi e tos gyven toj as nekaltai nuken
tėjo, Kubačio arba jo šeimos narių įskųstas. 

Už asmens , kuris nušovė A. Kubatį, sugavimą okupantai 
bu v o paskyrę ne t 5000 markių sumą, bet ni ekas šia dovana 
nesusigundė. 

Kolonizaci ja vyko ne vien tikt a i kai me. Vokiški e ji „re
patriant a i" masiškai veržėsi ir į Lie tuvo s mies tu s. Kokiais 
tempai s jie brovėsi čionai, galima matyti iš pačių okupantų 
spaudos. An tai, 1942 m. sausio 5 d. gen eralkomisaras fon Ren
te lnas pareiškė laikraščio „Į laisvę" kor espondentui: ,,Daliai 
vokiečių valdininkų par eiškus norą jau dab ar perkelti čia 
savo šeimas. . . teko pirmiausia gri ebtis įsteigti vokiečių pra 
džios mokyklą. . . Šiuo metu mokyklinių vokiečių vaikų čia 
(kalbama ap ie Kauną.- P. K.) esą 30, bet. .. sausio mėnesį lau-
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2 „Atei tis", 1944. IV. 19, Nr. 91. 

kiama jų padaugėsiant ligi 100. Si pavasarį esą numatoma ati
daryti ir pavyzdingą vokiečių oberšulę" 1• 

Kauno mie sto k omisaras Krameris strai psnyje „Vokiečių 
repatriantų sugrįžimas į Kauną", rašė, kad ,, , .. Yra par inkta 
lyg iai 800 šeimų grįžti į senąj ą tėvynę" 2• 

Maždaug tuo pačiu metu tame pa t laikraš tyje pasiro do pir
mojo generalini o tarėjo P. Kubiliūno pa sirašy tas „A tsišauki
mas" , kuriame sakoma: 

,,Kariuomenės ir grįžtančiųjų iš Vo kie tijo s repatriantų ap
gyvendinimui Kauno mi es te yra pareik a laut as did esn is gyve
namtĮjLĮ patalpų skaičius. 

Kad būtq išve ngta nuostolių ir nepatogumų bes iartinant 
žiemai, kuri e susidarytų kelia nt iš dabar užimamų patalptĮ gy
v entoju s pri verstino jo vykdymo tva rka, prašau visus asme
ni s, kuri e Kauno mi es te užim a gyvenamąsias patalpas ir netu
ri būtino re ikalo čia gyv enti, ga limai greičiau savanoriškai 
išsik e lti iš Kauno miesto" 3• 

Kai p bu vo elgiamasi su tais , kuri e nepanoro savanor išk a i 
užlei sti savo butų atėjūnams, laikraščiai , žin oma, n erašo, bet 
-dauge lis kauniečių dar ir dabar gerai atsim ena, kaip 1943 m. 
vasario 1 d. vokiečiai suėmė ir išvežė iš Kauno į Pravieniškių 
stovyklą pus antro šimto šeimų, kurios nenorėjo geruoju už 
lei sti vokiečiams savo butq. 

Prievartinis vie tos gyventojų iškrau sty mas iš butų Kaune 
buvo pak artotas 1943 metų pavasarį. Mi es to komisaro Kra 
mer io gegužės 14 d. įsakymu buvo įvykdytas masinis lietuvių 

gyve ntojq išme tima s į gatvę, atimant iš jq baldu s ir šiaip 
vertingesnius daiktu s, kuriuos vokiečiai vežėsi į Rotušę ir čia 
dalijosi tarpu savy. 

Vien tik pirmąją šios akcijo s dieną Kaune buvo išmesta iš 
butų daugiau kaip p enk ios dešimty s lietuvių šeimų. Atituš tinti 
butai buvo perduodami iš Voki etijo s grįžtantiems r epatrian
tams arba ir šiaip iš ten į Lietuvą plūstantiems vokiečiams. 

Ta s pat dėjosi ir kituos e Lietuvo s miestuose. Kol on istams 
buvo duodami n e tiktai geresni butai, bet ir ištisi namai, p ar
tluotuvės, dirbtuvės. Ji e perėmė vadovavimą bankams, pra
monės įmonėms, kooperatyvams ir daugeliui valstybinių 
įstaigq. Buvo įsteigta daugybė vokiškų bendrovių, kurios per
ėmė buvusiųjų akcinių bendrovitĮ, pavienitĮ lietuviq ir net 
valstybės turtą ir n audojo kaip savo . Daug didesnių krautuviLĮ 
miestuo se bu vo atiduota atvažiavusiems vokiečiams. Jq vitri
nose buvo ske lbiama: ,,N ur ftir Deut sch en" (,,Tik vokie
čiam:," ), ,,Deut sches Gesc haft" (,,Voki škoji pr eky ba "), ,,Wa
ren w erclen nur an Deut schen vera bfo lgt" (,,Prekės tik voki e
čiams pa rduodam os"). Šiose maisto parduotuvėse bu vo galima 

1 „Į la isvę", 1942. l. 5, Nr. 3. 
2 „J laisvę", 1942. IX. 29, Nr. 227. 
3 „J la isvę", 1942. rx. 26, Nr. 225. 
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gauti ne tiktai visų v ietoje gam!n~mų z:i~ist? ~r?duktų, . bet 
ir ivairių užsieninių vynų, pietų salių va!Slll, ivamų ska nestq. 
Manufaktūros ir galanterijo s p~r?u ot~vese - y ra d5-:dan_t ada 
ta ir baigiant brang iausiais ka1lia1s bei J ~:p?~lJOS s1_lk~1~. Ka
vinėse - tikra ka va su įvairiais pyraga1 cia1S. Va1stm ese -
įvairiausi vaistai , kurių kitose vaistinė~e nė su žiburiu n~r~~i. 

Dar smarkes niais tempais buvo toliau vykd omas vok1ec1ų 
apgyv endinima s kaimuose . Vis daugiau i~ daugi au lietuvių 
valstiečių buvo išmetama iš savo ūkių. Nac1sto Dukarto vado 
vaujamas kolonistų įkurdinimo štabas dirbo išsijuosęs. Kaun e 
buvo įsteigta speciali prekybos bendrovė (,,Ein-und Verkaufs
genossenschaft "), kuri aprūpindavo kolonistus sėklomis, trą
šomis, mašinomis ir kitais žemės ūkiui reika lingais dalykais. 

Kolonistai kaip „naujak uriai ir vokiškumo pionier iai Ry
tuose" buvo atleidžiami nuo visų prievolių bei mokesčių ir 
gaud avo vokiečiams skir iamas maisto kortel es, kurios savo 
normomis ir produktų kokybe skir davos i nuo lietuviams ski
riamų kortelių, kai p dan gus nu o žemės. Jei vieno ūkio kolo
nistu i būdavo per maža, jam būdavo prijungi ami dar vienas 
arba du šalia esan tiej i lietuvių ūkiai. Eiliniai hitl erinink ai 
grobstė ūkius, jų bonzos - dva rus. Generalkomisaras Rentel
nas buvo pasigrobęs tarp Vilkaviškio ir Alvito labai gražioje 
apl inkoje esantį Paežerių dvarą. Iš dailių ir stilingų dvaro 
rūmų buvo išmesta 1940 m. tarybinės valdžios ten ikurtoji: 
žemės ūkio mokykla, dvare apgyvendintas būrys olandų 
esesininkų, kurių dali s viską čia tvarkė ir puošė, o kiti -
gaudė aplinkinius gyventojus ir varė juos į dvarą dirbti 
juodojo darb o. ,,Neklaužados" būdavo apmušami ir išvežami 
į darbo stovyklas Vokietijoje. 

Šeštadieniais, kai rūmai buvo sutvarkyti ir išpuošti, į Paeže
rių dvarą atvažiuodavo iš Kauno su savo svita pats „savi
ninkas", ir čia, ginkluotiems olandų esesininkams saugojant, 
būdavo keliami rautai, kurie, pasak apylinkės gyventojų, 
visuomet virsdavo triukšmingomis orgijomi s. Šitaip Lietuvos 
okupantų viršūnėlė „ilsėdavosi" po savo visos savaitės kruvi
nų darbų. 

Tarybinės Armijos pergalė padarė galą okupacijai ir vi
soms bitlerininkų piktadarybėms. Ne vienas iš jų vos spėjo 
savo sveiką kailį iš čia išnešti. Kartu su jais spruko iš Lietu
vos ir vokiškieji kolonistai. Kai kurie iš jų, išsiuntę į reichą 
savo šeimas ir apsivilkę „folksšturmo" uniformomis, dar mė
gino ka rtu su besitraukiančia hitl erin e armija ginklu priešintis 
pergalingai žygiuojančiai Tarybin ei Armijai. Bet tai buvo 
bergždžios ir beviltiškos pastangos . Hitlerinė Vokietija turėjo 
kapituliuoti. Lietuva, _kartu su kitais okupu otais kraštais, buv o 
išvaduota , lietuvių tauta - išgelbėta nuo jai grėsusios pra
žūties. 

J. Butėnas 

BURŽUAZINIAI 
NACIONALISTAI

HITLERINIŲ OKUPANTŲ 
TALKININKAI 



Kam teko būti 1940 metq vasa ros istorinių įvykių liudini nku , 
puikiai p ris imen a, kai p Lie tuvos liaudis šventė savo perga 
lę - fašistinės sant varkos nuvertimą ir Tarybų va ldži os įkūri 
mą. Ga usiuose mitin guo se , susirinkimu ose darbo žmonės su d i
deliu entu ziazmu sv eikino Liaudi es vyriausybę, reiškė pritar i
mą laisva i išr ink toj o Liaud ies Seimo nuta rimam s, kur iais žemė, 
gamtos turt ai, pramonė ir stambioji privatinė nuosavybė bu vo 
paskel bta visa lia udine nuosavy be. Ypa tinga i džiu gia i bu vo su 
tik tas Liau dies Se imo nutar imas, kur iuo Lie tuva buvo paskelb td 
taryb ine respublika. 

Išsipildė lietuvi ų lia udies svajonės ir lūkesčiai. Tai, dėl ko 
ger iausiej i jos sūnūs ir du k ros metq me tus ko vojo , auk oj os i, žu
vo, - tapo realiu faktu, tik rove . 

Paša linti nu o liaudies kūno išnaud otojai, kuri e valdė dva ru s, 
fabriku s, banku s, daugiaaukščius nam us. Nu stumt os nuo val 
džios vairo buržuazinės partijo s, ku rios dvidešim t metų sėdėj o 
darbo žmonėms an t spran do. Sit ie sluoksn iai bu vo pr iešin gi lia u
dies džiaugsmui ir entu ziaz mui . Paj utę, ka d val džia ir tur tai 
išs lyd o iš jų rankų, nedrįsdami vieša i pa sireikšt i, j ie paslapčio
mis raizgė vora tin kliu s - kūrė pogrind ines nac ionali st ines or 
ganizac ijas ir stengėsi įvairiais būdais kenkti TarybtĮ valdž iai . 

Nemaža buvusių fašistinės val džios šulų, buržuazinių parti 
jų bei organizacijų vadeiVlĮ ir aktyvitĮ veikėjų, įvairių pareigū
nų suskub o paspruk ti per sieną pas h itle rin inku s. Ten atsidūre 
ir pa ts „taut os va das " A. Sme tona su savo svita . Hitlerinė Vo
k ietija nir šo, kad jos pašonėje susikūrė socialistinė respub lika ir 
kad toji res.publ ika įstojo i galingą ta rybin iq respublikų šeimą. 
Pa ba ltijys j ai buvo re ika lingas ka ip plac darma s ru oši amam ka
rui pri eš Tarybų Sąjungą . 

Hitlerinė Vo kie tij a , kuri seni ai ruošėsi ka ru i pr ieš Tarybų 
Sąjungą, vi sais būdais stengėsi j ai kenk ti. Dar bu rž uazijo s val 
dymo me tais hitl e rin inkai Lie tuvoj e buvo suorganizavę savo 
.,penktąją koloną" - šn ipq, dive rsan tq ir įvairitĮ kenkėjq tinklą. 

11 ll lllerinė okupacija Li etu voj e 16 1 



Jie savo planams stengėsi panaudoti lietuvių tauto s atplaiša s -
bu ržuaziniu s nacion alistus. 

Ne vienas buržu azinis nacionalistas sav o atsimini muose , pa
skelbtu ose hitlerinės okupacijos metu, gyrėsi „nuop elnais" ir 
,,žygdarbi ais" hitlerinės Vokietijos nau dai . Ne..-vie nas jq pri si
pažino laukęs „išganymo" iš Vakarų. Jų ra šiniu ose gaiim a rasti 
apsčiai pavyzdžių, kaip jie stengėsi pras iskver bti į tar ybin es 
įstaigas tam, kad galėtų ten dirbti ir ken kti. Pavyz džiui, buvęs 
kriminalinės policijos va ldini nkas V. Budrys okupacijo s metu 
leistame „Lietuvių archyve " (III t.) pa sakoja api e savo apsuk
rumą, kai jam pavykdavo įsitaisyti dirbti tarybinėse įstaigose. 
Ji s rašo, kad „akiplėšišku drąsumu teko ve ržti s į įvairiausias 
tarybin es įstaigas" . 
Visą pasaulį sukrėtė hitlerininkų žiaurum ai, įvykdyti jų už

imtuose kraštuo se. Pri rašyti tom ai atsiminimų žmonių, kentėju
sių dvid ešimtojo amžiaus barbarų įrengtose konc entracijos sto 
vyklo se, vadinamuosiu ose mirti es lageriuo se. Nepaprastai ryškių 
savo žiaurumo pėdsakų hitleriniai okupantai paliko ir mūsų 
krašt e. 

Tik žmoniškumo jausmo neteku sieji galėtų tei sinti hitlerinių 
žmogėdrų žiaurumus. Betgi 1941 metų birželio 22 dieną atsirado 
tokių, kuri e džiaugėsi hitlerininkų įsiveržimu. Kas jie? Tai buvo 
buržuaziniai nacionalistai, darbo žmonių pri ešai, už pinigus par
&idavę hitlerinės Voki etijo s samdiniai - ,,penktosios kolonos" 
agentai, susilaukę savo šeimininkų. 

Hitlerinės okupacijos metu nukrito kaukės nuo „tėvynės my
lėtojų", ,,patriotų" bei „dievobaimingqjų" veidų. Liaudis pama
tė ir įsitikino, kas iš tikrųjų yra tie, kurie per daugelį metų 
skelbėsi esą „tikrieji lietu viai", plepėjo apie „tautos vienybę", 
o tuos, kurie nesutiko su jų pažiūromis, vadino tautos priešais . 
Jų raštai ir kalbos apie tėvynės meilę, patriotizmą buvo jų kla
sinių interesų padiktuoti. Po „tėvynės meilės", ,,patriotizmo" 
priedanga jie išnaudojo darbo žmones, lupo pelnus, krovėsi 
turtus. 

Čia pasirodo vėl tautininkų, krikščionių-demokratų, liaudi
ninkų bei kitų buržuazinių partijų atstovai, kurie sto ja į talką 
hitleriniams okupantams, kad padėtų naikinti savo tautą. Mūsų 
dienomis daugelis jų, atsidūrę už Atlanto vandenyno, mėgina 
išsiginti, jog kada nors bendradarbiavę su hitlerininkais. Jie 
mano, kad Lietuvos liaudies atmintis tokia trumpa, kad ji už
miršo baltaraiščius, kurie su pistol etais ir šautuvais 1941 metq 
vasarą lakstė po miestų gatve s, po kaimus, žiauriai kankindami 
ir be atodairos šaud ydami nekaltu s žmon es . 

Tik įsiveržus hitlerinėms ordoms į Tarybų Lietuvos terito-J 
riją, buržuaziniai naci onalistai tuojau parodė savo išdavikišką 
veidą, padlaižiavimą Hitleriui. 

Antai, jau 1941 metų birželio 23 dieną per Kauno radijo stotį 
prabilo „aktyvistų fronto" vardu Leonas Prapuol enis. Pasigirdo 
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,,deklaracijos" apie Lietuvos „nepriklausomybės" atkūrimct, 
Buržuaz iniai nac iona listai tri umfavo ir dėkojo Hitleriui, kurio 
vykdomas žyg is į rytus juos įgalinęs sudary ti savo „vyria usy
bę", atse it, a tkurti burž uazijos viešpatavimą. Kaip iš gausybės 
rago pasipylė įvairiausi potvarkia i, įsakymai. Kler ikalas J . Am
brazevičius pasiskelbė min ister iu pirmi nink u, sudarė „laikinąją 
vyriausybę" . 

Kaip į Lietuvos nepriklausomybę žiūrėjo okup antai, mat y ti 
kad ir iš tokio epizodo. Kai p irmieji hitlerininkų daliniai įžengė 
į Kauną, pasigird o diktor iaus balsas: 

- Dabar duodam e žodį pirmajam vokiečių kariuomenės 

karininkui, įžengusiam į Kauną. 
Ir tas prabilo šiais žodžiai s: 
- lch befinde mich in der alt en deutschen Hand elsstadt 

Kauen (,,Aš esu senajam e vokiečių prekybos miest e Kau en") . 
Komentarai, kaip sakoma, nereikalingi. 
Okupavę Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus bei Baltarusiją, 

hitlerininkai pavadino juos Ostlandu (Rytų kraštu}, taigi, ji e pa
naikino patį Lietuvos vardą. Nepaisant to, buržuaziniai naciona
listai ir toliau ji ems talkininkavo. Lietuva ir kiti Ostlando kraštai 
turėjo trumpiausiu laiku pa sidaryti grynai vokiškai s kraštais , 
pratęsiant tuo būdu „Didžiosios Vokietijos" rytų sienas apie 
500 kilometrų toliau į rytus . Lietuvių tauta būtų buvus i iš dalies 
i5žudyta, iš dalies išsklaidyta po užkariautus kraštus ir po Vo
kietiją, kaip vergai. Tai akivaizdžiai buvo atskl eista po karo 
Niurnbergo proceso metu, kada buvo teisiami hitlerin iai karo 
nusikaltėliai. Tame procese iškeltieji dokumentai ir liudininkų 
parodymai bei pačių teisiamųjų prisipažinimai patvirtino žmog
ėdriškus hitlerininkų planus. 

Niurnb ergo procese buvo paskelbtas gana reikšmi ngas do
kumentas, kuris rodo, jog tas planas jau buvo paruošta s dar 
prieš karą. Rozenbergo instrukcijoje Hitlerio skiriamam reichs
komisarui Pabaltijyje, paruoštoj e prieš užpuol ant Tarybų Są
jungą, buvo pasak y ta: ,,Latvijoj e re ikia laukti stipresni o pasi
pri ešinimo, ir dėl to turi būti numatytas gyve ntojq iškėlimas 
plat esniu mastu . Reikia laukti, kad pana ši padėtis sus id ary s ir 
Lietuvoje (Mano pabraukta .-]. B.). Dėl to reikės gri ebtis žy
mios vokiečiq imigracijo s, kad bf1tq galima įvykdyti intensyvų 
vokietinimą". Iš to darosi aišku, kad hitl erin inkai ketino vis iš
kai išbraukti. lietuviq tautą iš istorijo s. Tu o tarpu lietuviški ej i 
buržuaziniai nacionali stai ir toli au laikė Hitlerį „išvadu otoju" , 
tuo parodydami visišką parsidavimą, savo tautos išdavystę . 

. Dar pri eš įžengiant hitl erin ei kariuom enei, Kauno miesto 
galvėse pasirodė ginkluoti „akt yv istai" su baltais raiščiais ant 
rankovitĮ ir pradėjo savo teroristinę veiklą: gaudė ir žudė ko
munistus, komjaunuolius, tarybinį aktyvą ir šiaip visai toli nuo 
politinės veiklos buvu sius žmon es. Dienomis ir naktimis poškėjo 
šūviai, aidėjo žmoniq šauksmai ir vaitojimai. Tas pats dėjosi ir 
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pasirodžiu s „žygio j ry tus" armij ai. Automobilia is, motociklai s 
atbildėjo smogik ai, kuriu os mūsų liaudi s taikli ai pirmomis die
nomis pavadino smaugi kais. Su šia is Hitl erio pasiųstaisiais 
smaugik ais tuoj pat bendrą kalbą surado lietuv iški eji smaugi
l<ai - buržu aziniai nacionalistai. 

Pačiomis pirmomis vokiečių įžengimo i Kauną dienomis gat 
vėse buvo galima matyti vėliau tapusį jpra stiniu vaizdą : bur 
žuazini ai nacionalistai su baltai s raiščiais ant rankovitĮ, atkišę 
šautuvu s, varo suimtuosius po vieną , po kelis ir masėmis - de
šimtimis ir net šimtai s. 

Netruku s pasirodė „aktyvistų" laikraštis „Į laisvę", kurio 
liepos 3 d. vedamajam e straip snyj e „Lietuvių tauta apsispr en
dusi" buvo paskelbta buržuazinių nacionalistų politinė dekla
racija . Čia jie pasisakė, kad įsijungia į „naujosios Europos" 
kūrimą, kurį vykdo Vokietijos armija. Šiam e ir liepos 5 d. veda
majam e „Apvalyti lietuvių tautą nuo grybo" buržuaziniai nacio
nalistai kurstė neapykantą kitoms tautom s, propagavo rasizmą. 
Kauno miesto komendanta s pulk. Bobelis skelbė vieną įsakymą 
po kito, kuriai s žydams pirmiausia buvo atimamos bet kokio s 
pilietinės teisės. 

Akt yviai okupantų tarnyboj e reiškėsi ir buržuazinių nacio
nalistų sudarytas Vilniau s mies to komitetas, kurio pirmininku 
buvo St. 2.akevičius. Pagal jo pasirašytą 1941 m. liepos 4 d. skel
bimą visi žydai turėjo nešioti specialų ženklą, ir jiems buvo 
uždrausta vaikščioti nuo 18 val. ligi 6 val. ryto. 

Prasidėjo 1941 metų vasara, kruvina ir ašaringa vasara. 
Kraujo upės tekėjo hitlerininkų okupuotoj e Lietuvoj e. Kraujas 
ir ašaros liejosi mies tuos e, miest eliuos e ir kaimuose. Centro 
pavyzdžiu miesteliuose, valsčiuose ir bažnytkaimiuose kūrėsi 
„aktyvistų" komitetai. Pirmasis susidariusių komitetų darbų 
tvark os punktas buvo žudy_nės. Jie žudė be išimties žydų tau -• 
tybės žmones, komunistus/komjaunuolius, tarybinius aktyvis
tus ir kitus nekaltus žmones. Buržuazinių nacionalistų teroras 
palietė daugelį pažangesnių pažiūrų žmonių, nepataikavusitĮ 
klerui, arba naujakurių, gavusių iš Tarybų valdžios žemės. Su
šaudytųjų turtą dalijosi „aktyvistų" komit eto nariai, policijos 
pareigūnai, viršaičiai. 

Budeliai visaip tyčiojosi iš savo aukų. Vi enus prieš sušau
dydami ve rsdavo sakyti tarybinio turinio prakalbas, kitus - at
likti išpažintį. Laisvamanį versda vo eiti išpažinti es, varydavo 
pas kunigą . J eigu tas pasakys , kad galima pasigailėti - nešau
dys, o jei ne - kulką kakton . Taip buvo pa sielgta, pavyzdžiui, 
su Tauragnų mok ytoju Dievuliu , kuri s atsisakė eiti išpažinties. 
Daug kur klebonai vaidino ne tik nuodėmklausių, bet ir teisėjų 
vaidmenį. 

1941 m . vasarą buržuaziniai nacionalistai itin siautėjo Kaun e , 
Vilniuj e, Šiauliuose , Panevėžyje, Ukmergėje ir kitu ose miestuo 
se. Visur atsirado masiniai kapai. 
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Šiuo ~k~lbiama, kad einant Vot<ie<ių K.l 
Huomenės tforo l<omertdanto iukymu 1941. i. 3 

l) 'v1Si · ~r iŠkosios ir moteriškos;os ty„ 
&$ žydai, neJtsii\lelgiant jų anliiaus, turi ttė.· 
šioff matomoje vietoje- ant kratinės ir ant nu
Wros- 10 (m, skersinio fenklą, kuri'-' pa~ d. 
y a iškabio 11s viso$t Virni.aus .m. pofltijos -it ų.. 
1ados~. , . 

. 2) Visiėms fydams nuo l8 1al. Ugl 6 tĮtt 
(vol<iooų ·~asaros failw) •rlmd!mna 1.atkWo\Į 
sit\lėse. 

1 

;) Šis l{yntil~ Vilniuje l:uti biiil į\tykd1·'. 
k$ t:gi S. ln, lrtFO"!. fttW. 8 4. . · \ 

Nt~dę lki Įsakymo bU's ~ 9ridčr•ftli~~• 
~ - .a,nf, 

Šlykštus rasistinės diskriminacijo s dokum enta s 

Kelmės rajo no laikraštis „Komunistinis rytojus" savo straips
nyje „Siaubinga vasara" nušvietė buržuazinių nacionalistų veik
lą karo pradžioje. 

,,Ginkluotoms vakarų grobikų gaujoms nusidanginus į rytus, 
jų užnugaryje ėmė siautėti buožės ir jų pakalikai, - rašoma 
laikrašt yje. - Užsisiuvę ant rankovių baltu s skudurus su juo
dais suktais kryžiais, ginkluoti šautuvais bei pistol etais, ji e 
siautė po kaimu s, suiminėjo nekaltus darbo žmones, kurių nė 
viena s nebuvo tikra s gyva s sulaukti rytojaus. Netrukus visi 
Kelmėje išlikę rūsiai, taip pat ir dvaro bokštas buvo kimšte pri
kimšti suimtų darbo žmonių. 

Nacionalistinėms gaujom s vadovavo jr vietos „valdžio s" 
branduolį sudarė buvęs viršaitis čėsna su keliai s sėbrais, jų 
tarp e buvo iš kitur atvykęs kažkok s tip elis, pasivadinęs lie
tuvišku kom endantu, ir vietinis kunigas Šniukšt a. Jų įkvėpti na-
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, ci0n , . 
cionalista, darė žvėriškiausias niekšybes, kankino ir žudė suim
tuosius. Išlikusioje nuo gaisro vienoje daržinėje buvo laikoma 
daug nekaltų išbadėjusių žmonių, kurie, telefono vielų rimbais 
plakami, buvo varinėjami griuvėsių tvarkyti. 

Nuvykę į kaimu s, kur buvo išbėgę nuo gaisro kitų tautybių 
žmonės, lietuviškieji nacionalistai juos kankino, gąsdino, šaudė 
ties galvomis, klikdė jų vaikus, reikalaudami auksinių daiktų. 
Jų rankomis buvo iššaud yta už Kelmės, Preikurų kaimo link, 
keli tūkstančiai žmonių - daugiausia moterų, senukų ir vaikų. 
Jų tarp e žuvo geri ausi Kelmės gydytojai. Šios baisios žudynės 
vyko dviem etapc!is: liepos ir rugpiūčio mėnesiais. Tokios pat 
kruvinos žudynės vyko ir Kuprės pušyne. Būdinga, kad budeliai 
buvo prigirdyti degtine, lietuviškiej i nacionalistai prisikimšo 
kišenes prisiplėštų auksinių laikrodžių, žiedų ir kitokių brange
nybių, o jų vadovai prisigrobtą turtą gaben osi ištisais veži
mais" 1• 

Skaudžias valandas išgyveno tą vasarą ir rudenį naujakuriai, 
iš Tarybų valdžios gavę žemės. Jie nepasinaudojo darbu, pava
sario metu įdėtu į savo lauk elius . Įsiutę dvarininkai ir buožės 
darė su jais, ką tik norėjo. Maža to, kad iš jų visaip tyčiojosi, 
iš daugelio pagrobė visą derlių ir pašarą, daug naujakurių prieš 
žiemos šalčius buvo išmesti iš gautų butų, kentėjo badą. 

Jonavos rajono laikrašti s „Pergalės vėliava" straipsnyje 
,,Kapas po ošiančiam pušim" rašė: 

,,Vos tik fašistiniai grobikai įsiveržė į Tarybų Lietuvą ir pra
dėjo joje šeimininkauti, pakėlė galvas ir žmonijos padugnės -
buožės ir dvarininkai, buvę ištikimi buržuazinės santvarkos 
Lietuvoje šalininkai. Jau ne kartą nekaltų žmonių krauju sutep
tomis rankomis jie vėl siekė savo buvusių žemių, fabrikų. 

Sujudo ir Jonavos valsčiaus nacionalistai, iki šiol lindėję 
tamsoj e. Pasijutę valdžioj, jie keršijo už prarastus turtus, 
dvarus . 

Buvęs žandaras Dolgačius, sutelkęs apie save žmogžudžių na
cionalistų gaują, pradėjo šeimininkauti valsčiuje. Nuo jo niek
šiškq ranklĮ netoli miesto esančioje giraitėje žuvo daugiau kaip 
5000 tarybinių žmoniq. Sužvėrėję bud el iai be jokio pasigailėji
mo žudė senelius, mėtė į duobę gyvus kūdikius. 

Ypatingai buržuaziniai nacionalistai tūžo ant tų kaimq ir apy-
V linkiq, kur buvo daugiau susipratusiq žmonių, kurie buržuazijos 

valdymo metais rodė aktyvumą kovoje pri eš fašizmą. Prisiminė 
budeliai Užusalių apylinkę (Jonavos rajone), kuri, kaip ašaka 
gerklėje, nedavė jiems ramybės dar smetoninio režimo metu. 
Čia buvo įkurta pogrindinė komunistq organizacija, savo akty
via veikla daug nerimo suteikusi žvalgybininkams ir policinin· 
kams. Pasikvietęs Karmėlavos miest eli.o budelį Sutkų, Dolgačius 
ir čia pradėjo savo kruvinus darbus. 

1 Kelmės rajono laik.r. ,.Komunistinis rytojus", 1957. VI. 15, Nr. 47. 
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P~rmieji nuo_ ~mogžucti.iq rct~kų l rito ko_munisla1_ . . komja u
nuoha1, nesuspeJę pas1traukl1 l Tar bq SąJungos g ilumą. Zvė . 
riškai buvo nukank inti ir suša udyti komunista i Nikon as Garša
novas, Silvestra s ir Kornėjus Mnšnekovai ir kili. 

Lyg pasiutę šunes bėgiojo fašistiniai pakalikai po kaimo gy . 
ventojų butus ir tempė i mokyklo s kiemą, kur buvo įsikūrusi 
.,vietinė valdžia", tarybinius aktyvistus ir pa p rast us valstiečius. 
Teismas buvo trwnpa s. Je igu kuris nors iš nacionalistų prisi 
mindavo, kad tas ar kitas valstiet is gyręs larybtĮ valdžią , už
tekda vo argumentų mirt ies nuospr endž iui. 

- Į kairę! - šaukdavo bud elia i, ir žmogus atsidurdavo pa-

/ 
smerktųjų grupėje. Praradę žmogiškumo jausmą, sužvėrėj ę na 
cionalis tai tyčiojosi, mušė ir kankino pasmerktu os ius. Kančio
mis ir krauju buvo grįstas kelias nuo mokykl os iki ka p iniq 
tvoros. Kiekvienas žingsnis buvo lydimas buožės smūgitĮ. 

Nežmoniškai buvo nukank intas buvęs apylinkės tary bos sek 
retorius Nik iforas Voi tenko. Sužvėrėj ę bude liai 2 kil ometru s 
mušdami ir kankindami varė ši tarybinį žmog q i pasmerkim o 
vietą. Nikiforas Voitenko buvo gyvas užkas tas i žemę. 

Nina Voitenko, buvu sio pa rtorgo žmon a , grįžo iš J onavo s. 
Miške ją pasitiko vie tini ai burž uazin iai nac iona listai . 

- Ką, pas vyrą buva i? - tyčiojosi ji e (Nin os vyras bu vo 
pasitraukęs i Tarybų Sąjungos gilumą) . Nelaimingą moterį nu 
rengė ir, kiekvieną žingsnį palydėdami smūgiais , pusgyvę, vos 
paeinančią atvedė i mokyklos kiemą. Čia nutarė grei tai -
sušaudyti. 

Kalėjimai buvo perp ildyti . Geriausi liaudi es sūnūs ir dukro f: 
žudomi, bet žmonės neprašė pasigailėjimo. Ji e tvirtai tikėjo, kad 
neilgai šeimininkaus fašis tai Lietu voje" 1• 

Vilkaviškio ra jono laikr aštyje „Pergalė" J. Burk auska s 
straipsnyje „Taip prasidėjo okup acija " ap rašo pirmąsias oku 
pacijos dienas Virba lio apylinkėje. ,.Akt yvia is okupantų pagal 
bininkais buvo ir vie tiniai bu ržuaziniai nac iona lista i, tarybinių 
·imonių žudikai Grun gys, Kriv inskas ir visa eilė kitq , - raš o au
torius, - ku rie su gestapu pas vietos kleboną Starkų sudarinėjo 
tarybinių žmonių naikinimo sąrašus. Paga l jų pateiktą sąrašą 
liepos 10 dieną vokiečių gestapas kar tu su v ietos bud elia is bro · 
liais J anavickais, J. Juraičiu, S. J anka usku, bro liais F. ir J. Kri 
v inskais kru vinai susidorojo su vie tos partiniu bei tarybiniu 
aktyvu. Tą dieną buvo sušau dyti V . Ši porai tis, J . 2.ema n tauskas, 
J. Piliuka itis, B. Giedrys, S. Abromavičius ir šimtai kitq nekaltų 
tarybinių žmonių. Jų tarp e žuvo ir mano tėvas" 2• 

Buržuazinių nacionalistų sudary toji „vyriausybė" le ido įvai · 
ri us įs tatymus, potvark ius. Pirmiausia J . Ambrazevičius pasi· 
sk ubino išle isti vadinamuosius denac iona lizac ij os įstatymus, ku 
riais buvo siekiama grąžinti sav ininkams Ta rybų va ldž ios 
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1 Jonavos rajono laikr. .. Pergalės vėliava", 1957. V I. l fi, Nr. 48. 
2 Vilkaviškio rajono laik 1. .. Pergalė", t<J57. VI. 15, Nr . 44. 

nc1cionc1,,cir,Jl.11~ banku s, fabriku s, įmone!> , c1kct11es ir k1tok1c,., 
bendrov es (dena cionalizacija neliete žydų tautybės savininkų). 
l:luvusioms akcinėms ir kooperatinėms bendrovėms čia pat nu 
la i imc1is paskiriamos valdybos. Buržuaziniai nacionalistai sten 
gėsi apsirūpinti pelning omis vietomis, tapti pramonės ir pr e 
kybos įmonių sav inink ais ar dallninkc1i s . 

Buržuaz iniams naciona listam s akis badė tar ybiniai s metai s 
suklestėj ęs liaudie s kultūros ir meno gyv enima s. Buržuazija 
<,<1vo va ldymo period u tik mėgo plepėti apie tautinę kultūrą ir 
menei, bet jos ugdym u, rėmimu nesirūpino - jai rūpėjo egois
tinia i tik sla i: pa tiems p ra lobti, išnaud oti darbo žmonių mase s. 
Taria moj i „tautinė kultūra" tebuvo pr iedangos lapelis. Ta igi 
.l. Ambrazevičiaus „vyriausybė" vienu iš pirmųjų nut arim q 
pc1 liečia kultūros sritį. J au liepos 3 d. pask elbiamas nut a rima s, 
kuriuo nu o liepos l d. buvo uždaryti šie tea tra i: 

l) Kaun o muzikinės komed ijos teatra s, 
2) Kauno žydq dramos tea tras , 
3) Vi lniaus lenkų dra mos tea t ras , 
4) V ilniaus lenkų muzikinės komed ijo s tea tras , 
5) Vi lnia us jaunojo žiūrovo teatras, 
6) Viln iaus žydų dramos tea tras, 
7) V ilnia us lėlių tea tras, 
8) Vals tybinis cir kas. 

·./. J . Ambrazevičius ėjo ir švietimo ministro pareigas. Jis su 
įnirtimu tuojau pat pradėjo ša linti iš vidurinių ir aukštųjų mo
kykl LĮ paža ngiu os ius moky toju s ir prof esori us. Klerikala i j autėsi 
susilaukę geriausios p rogos sukaus tyti visą Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą vidu ra mžiškais pančiais. Pačiomis pirmomis okupa 
cij os dienomis iš visų bibli otekq j ie išėmė ir sunaik ino ne tik 
tary bin es, be t ir v isas kit as pažanga us tu rinio knygas. Vok iški e
j i gro bik a i, žy giu odam i į ry tus, visai neturėjo tikslo ats ta tyt i 
buržuaz ines va lstybes. Ji e siekė išnaik int i arba pav e rsti v ergai s 
okupuotLĮj q sričiq taut as . Berlynas J . Ambrazevičiaus „vyria u
sybės" fak tiškai ne pripaži no. Toj i „vyriausybė" teb uvo užmez
gusi kontaktą su hitlerinės karinės komendantūros orga na is. 
l litler ininka i, prieš pradėdami karą su TarybLĮ Sąjunga, pasi 
tra ukusiems į Vokiet iją lie tu viškiesiems buržuazi niams nacio 
nctlistams buvo pažadėj ę leis ti sudaryti "vyrictusybę", kad ji e 
steig tų Liet uvoje nelega lias organizacijas, ruoš tq penktąj ą kolo 
ną. Tačiau J . Ambrazevičiaus "vyriausybės" ka dencija te tru ko 
\'ieną mėnesį. bet ir pe r šitą laiką burž uaz inifii nac iona listai ir 
lclerik a la i sugebėjo paro dyti savo ilt is. To ji „vyriausybė" išle i
do apie 100 įva iriq juridinių aktą Pasku tini s jos akt as bu vo 
1 as istini a i „Z.ydL! padėties nu os ta tai " . Nu os ta tai paske lbti 1941 111. 

rugpittč io l d., pas irašy li J . Ambrazevič iaus ir .J. Šlepeėio -
v idaus re ikalq mini stro. 

Visą laiką ši „vyriausybė" vykdė antiliaudinę politiką , o pas· 
kutiniu oju aktu pasirodė kaip gėding iausio ras izmo vyk dy toj a . 
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Liepos mėnesio pabaigoj e Hitleris paskyrė Lietuvai savo ci
vilinę valdžią. Fašistinio laikraščio "l laisvę" 1941 m. liepos 
31 d. numeryje pran ešama, kad Ostlando reichskom isa ras gau
leiteris Lozė paskyrė Lietuvai generalinį komisarą fon Rentelną, 
tapusį visagaliu okupuotos Lietuvos viešpačiu. 

Laikrašti s „Į laisvę" aprašo likviduotos laikinosios J. Ambra
zevičiaus „vyriausybės" apsilankymą pas Rentelną. Pasveikinęs 
generalkomisarą fon Rentelną kaip reicho vyriausybės atstovą 
ir širdinga i padėkojęs Hitleriui už Lietuvos „išvadavimą", 
J. Ambrazevičius nedrąsiai paklausė, ar ji e (t. y. buržuaziniai 
nacionalistai.- ]. B.) galį toliau tarnauti Hitl eriui ir kaip jie 
turį veikti. Rentelnas pažadėjo buržuazini ams nacionalistams 

ųsuteikti generalkomisaro tarėjų titulu s ir sakė, kad jie būsią 
atsakingi už ligšiolinių ministerijų darbą, kurios veikiančios 
pagal vokiečių valdžios nurod ymus 1• 

Ostlando reichskomisaras Lozė paskelbė atsišaukimą į Pabalti
jo gyventoju s, kur iame išreiškė nepasitenkinimą buržuazinės 
Lietuvos vyriausybių politik a hitlerinės Voki etijos atžvilgiu. 
Nors buržuaziniai Lietuvo s va ldova i visą laiką keliaklupsčiavo 
prieš Vokietiją, bet hitlerininkams to buv o per maža. Apie jo
kius nacionalinius lietuvių interesus, apie okupuotųjų kraštų 
savarankiškumą ir nepriklausomybę Lozės atsišaukime nė žo
džiu nebuvo užsiminta. Šių kraštų gyven tojam s iš anksto buvo 
lemta būti okupantų vergais. Nepaisant to, bu ržuaziniai nacio
nalistai ir toliau uoliai bendra darbiavo su hitl erininkais. 1941 m. 
rugpiūčio 18 d. generalinis komisar as Lietuv ai Rentelnas pa
skelbė, kuriuos buržu azinius nacionalistus ji s pasirinko savo 
artimiausia is pagalbininkais - tarėjais: pirmuoju generaliniu 
tarėju ir generaliniu tarėju vidaus reikalams generolą Petrą Ku
biliūną, genera liniu tarėju krašto ūkiui prof. Vladą Jurgutį, ge
neraliniu tarėju finansams Joną Matulionį, generaliniu tarėju 
žemės ūkiui prof. Balį Vitkų, genera liniu tarėju švie timui dr. Pra
ną Germantą, generaliniu tarėju tei singum ui Mečislovą Mack e
vičių, generaliniu tarėju susisiekimui inž. Kazį Germaną, gene
raliniu tarėju darbo ir socialinei apsaugai dr. Joną Paukš tj ir 
generaliniu tarėju administracin ei kontrolei majorą Stasį Puo -
••. 2 
QZlŲ . 

Kas toki e buvo tie tarėjai? 
Generolas Kubiliūnas iš anksčiau buvo žinom as kaip hitl eri

nės orie ntacijos kariškis, vedęs žmoną vokietę. Būdamas gen era
linio štabo viršininku, jis prisidėjo prie nesėkmingo karininkl! 
pučo 1934 m., kurio tikslas - suda ryti tokią vyriausybę, kuri 
ištikimai tarnautų Vokie tijai . Kiti tarėjai atstovavo buržuazi -
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1 Zr. ,. Į laisvę", 1941. VIII. 13, Nr. 44. 
2 Zr . ., Į laisvę", 1941. VIJI. 18, Nr. 48. 

nėms nacionalistinėms partijoms: B. Vitkus - krikd ema ms, 
M. Mackevičius - liau dininkam s, K. Germanas, J. Paukš tys , 
Pr. German tas - tautininkams, o St. Puodžius - vo ldemari nin
kams. ViSLĮ atspalvių bu ržua zini a i nacionalistai stojo hitl e ri
n iams okupantams padėti smaugti lietuvių tautą . 

Hitleris Lietuvoje sudarė vadinamąją „savivaldą" , pa5kyrė 
tarėjus anai ptol ne iš simpatij os lietuvių tautai, o turėdamas 
tikslą su tos „savivaldos" pagalb a kuo daugiau išplėšti iš Lietu
vos materialinių vertybių. Voki etija i trūko mai sto, darbo j ėgos. 
Visas „savivaldos" apara tas (prad edant ge nera liniais tarėjais ir 
baigiant seniūnais) tarna vo okupantų organizu ojamam ekono
min iam plėšimui . Prir eik us darbininkų, viršaičiai ir seniūnai 
sudarinėjo sąrašus , ką išvežti į Vokietiją, o polic i ia gaudė. Bu
vo vežami darbininkai į Vokietij ą katorginiams darbams. 

Sudariu s tarėjų institutą, svarbesnes vadovaujančias v ie tas 
užėmė daugiausia vo ldemarininka i. Ji e 1941 metų rudenį pra
dėjo organizuoti lietuviq nacionalistų partiją. Visą nacionalistų 
partijos struktūrą voldemarininkai nuk opij avo iš Vokie tij os na
cionalsocialisttĮ partijo s. Čia ir rasistin iai pr incipai, ir vad izmas . 
Visur vadai, visur skyrimas, jokių rinkimų. Nors tai jau nebuvo 
didelė nauji ena, nes ir smetoniško je tautininkų partijo je bei 
j aunalietuvių organizacijoj e taip pat dominavo pi rmi ninkq ir 
vadų sky rima s. Lietuviški eji fašistai daug jau buvo pasimokę 
iš italtĮ ir vokiečitĮ fašistų. 

Lietuv iq nacionalistų partija iš pa t pradžių viešai ir atv i
ra i pareiškė norinti skleisti Lietuvoje nacionalsocializmo ideolo
giją. Tai rodo oficialūs nacionali stq partijos „vadų" pareiški
mai. tai rodo jq ve ik la. Anta i, 1941 m. spalio 4 d. lietu viq 
nacio nalistq partijos „vadas", buvęs Voldemaro adjutanta s, ma
joras Z. Virbicka s bu vo priimta s gencralkomisaro Ren telno. 
Savo kalboje, piln oje nuolankum o ir šunuod egav imo okupan
tams, Virb ickas pareiškė, kad lietuviškieji nacionalistai norį 
v isos tauto s l ikimą atiduoti į Hitl erio rankas ir tik laukią nuro
dymq, ka ip galėtų geria u okupantams įtikti . 

Lietuvišk ieji hitler inink ai dar bavosi išsijuosę. Vėl a tgijo po
grindinė teroristinė organi zacija „Geležin is vilkas", kuri, Sme
tonai va ldan t, tam tikrą laiką veikė kaip kon sp ira tyvi fašistinė 
organizacija Voldemarui palaikyti ir pažang esniems žmonėms 
terori zuoti. 

Dabar šitie „vilkai " atvirai pasisakė už vokiečiq nacional
socialist LĮ partijo s programą ir tikslus. 1941 m. spalio 30 d. lie
tuviLĮ nacion alistq partij os „Geležinio vilko" skyriau s virš in in
ka s maj oras Kiaulėnas-Gintautas pasakė per radiją kalbą, kurioje 
atv irai pare iškė, kad „Gelež inis vilkas" dar 1926 m. slaptai ve i
kęs ir suorganizavęs tq mctq gru odžio 17 d. fašistin į perversmą. 
Tol iau jis pasisakė už Hitl erio kuriamą „naująją Europą". Savo 
programoje lietuviškieji hitl eri ninka i rašė: .,Lietuvos naciona lis
lLJ partija pasiryžus i perauklėti lietuvių tautą nacionalso cia lizmo 
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dvasia . . . mes turim e tapti ir rasės patriotais, turim e įsisąmo
ninti rasinį sąmoningumą". 

Pradėjo kurti s nacionalistinės par tij os sky riai periferij oje. Tų 
skyrių aktyvą sudarė daugiausia tokie asme nys, kuri e pirm o
siomis okupaci jos dienomis jau buvo spėję sut epti ranka s ne
kaltų žmonių kra uju. J ie grūmojo sunaikinsią v isus paža n ges
nius žmones, .,apvalysią" Lietuvą . 

Bet neilga s buvo šios part ijos amžius. Hitleri s turėjo k itus 
planus lietuviq ir kitų okup\10tų tautq atžv ilgiu. Ji s tep r ipaž ino 
vieną tautą ir rasę - germanų, vokiečių. Savo „biblijoj e" .. Mein 
Kampf" (.,Mano kova" ) Hitleris irodinėjo, ka d v isos taut os te
galinčios būti germa nq išrinktosios taut os ve rga is, ne daugi au. 
Rentelnas netruku s uždarė ir lietuvi q nacionalistų partiją . Pa
galiau užsidarė laikraštis „Į laisvę", o jo vi etoj e buv o leidži amas 
laikraštis „Ateitis". 

Bet ir tai neatšaldė burž uazin iq nacionalistų ištikimybės ir 
atsidavimo hitleriniams okup antams . 

Jeigu karo pra džioje hitlerin inkai vis gyrėsi vi eni nugalėsią 
Tarybų Sąjungą, tai 1942 metų gale, o ypačiai 1943 metų pra
džioje jų nuotaikos pasikeitė. Lig tol skelbę pergal es, vi s naujt J 
ir naujq miestų užėmimą, j ie dabar pradėjo pranešinėti apie 
tarybinių miestų, atskirų fronto ruožq „planingą evakavimą", 
apie pasitrauk imus, siekian t „išlyginti frontą". 

Hitlerininkams nepavyko nuslėpti savo pralaimėjimo pri e 
Stalingrado , savo armijų sutriušk inimo. Api e tai plačiai buvo 
kalbama Vokie tij oje, šios žinios plito ir okupu otuo se kraštuo se, 
juo labiau , kad ryšium su hitlerinių armijų žlugimu pri e Stalin
grado buvo paskelb tas gedulas . 

Užsitęsus karu i, Hitleris pradėjo ieško ti pagalbininkų. Or
ganizuojami batalionai Norvegijo je, Belgijoje, Olandijoj e ir ki
tuose užimtuose kraš tuose, o Ispani jos dikt ator ius Frank o 
5iuntė „mėlynąją" diviziją triuškin amai hitlerininkų ka riuomen ei 
gelbėti. Okupantai savo spaudoje rek lamav o „v isos Europo s" \ 
kryžiau s žygį prieš bolševizmą. Tuo jie norėjo nuraminti savo / 
karius, tikindam i, kad j ie ne v ien i kariaują, kad v isa Europ a 
einanti su jais. 

Okupantai Lietuvos jaun imui nedavė ramybės nuo pat karo 
pradžios. Tik įsibrovę j ie pradėjo šaukti ir gaudyti jaunu s vy
rus į vadinamąją reicho tarnybą , kuri buvo kai kuri ais atv ejai s 
ne mažiau pavojinga , kaip frontas . Sugaudy ti jaunuoli ai buvo 
si unčiami dirbti į pavojingas, nuola t bomb ar duoj amas vi etas . 
Daugelis ten patekusiqj ų žūdavo. Bet 1943 m. hitl erinink ai pr a
dėjo atvirą mobilizaciją i kariuomenę. Buržuazinių nacionalisttĮ 
laikraščio „Ateitis" 1943 m. kovo 6 d. num ery je buvo paske lbta 
apie formuojamą legioną kovai pri eš Tarybų Sąjungą, kad re
gistru ojami vyra i nuo 17 iki 19 ir nuo 24 iki 45 metų amžiau s. 
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19- 24 metų vyrai turį stoti į darbo prievolės komisiją. ,.Toliau 
lietuvių legion o papild ymo įstaiga pran eša, - rašoma laikraš
tyje , - kad formu ojam asis legionas kovos tik Rytų fro nte šiau
riniame bar e ir nebus siunčiamas į tolim esniu s kitu s fron tus. Be 
to, legion as kovo s visa sav o sudėtimi ir j ame bus v isos ginklų 
1 ūšys: savi šarvuočiai, sav a a rtil erij a, sav i žvalgybini ai bei kiti 
pagalbiniai daliniai" 1

• „ Hitl erininkai, buržuazinių nacionalistų remiami, visokiomi s 
apgaulėmis ėmė mobilizu oti Lietuvos j aunimą į vokiečių ka
riuomenę. Mobilizacij a vy ko visame kraš te. Seniūnai buvo įpa
reigoti surinkti šaukiamųjų metų vy ru s ir pri stat y ti į šaukimo 
punktus. 

Jaunim as slapstėsi, namie nenakv oj o, bet į talką Hitle riui 
nėjo. Apskriti es viršininkai ragino int eligentu s, kad padėtų mo
bilizuoti jaunimą . Esą, padėtis rimta, vokiečiai gras ina visą 
lietuvių tautą išnaikinti ir pirmiau sia ji e griebsią inteligentiją. 

Iš tikrqjų hitl erininkai ne ju okais įsiuto. Ren telnas buv o 
Hitleriui pažadėjęs sudaryti didžiulį legioną, o jam nesisekė. 
Balandži o 7 d. ,.Ateityj e" buvo įdėtas Rent elno skelbimas re
gistruotis vyrams, gimu siems 1919- 1924 metai s karinės reikš 
mės darbam s. ,.Ligšiolinį patikrini mo pravedimą sutrukdė tam 
tikrų inteligentų sluoksnių įtaka, - skundėsi Ren telna s. - Yra 
faktas, kad dalis turėjusių registru otis vyrų dėl pragaišting os 
politikuoja.nčių inteligentų sluoksnių įtakos visa i nes iregistra 
vo ir užsitraukė bausmę" 2• Toliau gra sinama nes tojanti ems: 
.,Jei nebus nusipelnę dar sunkesnitĮ bausmių, j ie bus baudži a
mi pagal 1941 m. gruodžio 19 d. potva rkio dėl da rbo prievolės 
įvedimo okupuotose Rytų srit yse § 5 kalėjimu, sunkiųjq darbų 
kalėjimu arba priverčiamojo darbo stovyk la" 3 . 

Sekančią dieną tas pats ske lbim as re gistru otis a titi nkamq 
metų vyrams įdėtas jau su genera lini o tarėjo P. Kubiliūno pa-
1 ašu. Dar po keliq dienų atsišaukimą pasira šo Rent elno pav a
duotoja s generalini s komi saras Nabers bergas . Grasi nim ai ne
klu sniesiems tie pat ys . 

Visą okupac ijos laikolarpį ištikimi h itlerin ink q talk in ink a i 
smaugiant lietuviq tautą buvo ir klero atstovai. Katalikų dva 
sininkai taip pat ėmėsi ag itu oti jaunimą stoti į hitlerinę kariu o-

'~ rnenę. Ne tik kuni gai, klebon ai, bet ir j q aukščiausieji v iršin in 
kai - vys kup ai ir ar kivys kup as - varė gėdingą propagandą 
pri eš lietuvitĮ taut os int eres us. Tiek vys kup as Brizgys , tiek arki 
vyskup as Skvircckas ir kit i va dova uja nti eji dvas ininkai pasira 
šinėj o raš tus, raginančius tikinčiuosius klau sy ti vis q okup antq 
nurodymų ir įsakymą Vy riausias Lietuvos katalikų bažnyčios 
ga lva - arkivys kup as J . Skvirec kas 1943 m. kovo 4 d. Kaun o 
a rkik atedroje pasakė pamokslą ir paskelbė tiki nties iems laišką, 

1 „Atei tis", 1943. 111. 6, Nr. 54. 
2 „A te itis" , 1943. IV. 7, Nr. 8 1. 
3 Ten pat. 
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ragindama s lietu vius stoti į hitlerinę '.<.a~iuomcnę, kovoJ i p rieš 
Tarybų Sąjungą. ,,Mes turi me padari:!i visa, ka s i:ll!o musų pri
klauso , kad panaš us pa voju s nebegqz tq, _mum s rnekados n_ebe
grasintų, - pareiškė savo pam~k slc ar~~vys~ up as J . Sk~_irec
ka s. - Pavoj us eina iš ry tq, o Lietuvos Jeg a 1r saugumas 1s va
karų civ ilizacijos ir kultūros". 

Panašų, kupiną šmeižtq pr~~š tarybinę santvark~ la!~~ą išlei
do 1943 m. liepos 8 d. ir Teisių vysk upa s V. Bonsev1cms. 

Tačiau nei okupantų, nei jų pakalikų - bu ržuaz iniq na cio na
listtJ, pagali au nei aukštųjų katalikq dvasininkų graud enimai 
nepaveikė Lietuvos jaunimo. Vi soje taut oje pasireiškė pa sipri e
šinimas okupan tams. Lietuvių tauta boikotavo hitl erininkq 
skelbiamą mobilizaciją, atsisakė lieti kraują už hitlerinės Vokie
tijo s interesus. 

Hitle rio sta tytinis Rentelnas aukščiau cituotame kr eip imesi 
užsiminė apie „tam tikru s inteligentų sluoksni us" , kurie „pra
gaištingai paveikę jaunimą". Ne ti k užsiminė, be t ir ėmė gra
sinti. Grasinima s pasireiškė ne žodžiais. Jau k ovo v iduryje 
gestapas suėmė keliasdešim t lietu viq inteligentų, kuriuos iš
trėmė į štu thofo koncen tra cijos stovyklą . Jų tarp e atsidūrė ir ra 
šytojas profesorius Balys Sruoga . 

* * * 
Tebetęsdami savo liaudies išd avi mo darbą, buržu aziniai 

nacionali stai ir tolia u ištik imai tarnavo hitl erininkam s. Talki
ninkaudami okupantams, ji e nėrėsi iš ka ilio , stengda mi esi 
įteigti lietuvių tautai norą bendradarb iauti su okupantais ir 
remti juo s „ne tik žodži u, bet darbu ir ginklu". 1943 m . kovo 
27 d. atsišaukim e buržuaziniai nacionalis tai sakėsi tu o tikslu 
artimiau siu laiku šaukią „v isos Lietuvos konferenciją" . Atsi· 
šaukimą pasirašė prof. Biržiška, generolai Kubiliūnas, Nag ius ir 
Raštikis, pulk ininkai Bironta s ir Dabulevičius, ta utininkai Gu
dauskis , Germanas, bu v. Kauno burmi st ras A. Graurogkas, vysk. 
Brizgys, kun . Petraiti s, bu v . pavasarininkų va das Leimonas ir kt. 1 

Hitl eri nis karo komendant as Lietuvoj e Ju stas tu o reikalu 
rašė, kad jam įsakyta suorgan izuoti lietuvių inž inerijos (sta
tybos) batali onus, kurie „būtų naudojami būtiniems karo dar
bam s tolimiausiam e front o užnugaryj e"2• 

1943 m. balan džio 5 d. Kaun e bu vo sušaukta va dinamoji 
,, lietuvių konferencija", kur i turėjusi reikšti visos lietuvių tau
tos balsą. Tai bu vo iš tikrųių šlykščiausias pasityčiojimas iš 
lietuvių tauto s. Niek as atstovų į tą konferenciją ner inko: ju os 
ti esiog paskyrė apskričių viršin ink ai. 

Kon fere ncijoj e susir inko arti šimto „tauto s atstovų". Kas ji e 
toki e bu vo? Tai daugiau sia apskričių viršininkai , kunigai, bu -
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1 Zr . .,Karys", 1943. III. 27, Nr. 11. 
2 Ten pat. 

vusios buržuazinės kariuomenės aukšti karininkai. Jų t arpe 
ra ndam e kunigu s: P. Bemotą, J. Čepėną, K. Gumbaragį, F. Ke
mėšį. H. Radvilą , M. Ražaitį. S. Telksnį. genero lus: K. Navaką 
ir M. Pečiulionį, pulki ninkus: J . Andrašiūną , E. Čiurlį, K. Dab u
levičių, J . Vitkų, J. Vėgel į. apskričių viršini nku s: P. Kazakevičių, 
Kalendrą ir kt. 

Konfere nc ijo s va dovu pasišovė būti prof. M . Biržiška, ta s 
pat s Biržiška, kuri s „Lie tuviškojoje enciklop edij oje" kadaise ra 
šė, jog, studentu būdamas, ,,nustatė savo rev oliucin es ir so cia
listine s pažiūras", pa sk iau dalyvavęs 1905 metų revo liuc ijoje. 
Bet jo tos „revoliucinės ir socialistinės" pažiūros ilgain iu i taip 
ev oliucionavo, kad 1917 m. kartu su kitais buržu azi jos a tstovais , 
užkietėjusiais r eakc ionie ria is, jis įėjo į vykdomąjį komitetą, 
kuri s sušaukė Vilniuje lietuvių konferenciją . Toj i konferenci ja 
taip pat išreiškė lietuviškųjų buržua ziniq nacionalistų parsida 
vėliškas nuota ikas - tuom et jie tarna vo kaiz eriniams ok upan 
tams. Vėliau M. Biržiška visą savo visuomeninę veiklą paskyrė 
tam , kad taptų Lietuvos prez iden tu. Ši „patriotiškoji " svajonė 
atvedė M. Biržišką į hitlerinę „lietuvių konferenciją" Kaun e, 
kuri os vardu buvęs soc ialdemokra ta s paskaitė nuolankią svei ki
nimo telegramą Hitl eriui. 
" Konferencijos metu Kubiliūnas, jo tarėjai mušėsi į krūtinę, 
dievagojo si, kad jie laba i ištikimi Hitleriui. Konfer enci j os da
lyv iai taip pa t savo re zoliucijose pažadėjo Hitl eri ui atiduoti 
Lietuvos jaunimą į kariuomenę kov ai prieš Tarybų Sąjungą ir 
skelbėsi kovoją „už Lietuvos laisvę" . Iš tikrųjų gi bu ržuazi
niams nac iona listams Lietuvos laisvė visiškai nerūpėjo, j ie sie
kė žūt būt užsitikrinti vietą „naujojoje Europoj e", t apdami Hit 
leri o samdiniais, budeliai s, eng dami savo tautą ir kita s tau ta s. 
Kalbėtojų pasisa kymai konf erencijoje ir jos rezo liuc ijos ragino 
lietu vius savarank iškai ir ned elsiant stoti į hitlerinę ka
riuomenę 1• 

Tačiau okupantams ir jq batla ižiams teko apsivilti : savanorių 
beveik nea tsirado . Ir vėl vyko j aun imo gaudymas miestuose ir 
kaimuo se. Hitlerininkai gri ebdav osi visokių priemonių: ap sup 
da vo kinus, tea tru s , net bažnyčias ir rinkdavo iaunimą. 

Kauno mies to komisaras 1943 m. gegužės 12 d . bu vo išleidęs 
drakonišką įsakymą-įpareigojimą butų nu omin inkams ir šei
moms , kur is buvo išsiuntinėtas Kauno miesto gyve nt ojams . Tas 
įsakymas gras ino atitinkamo but o gyve ntoju s išsitĮsti iš Kauno 
ir konfi skuoti jq butą, jeig u iš jo kas nes tos į šaukimo komisiją. 

,,Jei paminėtas asmuo bėgyje 48 va l. nuo šio ske lbimo įtei
kimo neužsir eg istru os registravimo pu nkte . .. praėjus terminu i 
jūs ir jūsq še ima bfisit e išsiqsti už Kauno ribų, o jūsų buta s 
konfi skuojama s. Pasibaigu s ter minui, jūsq buta s turi būti pa 
liuosuotas, pri ešing u atvej u tai bu s atlikta pri eva rto s ke liu . At
ve j ais , j ei nerastumėt kur apsi gyve nti, privalote p ranešim e 

1 2.r. .,Karys", 1943. IV. 10, Nr. 15. 
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JSAKYHAS 
1912-1918 ir 1925 ~ tais 
gtmusių}ų vyrų surašymo 

§ 1 
ltlešai apie tai pask e lbu• 

apskrmų viršin inkams arba 
tn1rmlst rams , vlsl 1912- 1918 
., .1925 metais glmus leJi vyrai 
bari regfstruotis lietuvių sura• 
:l~mo komisijoJ11, kurtos su da
rytos e inant mano 194 3 m. 
llala mWo 6 d. !sakymu (1919-
1·924 meta i.s g fma .s l qlq vyrų , 
s11ralymas ) . 

§2 
Privafanti eJi rųtstruoti!, k'ilrle 

rų1stradjos vengs , Jėl n~ra nll• 
iėatyt05 griettesnu bausmės. 
tau baud tl ami kal ttl (nu, sun
lllųJų darbų kalė)lm u a rba 
'lJtiverfiamoio darbo stovwlda. _..,~-·' -~=~:-

. . (pas.) KUBlUŪNAS 

nustat ytu laiku kr e iptis 
pas Stadtkomisarą. . . kur 
j ūsų apsigy ve nimo klausi 
mas bus išspręstas". 

Greta okupacinės va l
džios daugybę įsakymlĮ lei
do gen. Kubiliūnas. 1943 m. 
birželio 10 d. jis paskelbė 
į~akymą dėl 1912- 1918 ir 
1925 meta is gimu siq jq vy 
rq surašymo . 

Tame įsakyme buvo 
nurodoma registruotis v i
siems pažymėtq metų vy
ra ms. Už įsakymo nevyk
dymą buvo numatyto s di
delės bausmės. 

Lietuvos liaudi s n ek lau 
sė Hitleriui parsidavu siq 
sav o tautos išgamų bal so. 
Jos dėmesys buvo nukr eip 
tas į rytus, i Maskvą. Ta
ry biniai partizanai sprog
dino karinius hitl erininkq 
ešelonus, kasdien įvary
dami vis didesnį siaubą 
okupantams . Lietuvos Ko-

Išdavik o KubiliOno mobili zacijos įsakymas munistų partija, Lietuvos 
Lenino komuni stinio jauni 

mo sąjunga savo atsišaukimais ir brošiūromis aiškino liaud žiai 
tikrąją padėti, demask uodamos ne tik hitlerininkų, bet ir lietuvių 
buržuazinių nacionalistų klasta s. Į Lietuvą pat ek davo Tarybq 
Sąjungos gilumoj e leidžiama tarybinė lietuvių spauda, informa
vusi ap ie padėtį frontuose, šaukusi į kovą prieš okupantus. 

Besiplečiąs ir beintensyvėjąs tarybinių partizanų judėjimas 
nepaprastai siutino okupan tus. Ji e griebėsi visokių priemonių 
prieš liaudi es keršytojus. 1943 m. rugsėjo 15 d. Kubiliūnas iš
ieido labai skubų įsakymą visų apskričių viršininkams bei Kau 
no, Vilnia us, Siaulių ir Panevėžio miestų burmi strams, kuriame 
įsakoma tuojau imtis šių priemonių: 

„ l. Pave sti valsčių viršaičiams ir miestų burmistrams per 
seniūnijų sueigas plačiai išaiškinti gyventojams, kad Genera l
komisaras raš tu yra pranešęs, kad bus uždėta atsakomybė už 
vi sokius pasikėsinimus pri eš ge ležinke lius, kelius, tiltus ir kitu s 
panašius objektu s tos apylinkės v ietos gyventojams, kurioj e 
įvyks šie atsitikimai, t. y. to s apylinkės ūkiai bus sud eginti. 
o gyventojai - išvežti. Todėl gyventojai, kad galėtų išvengti 
šios sunkios bausmės, turi būti įpareigoti apie kiekvieną apylin-
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kėje pasi rodžiusį įtartiną wetimčĮ žmogų ar žmonių ? r.Ul?~. tuo 
jau pran ešti policijos ar savivaldybės org a~am s (".:-rsa 1cian_is'. 
burmi str oms, sc niun ams, seniūnq pava duotoJams), zm oma, Jei 
nėra galimybės pati ems tokius asm enis s~lai~y ti". . . . . 

Toliau įpareigojami vi ršaičia i, burm1stra1, se m~na1_. bei J _ų 
pavadu otojai teikti žinia s policijai apie visus jLĮ apylmk eJe pas i-
rodančius į tartinus asmen is bei diversantu s. . 

Okupantai ir buržu azini ai nacio na listai žiau riai _susidoro da
vo su gyventoj ais, kur ie palaikė ryšiu s su ~ary bm1a1s ~a rt1~a
nai s; daug tokių asmenų skaudžiai nuk~nt_ėJ O : -~et tom is _µne
monėmis nebu vo užgniaužt as part izamm s JUdeJ1mas_, p~_rt1za~ų 
kova. Jų gr etos gausėjo, jų įtaka gyventojų ta rpe st1preJo . H1t
leri nin ka i vėl sugalvojo klastą, ir čia ji ems atėjo talk on bur
žuazin iai nac ionalis tai. 

Negalėdami įvilioti Lietuv os jaunimo į h itlerinę kariu ome
nę, buržuazi niai nacionali stai p~sižadėjo išsiųsti _c_la :bam s į V_o
kietiją 100 tūkst. lietuvių. Pagaliau 1944 m. prad z10J_e, kada ~1.t
lerininkų padėtis fron tuose visai susvy ra vo , kad a Jie nega_leJo 
atsilaik y ti pri eš intensyvėjantį Tarybinės A rmij cs spaudimą, 
buržua ziniai nacionalistai iš paskutiniųjų stengėsi padėti oku 
pantam s, kuriems prireikė karinės paramo s frontuo se . Ji e nuta 
rė organizuoti karinį junginį. 

Šiam uždaviniui vykd y ti buržuaziniai nacionali stai pa sirinko 
generolą Plechavičių, žinomą budelį , kuris ?a r 1919. m. ~rat; 
juo se plukdė Zemaitijos darbo žmone s, slopmdam as ir gmauz
damas Taryb q valdžią, kuris be jokio teismo, pats savo rank a 
šaudė žmones, prisidėj usius pr ie tarybų organizavimo . Ne ka s 
kitas, kaip generolas Plechavičius, 1926 m. gru odžio 17 d. fa
šistiniame perve rsme suvai dino labai žymų vaidmenį, būdamas 
vienas iš šio perv ersmo organizatorių . Sis „kar žygys" ėmėsi or
ganizuoti rinktinę kova i su tarybi niais parti zana is. 

Yra išlikęs įdomus pulkinink o Urbo no - Plechavičiaus „šta
bo" v iršininko - nranešimas ap ie lietuviškųjų buržuaziniLĮ na 
cionalistų derybas su hitlerinės karinės vadovybės at stovais. 
Tos derybos įvyko Rygoj e 1944 m. kovo 5 d. Jo se dal yv avo 
gen. Kubiliūnas, gen. Plechavičius, iš vie nos pusės, ir SS ober
grup enfiu rer is gen. J ekelnas ir gen. Nakė, iš ki tos. Pas itarim e 
buvo ka lbama api e efektyvią pagalbą, kurią Lie tuv a turėtq 
su teikti hitl erinink ams Siaurės front e, nes paaiškėjo, kad fron
tas rezervų negau s. 

Derybos e Rygoj e buvo susi tart a Lietuvoj e mobili zac ijos keliu 
surinkti didesnį vynĮ skaičiLĮ (40- 60 tūkstančių) . J ie turėjo 
perimti visą Siaurės fronto (nuo Narvo s maždaug iki Vil niaus 
liniiq) užnu ga rio aptarnavimą. Apmokyti ir paruošti kautynėms 
vokiečių kar eiviai išimami iš v isq užnug a rio tarnyb q ir siun
čiami į frontą , į rikiuotės dalis . 

Buržuaziniai nac ionalistai a iškiai nujautė , kad artėja hit 
l erinės Vokietijos krachas. Hitler io nesėkmės Rytuose juo s 
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baugino, tad ji e ieškojo išsigelbėjimo bet kuriomis priemonėmis. 
J ie prekiavo Lietuvos liaudimi, jo s jaunimu ir buvo pasirengę 
vienu at veju dešimtis tūkstančių atiduoti į Vokietiją vergų dar
bui, kitu - kaip patrankų mėsą frontui. 

Netruku s prasidėj o agitacija, skatinu si vy ru s stoti į Plecha 
vičiaus rinktinę. Ypatingai buvo st engiama si pav eik ti moksl ei
vi us. Paskutiniųjų gimnazijos klasių mokiniams buvo pažadėta 
anksčiau išduoti atestatus - nereikėsią laikyti baigiamųjų eg

·zaminų, kad tik stotų į rinktinę. 
Buržuaziniq nacionalistq klasinį veidą rodo būdinga žinutė 

jt! laikra štyje „Ateitis" : 
„Iš Vietinės Rinktinės štabo gauta žinia, kad kretingiškis 

·grafa s Aleksandr as Tiškevičius pačioje Rinktinės formavimo 
prad žioje yra padavęs gen. Plechavičiui prašymą priimti jį 
,į Vietinę Rinktinę. Jis pasižada eiti bet kurias jam pavestas pa
Teigas ... 

Gen. Plechavičius patenkino grafo Tiškevičiaus prašymą ir 
·paskyrė jį į savo štabą ypatingiems reikalams karininkų, nes jis 
y ra senosios rusų armijos karininkas" 1

• 

Stai kuo rėmėsi, su kuo dėjosi buržuaziniai nacionalistai. 
Apgaulingu būdu suviliotą, sumobilizuotą į rinktinę Lietuvos 

jaunimą okupantai panorėjo siųsti į Rytų frontą. Tuo tarpu 
mobilizuoti eji atsisakė vykti, nes jie pamatė, kad vokiečiai silps
ta, kad tarybinių partizanų veikimas jų užnugaryje stiprėja. 
N etrukus „plechavičiukai" išsilakstė kas sau, ir Plechavičius 
·su grafu Tiškevičium liko vadai be armijos. 

,,Ateities" 1944 m. gegužės 25 d . numeryje pasirodė mobili
·zacinio štabo viršininko pulk. Bironto skelbimas: 

,,l) Visi buvę Vietinės Rinktinės karininkai bei kareiviai pri
valo iki š. m. birželio 15 d. visus savo turimus ginklus ir uni
formas pristatyti vietos komendantūrai; 

2) Tą patį privalo padaryti ir tie karininkai ir kareiviai, ku
rie buvusių įvykių metu buvo atostogose". 

Likvidavus trumpai begyvavusią vietinę rinktinę, hitlerini n
"kams ir toliau rūpėjo Lietuvos jaunimą įtraukti į savo skylėtą 
bučių. Ir čia vis tebetalkininkauja buržuaziniai nacionalistai. 
Antai, dar 1944 m. birželio 10 d., kada Tarybinė Armija jau ar
tėj_o ~rie Tarybų Lietuvos sienų, Kubiliūnas paskelbė potvarki 
-api e sauk1mą karo tarnybon. Jame grasinama mirties bausme 
ti_ems, kurie veng~ ~toti. Stai, kaip skamba atitinkama potvarkio 
vi eta: ,,l) K~s_megms pats vengti arba kitą sulaikyti nuo karo 
!a ~nyb~s r:tl_1k1mo,. _bus bau~ia!Ilas mirtimi. Lengvaisiais atve
.1a1s_ ~ah ~uti baudz1a!11a sunkIŲJŲ darbų kalėjimu arba paprast~ 
k~leJ1mu . Tas sk~lb~~as ~~vo_ daug kartų kartojamas kone l~
'?1 pat o~upantų 1~v1J~mo 1s Lietuvos. Paskutiniai okupantų 1r 
JŲ pakalikų skelb1ma1 buvo tiesiog desperatiški. 

1 „Ateitis", 1944. Ill.11, Nr. 60. 
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Bet nieka s į šiuos 
gras1111mus nekreipe 
dėmesio, ju o labiau, 
kad 1944 metų pava sa
rį visiems darėsi aišk u, 
kad hitlerinė Vokietij a 
pral a imi karą . Todėl 
jaunima s neklausė nei 
Rent elno, nei Kubiliū
no. Tada prasidėjo v y
rų gaudymas apkas ams 
kasti, vežimas į Ryt
pru sms dirbti pri e 
įtvirtinimų. Visa tai 
rodė, kad vokiečiai 
ruošėsi kariauti savo 
žemėje. Tarybinė Ar-
mija savo galingais 
triuškinančiais smū

giais vijo hitlerines ar
mijas iš Baltarusijos, 

Į'sakymas nr. 2 
Asme nys, skleidžią gandus, 
ulie gari pake nkti Vokiefių 

kariuomenei ir Lietuvos gy 
ventoJams. bus baudifa i vi · 

. k ro meto lstatymų griež-
tumu. 

SUSYS Žil.EVIČIOS ~on OSTJUS 
o 

Okupantai represijomis tikėjosi gelbėti 
savo pašlijusią padėti 

artėjo prie Tarybų Lietuvos . Kaip besistengė hitl e rininka r 
ir buržuaziniai nacionalistai įrodinėti, kad šiaip ar taip frontas ; 
sustosiąs prie Nemuno, kad Hitleris nieku būdu neįsileisiąs bol
ševikų į reicho teritoriją , - tos vilt ys atrodė jau vaikiškos . 

Tuo tarpu iš rytų pusės vis garsiau ir garsiau dundėjo pa
būklų aidai . Buržuaziniai nacionalistai bandė ramintis, kad tai 
esesininkai kovoją su tar ybiniais partizanais. Tačiau tatai ni eko • 
negalėjo įtikinti. Artėjo lietuvių tautos laisvės valanda . 
,Į Buržuaziniai nacionalistai, matydami artėjant sav o galą, vėl' 
pradėjo kampaniją prieš tuos, kuri e „laukia bolševikų grįžimo". 
Prasidėjo patriotų suiminėjimai. Buržuaziniai nacionalist a i, oku -

1 pacijos metu įvykdę tiek žiaurumų, dabar susirūpino, ,,kad ne
būtų liudininkų". Kuri e pakliuvo per ta s gaud ynes , retas kuri s . 
išliko gyvas. 

Kada paaiškėjo, kad Hitleris karą pralaimi , buržuaziniai na
cionalistai ėmė ieškoti naujų šeimininkų ir apsimetė kovoją pri eš: 
hitlerininkus. Vyskupas Pr. Ram anauska s savo parod ymu ose , 
duotuose 1947.IV.9 d., rašė: ,, ... vi si buvusios buržuazinės Lie
tuvos politiniai veikėjai pradėjo rodyti, k ad ir slapt a i, aktyvu
mą: leido į visuomenę atsišaukimus , info r macinius lapeli us " 1• 

Juose jie pradėjo „kritikuoti" okupantus (anaiptol nek viesdami 
ji ems pri ešintis!) ir skelbti, kad , Hitleriui pralaimėjus, kilsiąs, 
naujas karas tarp sąjungininkų, kurį TarybtĮ Sąjunga pralaimė
sianti, ir Lietuvos likimas priklausysiąs nuo Am erikos bei Ang
lijos. Kūrėsi įvairūs komitetai „krašto ateičiai" lemti. ,,Siekiant 

1 2udik ai bažnyčios prieglobstyj e, Vilnius, 1960, 120 psl. 

179' 



pa siruošti būsimam laisvam gyvenimui, b_u~?. s~d~~y_tas_ iš visų 
buvusių partijų bendras komite tas, i kuq _ l~~o !1lZimenus _Kai
rys, profesorius Tumėnas, advokatas _1:ol_msis 1~. kt. ~o!llite to 
uždavinys buvo koordinuoti visq pohtm1q par t~Jll ve1k_1mą" 1. 
Kaip matome, į komitetą įėjo socia ldemokra tq, knk_demų u liau
dininkų lyderiai. Vyskupas Brizgys K~une o~~amzavo ~vairių 
specialistq ir menininkų komisijas, kunos tur eJo sudar yti būsi
mosios Lietuvos tvarkymo planą. Į periferiją važinėjo su pra
nešimais prelegen tai, jų tarpe J . Ambrazevičius, Z. Ivin skis, 
A. Matulionis ir kt. buržuaziniai nacion alistai. Savo praneši 
muose apie tarptautinę padėtį jie daugiausia kartojo minti, kad , 
žlugus hitlerinei Vokieti jai, būtinai greitai kilsiąs na uja s karas. 

* * * 
Ir štai, 1944 metų liepos mėnesi, atėjo laukt oji va landa. Ta

rybinė Armija įžengė į Tarybų Lietuvos teritoriją. Buržuaziniai 
nacionalis tai, susikrovę į lagami nus pri sigro btas brang enybes, 
dūmė j Vakarus. Savo spaudoje jie desperatiškai šaukė „ginti 
tėvynę". Tuo metu, kai žymi Tarybų Lietuvos dalis jau buvo 
išvaduota , jie savo spaudoje, leistoje čia Telšiuo se , čia Rytų 
Prūsijoje, vis iškai ryškiai ,atskleidė savo parsidavimą hitl erinin-

V kams. Toje spaudoje pasirodė isteriškų šūkavimų, kaltinimų vie
ni kitiems, kodėl fašistai Lietuvos likimo nesusi ejo su hitleri
nės Vokietij os likimu tuo metu, kai liaudi s nebuvo jų pašalinu
si nuo va ldžios vairo. 

Hitlerinia i okupantai buvo išvy ti iš Tarybų Lietuvos . Su jais 
kar tu išbėgo daugumas jų talkininkų, kurie, atsidūrę Vakaruo
se, parsidavė naujiems ponams ir ėmė varyti šmeižto kam· 
paniją prieš tarybinę santvarką. Čia ir gen . S. Raštikis, ir 
pulk . J. Grinius, ir pulk. K. Škirpa , ir buvę atskirų partijų veikė· 
jai, kaip buvęs „Lietuvos žinių" red ak torius J. Kardelis, krikš · 
čionių demokratų lyderiai kun. M. Krupavičius, dr. P. Karvelis, 
prof. K. Pakštas, pasigedę ministrų portfelių V. Sidzikauskas, 
K. 2.alkauskas, S. Lozoraitis, žva lgybininkas Br. Raila ir daug ki· 
tų buržuazinio „elito" atstovų alkanų vilkų balsais pradėjo 
kaukti, netekę didelių ponų postų. 

Daugelis buvusių aktyvių žudikų, hitlerinių okupantų uolių 
ta_lkin inkų, pabėgusių kar tu su savo šeimininkais, irgi išsisklai
de po platų pasaulį . Jų atsirado ne tik Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, bet taip pat Kanadoje, Australijoje, Pietų Ameriko· 
je ir k t. Ji e ten atsidūrė daug umas pakeitę pavard es , bijodami, 
ka~ kas _jų ~eatpažintų . Ne vienas jų, išsivežę prisigrobtų iš 
nuzudytų 1 ų zmonių brangenybių, kapitali stiniuose Vakaruos e 
~usisuko šiltas ir sočias gūžtas. Prisidengę sve tim omis, da žniau· 
si_ai ~~liet~viš~omis pa_vardėmis, jie vengia savų žmonių, nenori 
g1r~et1 apie L1etuv~. J1~ms viskas - biznis. Kiti, j e igu ir ben_d: 
rauJa su savo tau t1ec1a1s, tai tik tuo tikslu, kad galėtų šmeizt1 

1 2udikai bažnyėios prieĮ?lobstyje, Vi lnius , 1960, 120 psl. 
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gimtąjį kraštą ir pasididžiuoti savo gabu mais biznyj e. Ji e gar 
džiuoja si kiekvi enu prasimanymu, bet ju os pykina ir niršina 
teisingos žinios ,ap ie tarybinės santva:rkos dėka pasiek tus laimė
jimu s Tarybq Lietuvoje . Ji ems „dvasinio peno" už tat teikia vi
sokie kardel ia i, railos 1r kiti savo laikraščiuose gaminamo mis 
sru tomis, kurias pila ant jiems nepasi ekiamos gimtinės. 

1945 metais nemaža buržu aziniq nacionalistų, baigę hitl eri
ninkų diver sijos ir šnipinėjimo mok ykla s, lėktuvais buvo atga 
ben ti į tarybinės kariuomenės išlaisvintą Lietuvą banditinei ve ik
lai. Vėliau, žlugus hitlerin ei Vokietijai, juos ėmėsi globoti ame· 
rikinė žva lgyba. Čia ji e pradėjo organizuoti band itines gaujas . 
Buržuazin iai naci onalista i ne tik apsikarstė ginklais, bet taip pat 
rožančiais ir škap lier iais, žudė ramius valstiečius, darbininkus, 
mokytojus - pasišovę „vaduoti" tėvynę ... Pastaraisiais metais 
per iodiko je ir atskiruose leidiniuose paskelbti faktai ir doku
ment ai byloja apie šlykščiausią šiq išsigimėliq sadizmą, neg ir
dėtą žiaurumą. Tuo tarpu tas gaujas iš anapus laimino 
kun. M. Krupavičius; juos palaikė ir rėmė vysku pai V . Borise
vičius, P. Raman auskas. Reakcinių dvasininkų buvo gaujose, 
gaujtĮ štabuose ... 

Lietuvių tauta su pasišlykštėjimu prakeikė buržuazi niu s na
cionalis tus , apie kurių kruvinus darbus byloja Vilniuj e Pane
riai, Kaune IX fortas, Ukmergėje Pivonija, Panevėžyje Kaizer
lingo miškas, Alyt uje Vidzgiris ir ki ti milžiniški masin iai kapai. 
Ji nieka d jiems nedovanos jų įvykdytq judo šiškq darbą 

Tarybq Lietuvos darbo žmonės, Komunistq partijos vado
vaujami, broliškqjų tarybinių tautų padedami, užgydė karo ir 
okupacijos padarytąsias žaizdas, pasi ekdami naujų laimėjimq 

įvairiose ekonomi kos ir kultūros srityse . Buvo likviduoti ir bur
žuaziniai nacion alistiniai banditai, kuri e iš pasalq žudė tarybi
nius aktyv istus ir nekaltus senius, vaikus bei moteri s. 

Iš pat eiktos trump os bur žuaziniq nacionalisttJ piktaclarybitJ 
hitlerinės okupacij os metu apžvalgos matome, kas buvo ir yra 
pikčiausieji lietuviq tau tos priešai. 1940- 1941 metais , kada 
Lietuvos liaudi s paėmė krašto likimą i savo rankas, kada dar 
bo žmonės tapo piln ateisiais krašto šeimininkais, bur žuaz iniai 
nacionalis tai, klasinės neapykantos ved ini, susidėjo su viso ci
vilizuotojo pasaulio pri eša is - hitle rininkais ir dirbo kenkia
mąjį darbą, organ izuodam i hitlerinę agentūrą - ,,penktąją ko
loną". Pirmom is karo dienomis ji e pradėjo mas iškai žudyt i 
tary biniu s žmones. Per visą hitlerinės okupacijos laikotarpį bur · 
žuazi niai na cionalis tai ištikim ai tarna vo okupant ams, aktyviai 
dalyvaudami jų piktadarybėse, padėdami plėšti savo krašt o 
žmones. Buržuaziniai nac ionalis tai atidavinėjo jaunimą į hitle
rinę kariuomenę, kla stingai organizavo ka rin ius jungin ius, no
rėdami lictuviq tautą įvelti į brolžudišką karą. Ji e padėjo oku
panta ms gaudy ti ir vež ti į Vokietiją katorgo s darbams miestq 
ir kaimų darbo žmones. 
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Buržuaziniai nacionalis tai atsakingi už visus tuos žiaurum us 
kurie buvo įvykdyti hitlerinės_ okupacija~ metu ~ūsų krašte'. 
Jie atsakingi už krašto ekonomikos ir kulturos sugriovimą. Par
sidavę imperialistam~ l_1Ž do_lerius, jie nc?il.iauja kovoję prieš 
Tar ybtl Lietuvą, pries_ hetu_vitL~aut~. Kla~m~ nea pykant os ap
akinti, jie tflŽta dėl musų la1meJ1mų 1r pas1ck1mą Mu sq tarybinė 
liaudis rūsčiai pasmerkė buržuazinius nacionalistus. Ji myli savo 
Tėvynę ir dega ryžtu, kad niekados nebegtjžtq išnaudotojų vieš
patavimo laikai ir nepasikartotų žiaurumai, kuriuos įvykdė 
okupantai ir buržuaziniai nacionalis tai Lietuvoje. 

A. Bunkus 

LIETUVOS EKONOMIKA 
OKUPACIJOS METAIS 



T ik viene riu s metu s vystėsi Lietuvos ekonomika, išsivadavusi 
iš kapitalo pančių. Laisvi nuo išnaudo jimo darbo žmonės ne
matytais tempais vykdė statybą, plėtė pramonę, naujai s pagrin 
dais vystė žemės ūkį. kėlė krašto materialinę gerovę ir kultūrinį 
lygį. Kupiną entuzi azmo liaudi es masių kūrybinį darbą nutrau ke 
barbariškas fašistinės Vokietijos užpuolimas. 

Okupantų šeimininkavimas, trukęs daugiau negu trejus me
tus, brangiai atsiėjo Lietuvos darbo žmonėms 1• Vokiškieji oku
pantai siekė užtikrint i fron tui stiprų užnugarį. aprūpinti frontų 
ir Vokietij ą maisto prod uktais, o karo pramonę - žaliavomis. 
Tai labai aiškiai buvo suformuluota reicho ministro Rozenbergo 
pasikalbėjime Rytų krašto (Ostlando) klausimais su laikraščio 
.. Deutsche Zeitung im Ostland" korespond entu: ..... Mūsų už
davinys šiandi en - ir tai visti uždavinys - yra nenuilstamu dar
bu suvo kti bendrąją padėtį, paleisti į darbą visas ga limas su
telkti jėgas, kad būtų užtikr inta viso Rytų Krašto apsaug a ir kad 
kovojančiai vokiečių ka riuomenei būtLĮ pateikta visa, kas reika
linga" . Todėl šioms tautoms tenkanti „moralinė pareiga visas 
savo jėgas skirti vokiečitĮ kariuomen ei ir vokiečitĮ karo ūkiui 
aprC1pinti" 2. 

Šitam užda viniui įgyvendinti vokiškie j i okupantai plačiai 
naudojosi vietinių buržuazinių nacionalistų ir kapitalistinių ele 
menttĮ parama . Parsidavėlis gen. Kubiliūnas jau pirmame priėmi
me pas vokiečių generalinį komisarą Lietuvos sričiai Rentelną 
pareiškė, kad „lictuviq nacionalistų tiks las esc1s sutelkti visa5 
weikąsias lietuviLĮ tautos jėgas Lietuvai ir Adolfo Hitlerio vado
va ujam ai bei atstovaujamai Naujajai Europai kurti" , kad „na
cionalistai yra pasiryžę per tvark yti gyvenimą pagal ašies ideo
logiją naciona lsocializ mo ir fašizmo pagr indais" 3• Okupantai 

1 Straipsnyje pateikiami okupacijos metų statistiniai duomenys paimti iš 
i,ygoje reicho komisaro RyttĮ kra~tui (Osllandui) tarn ybiniam naudojimui le1s
lt1 statis tikos sąsiuvin itt „Statistiscbe Bcricht e ffir das Ostland". 

2 „J laisvę", 1942. I. 20, Nr. 16. 
3 ,J laisvę", 1941. Vili. t t, Nr. 42. 
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, 
l ir jq pakalikai bendromis jėgomis griovė Lietuvos ūkį, skleidė 

šlykščiausius pr asima.nymus apie tarybinę santvarką, gar bin o 
fašizmą ir Hitlerį . 

Okupantai siekė Ostlandą germanizuoti, tai yra jį suvokiet in 
ti, pav ergian t ir išnaikinant vie tiniu s gyven tojus, o jų vie ton 
apgyvendinant vokiečius. 

Istorinį germanizacijos pagrindimą randame reicho komi
saro Ostlandui Lozės straip snyj e „Ryt q kraštas atsistato", spaus
dintame žurnale „Natio nal-Sozia listis che Monatsh efte". Pradžio
j e Lozė remiasi Hitl erio par eiškimu, kad, girdi, Pabaltijo krašt e 
,,nėra nė vieno kvadratinio metro, kuris kadaise nebūtq buvęs. 
vokiečių pionierių darbu atver tas žmog iškajai kultūrai ir civi
lizacijai". Toliau Lozė rašė, kad, esą, Talina s, Ryga kalba į juos. 
senąja kalba ir byloja apie praėjusius šimtmečius, vokiečių isto
riją Baltijos jūros erdvėje ... Kad ji e, kaip kadaise ordino rit e~ 
riai ir Hanzos pirklia i. .. dvigubai pajutę savo užda vi nio didin
gumą ir įsipareigojimą 1• 

J eigu Ostlando komisaras dar tu o metu daugiausia apeliavo 
į istoriją, tai, nepraėjus po to ir keturiems mėnesiams, viso vo 
kiečių mai tinimo ir agrarinės politikos viršininkas, valstybės: 
sekretorius Bakė jau iškelia vokiečių ūkininkijai konkrečius 
uždavin ius. 1942 m. liepos 19 d . jis pareiškė: ,,Šiandien mes esa
me atsidūrę posūkyje. Mūsų kariuomenės vienkartinių pastangų 
dėka erdvės siaurumo tėvynėje klausimas yra išspręstas. Tu o, 
pačiu ir vokiečių ūkininkija atsidūrė prieš did elius uždav inius ;. 
naująsias sri tis apgyvendinti ir laimėti vokiškumui. .. Šiandieru 
Rytuose turimo ji sriti s nede lsiant reikalauja, kad ji būtų pa ~ 
versta vok iška ir kad vokiečių ūkininkija į naująją sritį įlietų 
naujo kraujo" 2• 

Tais sumetim ais 1942 m. kovo 24 d. Lietuvai buvo suteiktai 
tariamoji ūkinė savivalda, įsteigiant „Lietuvos ūkio sąjungą". 
Jo s ateiti es uždaviniai bu vo nu sakyti generalinio komi saro fofr 
Rentelno kalboje: ,, ... J ei iš ūkininko aš turiu reikalauti, kad jis, 
įtempdamas visas jėgas ir atitinkamai apdirbdamas jam pavestą 
žemę, užtikrintų kovojančios kariuomenės maitinimą, tai iš: 
verslo ūkio įmonių laukiu , kad jos kareiviams taip pat užtikrintų 
jų apsivilkimą ir apsiginklavimą. 

Todėl mūsų uždavinys yra rūpintis, kad visi ūkyje dirbą: 
žmonės būtų nukreipti į šį tikslą ir kad įmonės bei jų pajėgu
mas būtų tinkamai panaudoti. Geriausia šiuo atveju gali, man<> 
supratimu, padėti savivalda ve rslo ūkio sektoriuje" 3• 

Faktiš kai jokio s sav iva ldos nebuvo. ,,Lietuvo s ūkio sąjunga'~ 
buvo vokiečių okupacinės va ldžio s įstaiga. Apie tai buvo pra
sitaręs pats fon Rentelnas. ,,Savaime suprantama, - kalbėjo jis ~ 
kad „Lietuvos Ūkio Sąjunga" turi ko glaudžiausiai bendradar -
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1 Zr. .. Į laisvę", 1942, Nr.Nr. 46 ir 48. 
2 „Į laisvę", 1942. VII. 20, Nr. 166. 
3 „ Į laisvę", 1942. lIJ . 24, Nr. 70. 

uia uti su mano įstaigomis, ypač su gen eralinio komisaro ūkio 

5 ]<yriumi. Gryna i išviršiniai tata i simbolizuoja laikinė asmeninė 
unija, kuri pa sireiškia Sąjungos vedėjo ir jos vyriau siojo reika-
1ų vedėjo par eigose , kuriom s paskirti mano įstaigos ponai" 1

• 

Minėtoji įstaiga , kaip ir atskir i to meto „veikėjai" (Ambra
-zevičius , Kubiliūnas, Paukšt ys , Plechavičius ir kiti ) savo par si
,davėliška v eik la aktyviai prisidėjo prie liaudies ūkio nuniokoji
mo, Lietuvos liaudi es engimo ir naikinimo. 

NAUJAKURIŲ EKSPROPRIJAVIMAS 
IR 2EMES OKIO NUA LIN IMAS 

Sunkią okupacijos naštą nuo pirmųjų dienų pajautė plačio
s ios darbo valstiečių masės, o labiau siai - naujakuriai. 

1940 metais įvykdžius tarybinę žemės reformą, daugiau kaip 
30 tūkstančių žemės ūkio darbininkų ir kumečių buvo gavę vi
dutiniškai po 7,5 ha žemės, o bev eik 42 tūkst. mažažemių val s
tiečiq savo ūkelius padidi no vidutiniškai 4 ha 2

• 

J au pirmosiomis karo dienomis susikūrusi J . Ambrazevičiaus 
,,laiki noji Lietuvos vyriausybė" skubiai griebėsi atstatyti bu
vusią ponų Lietuvą. Visq pirma tam reikėjo atkurti kapitalis ti
nės visuomenės pagrindq pagrindą - privatinę gamybos prie
monių nuosavybę. Todėl minėtoji „vyriausybė" jau 1941 metq 
liepos mėn. paskelbė, kad: 

„ 1. Lietuvos ūkis grindž iamas privatine nuosavybe, kuri yra 
būtiniausia sąlyga tautos gerovei kelt i. 

2. Nacio nali zaci ios, konfiskacijo s ar kitu pagrindu bolševi 
kinės va ldžios atimtos žemės ir kiti turtai, kiek jie nėra būtini 
vieš iesiem s tauto s reikalam s, vyriausybės nustat yta tvarka buc, 
grąžinami" 3• 

Netruku s po t o buvo pask elbtas „įstatymas žemės v aldymui 
tvarkyti", kuriam e buvo nurodyta, kad „asmen ims, kaip fizi
niam s, taip ir teisiniam s, kurių žemė arba jos dalis bolševikq 
va ldžios buvo nacionali zuota , šiuo įstatymu grąžinama nuosa
vybėn 60 ha j ų turėtos žemės". Be to, įstatyme buvo pažymėta: 
,,Bežemiai ir mažaže miai valstiečiai, gavusi eji iš bolševikų val
džios žemės amžinam naud ojimuis i, la ikomi tos teisės nusto
ju sia is" 4 • 

Kaip į šiuos savavališkus Lietuvos „laikinosios vyriausybės" 
vei ksmus žiūrėjo vokiečiq okupacinė va ldžia? Vokiečiams per
ėmus civilinę be i vykdomąją valdžią, specialiai tam klausimui 
sk irt ame Ostlando rcichsk omisaro Lozės 1941 m. rugpiūčio 18 d. 
potvarkyje buvo pasakyta, kad „po 1941 metų birželio 20 dienos 

1 „Į lai sve)", Hl42. m. 24, Nr. 70. 
2 2r. ,.Komuni stns", Viln ius, 1941. Nr. 2. 
3 „Na ujosi os BirŽlĮ žinio s", 1()4 \ . V II. 19, Nr . 1. 
4 „Naujo sios BiržtĮ žin ios", 194 1. V ili. 9, Nr. 4. 
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padarytieji pot va rkiai, pakeitimai ir turto pa skyrimai, j ei ji e pa 
daryti ne vokiškq įstaigų, yra neteisėti . . . " 1 Vadinasi, tos 
„laikinosios vyriausybės" nuv eikt as „darbas" šiuo potvarkiu 
buvo paver stas nieka is. Tačiau okupacinė va ldžia kai kuriuo s 
„laikinos ios vyriausybės" nutarimu s atkar tojo beve ik žodis 
žodin . 
Visų pirma, tai liečia socialinę-ekonominę naujakurių padėtį. 

Ren telna s 1941 m. rugpiūčio 18 d. įsakymu patvarkė : ,,N aujaku 
ria i ir mažažemia i, kurie 1940. VIII. 5 bolševikų Ministeriq Tary 
bos nutarimu yra gavę žemės naudo ji mu isi, š itos teisės laik omi 
uust ojusiais. Tai taikoma taip pat atsikėlusiems iš Vokietijos ne 
vokiečių kilmės asmenim s. Naujakuriam s ir atsikėlusiems iš. 
Vokietijos duotieji žemės sklypai. . . perd uodami va ldy ti ti ems, 
kuriems jie pri eš nusavinimą priklausė - buvusiems valdyto 
ja ms" 2. 

Tarybų va ldžia bu vo davusi naujakuriam s ir mažaže miam s 
valstiečiams ne tik žemės, bet ir sut eikusi didžiulę paramą įsi
kuriant toj e žemėje. Ji ems bu vo išskirta lengvatinėmis sąlygo
mis 20 milij onq litq paskola, 900 000 m3 statybinio miško, mo
kan t tik 200/o kainos . Apie 20 tūkstančių naujakurių buvo gavę 
karve s, arklius ir didelį kiekį žemės ūkio inv entoriau s. 3 • Hitl e
rininkai pasirūpino, kad v isa tai būtų atimta kartu su žeme. Šiuo 
re ikalu Lozė 1941 m. rugsėjo 13 d. potv arkiu davė tokį nurody
mą: ,,Okio vedimui priklausantį visą gyvąjį ir negyvąjį inv ento
rilĮ gali naudoti ... senasi s šeimininkas arba paskirtasi s valdy
tojas ". Vadinas i, vis i naujakuritĮ įsigyti eji gyvuliai, pasėliai, že
mės ūkio inv entorius bei įrengimai ir net miško medžiaga, 
paruošt oji trobesių statybai, - perėjo į buvusių dvarininkų, 
buožių arba atsikėlusių kolonistų ranka s. 

Toki u būdu daugiau kaip 72 tūkst. darbo valstiečilĮ šeimų, 
kurias Tarybų valdž ia bu vo aprūpinusi žeme ir būtiniausiu in • 
ven tori umi, atsidūrė tragišk oje padėtyje. Iš visų jų buvo a timta 
pri eš metus gautoji žemė ir 'kitos darbo priemonės. Nuo pirmų 
ok up aci jos dienų prasidėjo naujakurių pers ekiojimas ir masiš
ki žudymai. Pvz., jau pirmą karo dieną Marijampolės apskr., Pa
dova inio kai mo buožė Mont vila su savo sėbrais nužudė to kaimo · 
naujakuriu s Vincą Lietuvninką, tris brolius: Joną, Juozą ir Vytą 
Urbonavičius, aktyvistą, apylinkės valstietį Petrą Katilių 4 • To
kių faktų buvo labai daug. Nek altas naujakurių ir darbo valstie
čių kraujas liejosi visuose Lietuvos kampeliuo se. 

Eksproprijavę naujakuriu s, okupantai įvedė jiems tikrą bau
džiavą ir pavertė ju os anksčiau buvusiųjų ponų ir naujų vo
kišklĮjų ponų-kolonistų samdytais ve rgais. Aukščiau minėtame 
Lozės potvarkyje apie tai sakoma: ,,Naujakuriai ... pasilieka ui 
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1 Amtsblatl des Generalkom missars in Kaue n , 1941, S. 4. 
2 „ Į laisvę", HJ4 t. Vlll . 20, Nr. 50. 
' Zr. .,Komunistas", 1941, Nr. 2. 
• 2:r. J. Jurgini s. Siu 1pus Lietuvo s istorijos pu slap is, 1958 , 14-15 psl. 

toje vie toje priimtą samdą kaip žemės ūkio darbin inka i tuos e 
ūkiuose , kuri ems valdyti vėl grąžinama nauj akur io žemė" . Ren
telnas savo 1941 m. rugpiūčio 18 d. įsakyme nurodė, kad bus 
,, . .. gri ežta i baudžiami žemės ūkio darbininkai ir buvę nauja
kuriai, kuri e atsisakys užimti jiems nurodytą da rbo vietą, pasi
ša lins iš jos arba trukdy s patvirtintajam valdytojui perimti ūkio 
valdymą". 

Šių priemonių įgyvendinimas vakarykščius savarankiškus 
valstiečius pavertė samdiniais, neturinčiais teisės savo va lia pa 
sirinkti ir ke isti dargi savo šeimininką. 

1941 m. rugsėjo 16 d. laikrašt yje „Į laisvę" buvo išspau sdin 
tas „Komp etentingo bendradarbio iš generalkomisariato sluoks 
nių" straipsni s „Lie tuvos ūkininkei" Jam e, be kita ko, bu vo kal
bama: ,,Jau pačia pirmąja vokiečių civilinės valdžios pri emone 
žemės ūkio srityje sut eikta s egzisten cij os pagrindas bolševikų 
30-čia hektarų apriboti ems ūkiams, grąžinant išdalytą naujaku 
riams bei ateiviams žemę ... Tačiau tuo pot va rkiu nebus atim
ta kasdieninė duona ir naujakuriams bei at eiviams ... Grįžimas 
į Jauko darbininkus reiškia visai ne paniekinimą, o tik pragy
venimo užtikrinimą" 1 (pabraukta mano. - A. B.). Sakyti darbo 
valstiečiui, kad jam užtikrinama s prag yveni mas, nuvarant jį 
nuo žemės ir paskiriant samdomu oju lauk o darbininku, reiškė 
tyčiotis iš jo. Šitaip tyčiotis iš dešimčių tūkstančių apiplėštų 
naujakurių šeimų, niekais nuėjusio jų da rbo, ašarlĮ ir skriaudų 
galėjo tik buržuazinis nacionalista s, užkietėjęs darbo žmonių 
išsilaisvinimo pri eš as. 

Stambaus kapitalistinio ūkio atkūrimas reikal avo daug ir pi
gios darbo jėgos, reikalavo atstat y ti senas išnaudoj imo formas. 
Įvairaus stambumo ūkiai, priklausomai nuo ūkio dydžio be i pro
filio ir darbų sezoniškumo, buvo reikalingi metinilĮ, mėnesinių, 
padienių samdinių ir kumečilĮ darbo. Kumečių sist ema, kaip 
viena iš sunkiausių kapitalistinio išnaudojimo formų, TarybLĮ 
valdžios metais buvo panaikinta be jokiq išimčiq. Okupantai 
atkūrė ir ją. Vertindamas tai kaip didelį laimėjimą, dienraštis 
,,Į laisvę" rašė: ,,Itin svarbus dalyka s yra vėl įvedimas bolš e
vikų panaikintos kumečiq sistemos" 2

. 

Kapitalistiniams gamybiniams santykiam s žemės ūkyje at 
-kurti vokiškieji okupantai ne sitenkino naujakurių nuvarymu 
nuo žemės. Ji e uoliai griovė buvu sias soc ialistines žemės ūkio 
formas: tarybinius ūkius, mašinų-traktorių stotis, mašinų-arklių 
nuomojimo punktus. Šiuos e ūkiuose buvusią techniką, gyvuliu s 
bei žemės ūkio inventorilĮ išgrobstė vokiečių kolonistai ir jų lie
tuv iški eji bendrai - buržuaziniai nacionalistai. 

1942 m. sa usio mėn. Rygoje buvo įsteigta speciali bendrovė 
Ostlando žemėms valdyti (Landbewirt schaftungsg esellscha ft 
„Ostland"). Šios bendrovės skyrius Lietuvos genera linei sričiai 

1 „Į laisvę", 1941. JX. 16, Nr. 73. 
~ .. Į laisvę", 194 1. X !l. 8, Nr. 143. 
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, 
l buvo įsteigtas Kaune su poskyriais Vilniu je, Šiauliu ose ir Pa

nevėžyje. Minėtoji bendrovė pirmiausia perėmė buvu sius tary
binius ūkius ir mašinų-traktoriq stot is. Be to, bendrovė „O st
land" perėmė bešeimininkių bei konfiskuotų žemės ūkio įmanią 
ir sklypų valdymą, savivaldybinių įstaigq, politinių, religinių 
ūkinių ar profesinių organizacijų ir sąjungų, tres tq, bankų' 
kooperacijq ir t. t. administruo jamas ir va ldomas žemės ūki~ 
įmones ir sklypus . Tokiu būdu sudary tas didžiuli s žemės fondas 
„Ostlando" rankose buvo bazė pradini am krašto suvok ietinimo 
etapui vykdyti. 

Hitleriniai okupantai sankc ionavo aukščiau minėtas repr es i
j as prieš naujakuriu s, reikšdami „padėką" buožėms už jų daly
vavimą, vykdant baltąjį terorą, o ypač siekdami didinti žemės 
ūkio gamybą. Ji ems buvo itin svarbu gauti kiek galima didesnį 
kiekį prekinės produkcij os, kad tuo būdu sušve lninu s iki kraš
tutinumo įtemptą mitybos balansą. Pakelti žemės ūkio pr eki n
gumą okupuotoj e teritorijoj e buvo siekiama, atstatant anksčiau 
buvusį stambq kapitalistinį ūkį. Todėl valstiečių nuvarymas nuo 
žemės vokiečiams buvo naudingas daugeliu atžvilgių. Pirmiau
sia, buvo sukurti stambūs ūkiai, pajėgūs duoti nemažą kiekį 
žemės ūkio prekinės produkcijos . Antra, minimi ūkiai tuo pa 
čiu buvo aprūpinti pigia darbo jėga . Trečia, grąžindami buoži
niams ūkiams valdyti anksčiau nusavintas žemes ir aprūpindami 
samdin iais, vokiečiai įsigijo buožių asmenyje patikimus žemės 
ūko produktų tiekėjus. 

Lietuvos „laikin oji vyriausybė", būdama paklusni vokiečių 
tarnaitė, jau nuo pat pirmųjų dienų per radiją ir spaudą ragino 
valstiečius didinti gamybą, tiekti frontui ir Vokietijai daugiau 
produktų. Laikrašt yje „Į laisvę" okupantų pagelbininkas agro
noma s Gaidžiūnas taip aiškino valstietijai apie naują žemės 
ūkio gamybos kryptį: ., ... mūsų ūkininkų gamybos linkmė da
bar priklaus ys nuo karo reikalavimų: daugiau gaminti duoninių 
javų, gerų mėsinių gyvulių ir kt. Ir Ia gamyba turės eiti ko ma
žiau gaunant iš šalies ir ko daugiau ir rūpestingiau išgaunant iš 
pati es ūkio" 1• Naujos gamybos krypties esmė glūdėjo vienaša
liškam e reikalavime didinti pagrindinių maisto produktų ir ža 
liavų gamybą. Be to, šis gamybos padidinimas turėjo vykti ne 
ūkio intensifikacijo s pagrindu - didinant naudojamų gamybos 
priemonių kiekį: įsigyjant naujų žemės ūkio mašinų bei inven
tori aus, naudojant daugiau mineralinių trąšų, vykd ant laukų 
drenažą, įsigyjant geros veislės produktyvių gyvulių ir t. t., bet 
išspaudžian t daugiau prakaito iš žemės ūkio darbininkų ir darbo 
valstiečių, žymiai susiaurinant jų asmeninį vartojimą. 

Jeigu kapitali stiniai ūkiai dar gau davo tam tikrą kiekį gamy
bos priemonių ir nežymiu laipsniu žemės ūkio produktų gamybo
je galėjo pasinaudoti iš anksčiau turėta technika, tai plačiosios 

1 „Į laisvę", 1941. V IIJ. 20, Nr. 50. 
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valstiečių masės privalėjo duoti daugia u prekinės produkcijos, 
:grįždami prie s~n~ai. už~irštų gamybos būdų. Jau pirmaisiais 
metais teko patirti d1dehų sunkumų, kuliant 1941 metų derlių. 
Vokiečiai reikalavo grūdų, o tuo tarpu kuli amosios tylėjo, nes 
v idau s degimo varik liam s nebuvo degalų. Vokiečių specia listas 
Eizmanas iš „Mai sto" ir žemės ūkio skyria us šitaip mokė vals 
tiečius: ., .. . Reikia rimtai pai eškoti priemonių kūlimui paleng
vinti . Galima vėl pale isti lokomobili us, kurie j au buvo nenaudo
j ami . .. Manežai daug kur jau užmiršti ir jų kratomas i. Tačiau 
kiekviena s turėtų stengti s ir juos tinkamai panaudoti. . . Jei 
šiaip ni eko negalima išgalvot i, visuomet dar galima griebtis 
sprag ilo, su kuriuo darba s, tiesa , e ina lėtai ir nelengvai. Tačiau 
išsive rsti galima ir spragilu" 1

• Spragi las - štai paskutinė vo
kiečių technik os progr eso „naujiena", kuri bu vo per šama mū
sų darbo valstiečiams, kaip viena iš priemonių padidinti žemės 
(1kio produktų gamybai. 

Praėjus metams, vokiečių okupacinė valdžia teikia va lstie
čiams tolesnių „patarimų" . Komisari ato bendradarbis dr . Gau
lis, agronomų suvažiavim e nubrėždamas jų uždavinius 1943 me
tams, nurodė, kad ūkiams iki 5 ha , neturintiems arklio, galima 
„išsiversti mėginant pajungti bulių arba karvę ir panaudojant 
juos kaip traukiamąją jėgą" 2• Tiesiog juokinga siūlyti smul
kiam valstiečiui naudoti bulių kaip traukiamąją jėgą. Iš kur jam 
imti bulių, j ei daug elis negalėjo išlaikyti dargi menkutės kar
vutės, o ir pastaroji, su dideliais vargai s išmitusi per žiemą, 
va rgu ar pajėgtų išvaryt i ir vieną vagą . . . 

Zemės ūkio produktų tie kimo užtikrinimui vokiečiai įvedė 
valstiečių ūkiams žemės ūkio prie vo les. Atskiriems produktams 
jos buvo priskaitomos įvairiai. 

Duoninių javų valstietis privalėjo pristatyti visą derlių. Jam 
buvo leidžiama pasilikti tiktai tam tikrą normą sėklai ir šeimos 
išmaitinimui . Tačiau dargi ši taisyklė dauge liu atvejų buvo 
pažeidžiama . Nuo 1943 metų tokia pat tvarka buvo vykdomos ir 
žirnių prievolės. Avižų, bulvių, ankštinių bei šieno ir šiaudų 
pristatymų normos priklausė nuo kontingento dydžio, kuris bū
davo sk iriamas apskričiai, o apskričių -valstiečiams. Pastara
sis tarp atskirų ūkių būdavo paskirs tomas pagal pasėlių plotą. 
Pašarinių kultūrų normos buvo didinamos tiems ūkiams, kurie 
turėjo mažesnį gyvulių skaičiq. Tokiais ūkiais pirmoje eilėje 
tuvo smulkiųjų valstiečių, o neretai ir vidutinių valstiečių 
ūkiai. Tuo būdu pristatymų didžioji našta buvo perkraunama 
ant darbo valstiečitĮ pečiq. 

Pieno prievolė metams sudarė mažia usiai po 30 kg sviesto 
nuo karvės. Kiaulienos mėsos reikėjo pristatyti po 10 kg nuo 
kiekv ieno hekt aro žemės, o nuo 1943 metų (Kauno, Panevėžio 
ir Šiaulių apygardoms) - po 15 kg nuo l ha. Nuo kiekvi enos 

1 „Į laisvę", 1942. l. 17, Nr. 14. 
2 „Ateitis", 1943. l. 11, Nr. 7. 
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ttkyje laikomos avies reikėjo prista tyti po 1,5 kg viln os (0,5 kg 
pavasar inio kirpimo ir l kg rudeninio kirpim o), o nu o kiekv ieno 
ėriuko - po 0,75 kg vilnos (atitink amai - 0,25 kg ir 0,5 kg). 
Valstiečiai turėjo per metus at iduoti ne mažia u kaip po 50 kiau 
~·inių nuo kiek vienos vištos. 

1941 meta is vieną karvę turin tiems ūkiams pi eno prievolė 
nebuvo taikoma. Tačiau 1942 metais pieno prievolę vy kd y ti 
imta reikalaut i ir iš jq. Iš ka imo vietovėse gyvenančiq vie
nos k1rvės laikytojq buvo reikala uj ama pristatyti mažiausiai 
400 litrq pieno, o mies tuose ir mies te liuose iš vieną karvę lai 
kančių gyventojų - 900 litrų pieno . 

Tiek žemės t1kio kultūrų, tiek ir gyvulininkystės produkhĮ 
pristatymų pagrindinė masė teko darbo valstiečiq ūkių daliai . 
Laikraš tis „Į laisvę" atvira i rašė: .,Kiek karo sąlygos le idžia , 
prievo les nusta tant atsižve lgiama, kad ve rtinga veislinė medžia 
ga nebūtų naikinama , kad pranašesnis, kultūringiau vedamas 
ūkis nebūtų žlugdo mas". Nesunku suvok ti, kad „kultūringais" 
ūkiais buvo laikomi pirmoj e eilėje vokiečių kolonistų ūkiai, o 
taip pat stambūs buožiniai ūkiai, kurie aktyviai rėmė okupacinį 

režimą. Apskričių virš ininkams bei valsčių viršaičiams buvo 
suteikta visiška laisvė paski rstyti prievolių konting entus savo 
nuožiūra. Saviems sėbrams už geras magaryčias šie skirdavo 
minimalias norm as. Todėl dauguma buožinių ūkių palyginti 
gana lengvai įvykdydavo žemės ūkio prievoles ir, be to, nema
žą kiekį produktų sk irdavo spekuliacijai, o darbo valstiečiams 
tekd avo pak elti ne tik prievolių naštos sunkum us. Kartu ant jų 
galvos kri sdav o ir represijos už minėtq prievolių neįvykdymą. 

2emės ūkio produktq pri stat ymai okupantams vy ko toli gra 
žu ne taip sklandžiai, kaip ji e tikėjosi. Nežiūrint fašistų ir dva 
sininkų išpūstos, mela gingos propagandos prieš tarybinę san
tvarką, darbo valstiečiai suprato, kas yra tikrieji darbo žmonių 
priešai , kas siekia pa ve rgti ir išnaikinti mūsų tautą, kad že
mės ūkio prievolių vykdy mas reiškia okupantų rėmimą. Todėl 
dauguma darbo valstiečių sąmoningai sabo ta vo prievolių vyk 
dymą. Be to , daug elis smulkių ir vidutinių ūkių, ok upacijo s 
metais žymiai smukus visai žemės ūkio gamyb ai, negalėjo at 
)!kt~ I?rievolių, nes pagamintų produktų vos pakako pati ems 
1sm1st1. 

Okupantai griebėsi įvairiausių priemonių, kad tik užtikrinu s 
žemės ūkio produktų pri stat ymus . Tuo tikslu kaim e buvo įvestos 
apskaito s kortelės, i ku rias vok iška sis kontro lierius įrašydavo 
visa, ka s b~~? valst!ečio ūkyj e. Valstiečio šeimai buvo palie
kama badmmska .1!1a1sto produktų nor ma . Ji s negalėjo tvarky ti 
s~vo turt o, negaleJo. s~vo v išto~ papiauti, suva lgyti kiaušinį -
vi~~'.15 buvo kontr~he_nų apskait yta. Dar daugiau . 1941 m. lap 
kr~c10 ~l d. ~uv:o 1s)e1s~as potvarkis „Apie pieno separatorių ir 
sviestu i g~mmtt pn eta_1s1:1 konfiskavimą" . Be to, iš valstiečių 
bu vo konf1skuot0s narmnes girn os, aliejui gaminti mašino s ir kt. 

!92 

Okupantai plėšė ir !lrobė iš valstieėitJ gyvulius ir kitą turtą 

pri etaisa i, su kurių pagalba valsti e tis galėdavo, kad ir primit y
viu būdu, paruošti produktu s vartoj imui. Radu s pas valstiečius 

minėtas gamybos pri emones , ji e būdavo griežtai baudžiami. 
Tuo pačiu tik slu okupacinė valdžia uždraudė valstiečiams 

bet kurį laisvą savo pagamintq žemės ūkio produktų pa rdavi 
mą. Valstietis, pagautas pardavinėjant savo gamybos produ kt us, 
buvo laikomas spekuliantu ir, kaip nusikaltęs karo ūkio tai
syklėms, baudžiamas visu griežtumu . Pvz., Raseinių ap skr ., Gir
kalnio valsč., Dabašinskq kaimo mažažemė valstietė - našlė 
Martišienė, turinti du nepilnamečius vaikus ir išlaikanti senutę 
motiną, kaupusi pinigus arkliui įsigyti, 1943 metų rudenį buv o 
sulaikyta bevežan t i Kauną 25 kg mėsos. Nežiūrint to , kad Mar
tišienė turėjo išsiėmusi leidimą pas iskersti kiaulę, iš jos atėmė 
mėsą, ji pati buvo smarkiai sumušta (matyti, norint išgauti pri
sipažinimą, jog užsiiminėjo „spekuliacija ") , o vėliau vokiečių 
okupacinio teismo nut eista 6 mėnesiams kalėti 1• 

Daug eliu atvejų, ,,spekuliacija" bu vo kaltinami ir te isiami 
valstiečiai, sulaikyti bevežan t mai sto produktu s giminėms, be
simokan tiems vaikams ir pan. 

Okup antai tikėjosi, jog, suvarž ius valstiečilĮ asmeninį var 
tojimą ir uždraudu s bet koki savarankišką savam ūkyje paga
mintq produktq realizavimą, bu s lengviau išr eikalauti pri evo les. 

Dėl pri evo liq neatlikimo darbo valstiečiams grėsė pavojus 
ne tekti savo ūkio arba net ir gyvybės. Apie bausm es valsti e
čiams, neįvykdžiusiems pri evo liq, fašistinis laikra štis „Į laisvę" 

1 2 r. Valstybinės respublikinės bibho tekos rankrnščh1 skyri\1s, 26 f. 
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Stovyklo se buvo laiko mi 
Vokietiją gabenami lietuviai 

: l 

skelbė: ,.Genera lkomisar i,atas 
yra painformavęs a tit inka mas 
įstaigas, kad ūkininkams, ne
pildanti ems prievolių, bu s 
pritaik y tos gr iež tos bausmės. 

Pirmoj eilėj bu s atim am i 
visi ga lvijai, kit ais atve j ais 
šeimininkai bu s nuš alinami 
nuo ūkių ir atiduodami Darb o 
į staigos (Arb ei tsamto) ž inion. 
Ypatingais atsitikim ais ne 
klau ža dos bu s baudžiami iš
trėmimu į priverčiamojo dar
bo stovyk las. 

Kad visa tai būtų žinoma , 
įsakyta tu ojau ki ekvi ename 
apskrityj e 200 - 300 nedraus
mingai vykdančių arba visa i 
nevykdančių prievolių ūki
ninkų, per apskr ities viršinin
kus įspėti raštu" 1• Tai nebu vo 
tušti grasinimai. Greitu laiku 
bemaž kiekvi enoje apskrityje 
buvo įsteigtos priverčiamojo 
darbo stovyk los , kur grūsda

vo neatliekančius prievolių 
valstiečius. Nepadėjus ir šiai 
priem onei, bu vo pradėtos vie
šos valstiečių egzekucijos. 
Valsčių turgavietėse už pri e
voliq nevykdymą bu vo vie šai 
šaudom i darbo valstiečiai, pa

vyzdžiui, mažažemis va lstietis Mykolas Vaickūnas iš Belių kai
mo, Dieveniškių valsčiaus, kuris buvo 1943 m. va sario 2 dieną 
viešai nušau tas Benekainių miestelyje , ir daug elis kitų. Kalti
nant darbo valstiečius prievolių ne vyk dymu, sabo tažu, parti
zanų rėmimu bei priešiška vei kla aplam ai buvo nusiaubti išti si 
kaim ai ir vietovės (Lazdėnai ir Dryžuliai, Fermo s, Sarkiškiq ir 
k iti kai mai bei vietovės): buvo išgrob tas visas turtas, sudeginti 
trobe siai, o gyv ento jai išvež ti į Vokietiją arba sušaudyti. Ryš 
kus to pavyzdys yra 1943 metų rud ens Švenčionių apskrityje 
vokiečių įvykdyta akci ja pri eš valstiečius, kurios metu buvo 
išž udyta, suimta ir išgabenta kat orgos darb ams apie 2500 žmonių. 

Įvairiomis teroro ir smur to priemonėmis fašistai ka smet iš
plėšdavo iš mūsų darbo valstiečių vis did esnius žemės ūkio pro
duktų ki ekius. 

1 „Į laisvę", 1942. VII . 15, Nr. 162. 
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l lentel ė 

Va lstlcčhĮ žeml!s iiklo prlevolltĮ didėjimas 1942- 1943 metais 

lr m~s llkio gnmlniq pnvad, nirnas 

Duoninia i java i 1 • , • , , • • , • • • • • • • • 

Pašnrinlai ja vai • • • • • • • • • , • • • • • • • • 
Bulvės • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Stambūs raguočia i ..... . ........ . . 
Kiaulės . , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A.vys . . .... .• .. ... . .. ..... . .... 
Paukščiai ..... ... • . .. . .. . . . • • . • 

tame tarpe vištos .. . .. . .. .. ... . 
Pienas . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Kiaušinia i ......... .... .. . .. ... . 

10-11 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

IX. I - Xl l .31 

----
1942 1913 

218 242 
308 275 
137 153 
9-1 136 
95 15-l 

216 225 
136 217 
162 229 
107 86 
678 273 

Valstiečių priv erstiniai žemės ūkio produktų pristatymai 
okupacin ei valdžiai, kaip matom e, kasm et didėjo ( išimtį sudaro 
tik piena s ir kiaušiniai, kurių pristatymas 1943 m. žymia i suma
žėjo, sunaikinu s didelį skaičių karvių ir paukščių) . Tai anaipto l 
nereiškė, kad kilo žemės ūkio gamyba. Iš tikrųjų okup acijos me
tai s tiek svarbiausit1 žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai, tiek ir 
tq kultūrų derliai vis mažėjo. Tuo tarpu oficialūs okupacinės 
valdžios atstovai tikin o, jog žemdirbystė vystėsi gana sparčiais 
tempais , o dar didesni vys tymosi tempai buvo numatomi atei
čiai. Pavyz džiui, Rent elnas, kalbėdamas 1942 m. spalio 4 d. der
liaus šventėje, kurioj e kiekvienos apskriti es val stietijai atsto
vavo apskrities v iršininkas ir pora stambiausių buožių, gyrėsi, 
kad tai s meta is „duoninių grūdų galėjome pasėti vidutiniškai 
l!JJ/o daugi au, negu per praėjusius 10 metų, ir 250/o daugiau, ne
gu 1941 metais" 2• Agr. A. Must eiki s, iškeldam as agronomų už
daviniu s 1943 metams, nurodė , kad cukriniq runkelitĮ plotai turi 
pasi ekti 20 tūkst. ha, linq - iki 90 tūkst. ha 3

• 

Ko buvo vertos šios pagyrūniškos kalb os apie smarkų žemės 
ūkio kultūrų pasėliq išplėtimą, rodo pačių okupanttĮ skelb ti 
duom eny s. 

Priešingai Rent elno tvi rtinimui, 1942 metų rudenį pasėtq 
žiemkenčiq plotas buv o 28 % , tame tarp e žieminit! kviečiq net 
66% maž esn is, negu ikikariniai s metais. Ne realizuoti liko ir hit
lerininkq pakaliko agr. Must eikio užsimoj ima i 1943 metais pa
didinti cukrinių runk eliq ir linq pasėlius. Iš tikrtĮjų, jie buvo 
mažesni, negu 1941 metais: cukrinių runkelių pasėliai - 25% ir 
linų - 57%'. 

1 Turima omenyje žmonit1 maistui vartojam i ja va i: rugiai, kviečiai, mie
žiai ir žirn ia i. 

2 „ Į laisvę", 1942. X. 5, Nr. 232. 
3 2.r . .,Ate itis", 1943. l. 11, Nr. 7. 
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Sumažėjo ir kitų žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai. 1943 me
tais vasartnių grūdinių ir ankštinių kultūrų pasėliai visumoje 
buvo 20% mažesni, negu 1940 metais, tam e tarpe vasarinių 
kviečių pasėlių plotai sumažėjo net 56 % , miežiq - 41 % . Bul
vėmis apsodinti plotai sumažėjo 25%, pašariniq šakniavaisių-
34 % . Smarkia i sumažėjo naujq daugiamečių žolių įsėlių plotai. 

2.ymiai sumažėjus hitlerinės okupacijos metai s visų žemės 
ūkio kultūrq pasėliams, didžiuliu mastu sumažėjo ir žmonių var
tojamų maistui duoninių javų pasėlių plotai, nors tu o metu 
Lietuvos teritorij a buvo daug didesnė 1• Cia aiškiai pasireiškė 
gruobuoniškas okupantų šeimininkavimo pobūdis: naudojant 
smurtą, būdavo šluote iššluojami darbo valstiečių aruodai, vi
siškai ignoruojan t valstiečių ir jų šeimų asmeninius por eiki us 
bei ūkio reikmes. 

1944 metais pasėlių plotai dar daugiau sumažėjo. Be to, tai 
buvo paskutiniai okupantų šeimininka vi mo Lietuvoje metai. 
Triuškina mi didvyriško s Tarybinės Armijos, vokiškieji grobi
kai, besitraukdami iš Lietuvos, siekė sunaikinti visas mat eria li
nes gėrybes, tame tarp e ir javus, kuriuo s jie deg ino laukuo se, 
stirtose ir daržinėse . Fašistiniai žvėrys uoliai tęsė savo protė
vių - riterių-kryžiuočių žiaurias tradicijas: ko nespėjo sunai
kinti kalaviju, tą stengėsi pasmerkti siaubinga i bado mirčiai. 
Tūkstančiai Lietuvos valstiečių liko visiškai be grūdų, vadinasi, 
ir be sėklų. mėsos · ir pieno. Tai negalėjo neatsiliepti ir miestų 
gyventojų - darbininkų ir tarnautojų aprūpinimui maisto pro
duktais. Blogas pagrindas buvo padėtas ir 1945 metų derliui, nes 
l944 metų rudens žieminių javų pasėliai buvo beve ik 35% ma
žesni, negu 1940 metais . Be to, tai buvo pasėliai, išraižyti apka
sų, nusėti bombų ir patrankų sviedinių išraustomis duobėmis, 
sker sai ir išilgai išvažinėti tankų. 

Aplamai, hitlerinės okupac ijos metais žemės ūkio pasėliai 
sumažėjo 490 tūkst. ha2• Atrodė, kad prireiks daug elio metų 
okupacijo s padariniam s likviduoti. Tačiau broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje mūsų respubliko s žemdirbiai jau 1945 metų pa
vasarį 9 procen tais viršijo prieškarinį vasarinių grūdinių ir 
ankštinių kultūrų pasėlių plotą. 

Mažėjimo tendencija okupacijo s metais buv o būdinga ne 
tik pasėlių plotams, bet ir žemės ūkio kultūrų derlingumui. 

Dargi okupantų statistikos duomenimis, kaip rodo 2 lentelė, 
hitlerinės okupacijo s metais visų žemės ūkio kultūrų der lius 
buvo 20- 3EJJ/o mažesnis, negu prieškariniu laikotarpiu. :2:emiau
siai krito tų žemės ūkio kultūrq derlius, kurios būtinai reikalauja 

1 1940 metais Lietuvos TSR teritorija (be Klaipėdos kraš to, su atgaut a 
Vilniaus sritimi) sudarė 59,5 tūkst. km2; vokiečių okupuo tos Lietuvos genera · 
linė sriti s (su prljW1gtomls 1942 metq pradžioje Ašmenos Ir Svyrių apsk rltl · 
mis) sudarė 67 tūkst. km1• Pokar inis Lietuvos TSR teritorijos plotas -
65,3 tūkst. km2• 

1 Informacija Ypatingosios valstybinės komisijos pirmininkui drg . N. Sver · 
nikui apie vokiečių piktadarybes Lietuvo s TS Respublikoj e. 
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2 l ente l ė 

Svarblaush1 temės ūkio kultūn1 derliai 

Procentais 

KullOr11 pavadinimas m e l a i 

2iiemlnlal rugi a i . . .. . . ....... . .. . . .. . . . 
,. kviečiai .................... . 

Vnsar inlai ,. . • • • . .... .. . .... . . .. . 
Miežiai . . ... ·. · .. · · · · · · . . .. . · ...... . . . 
Avižos .. , • • • • • • • •, • • • • • •, , • • .. , •· •· .. 
Mišinys • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • •, • • .. , ,. 
Zirniai ir peliuškos .. ................ . 
Vikiai ..• .. ·· ., .. .. ·· . . , ..... · · . .. .. . 

'Bulvės ••. ... ...... .. . ..... . . • . . ...... 
Linai: sėmenys .. • ................ ... . 

pluošta s . ... ....... , .......... . 
Cukriniai runk eliai .. .. .. . ... . .. . .... . 
Pašariniai šakniavaisiai . . ... . ........ . 

1938- 1939 1942- 1943 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

78 
76 
85 
78 
80 
81 
84 
83 
70 
84 
79 
65 
69 

papild omo patręšimo mineralinėmb trąšomis . Iš tikrųjų va ls
tiečiai surinkdavo dar mažesnius derlius. Be to, 1938-1939 m. 
nebu vo žemės ūkiui ypatingai palankūs. Daugelio kultūrų der 
lius tais metais buvo žemesnis, negu vidutinis derlius per prieš
karinį dešimtmetį. 

Vadinasi, žemdirbystė vokiečių okupacijos metais smarkia i 
smuko: sumažėjo tiek žemės ūkio kultūrų pasėlių plotai, tiek 
ir jų derlingumas. Kartu žemas žemdirbystės lygis reiškė, kad 
nėra tinkamų sąlygų vystytis ir gyvulininkystei. Tai matyti iš 
žemiau pateikiamų duomenų. 

3 l e nt e l ė 

Gyvulių skaičius 1941- 1945 metaJs 

Oyvu thi ,:-:- - - -11
1

ooo
941

~ i

1

;;;-;-vi;;.-

1

1t1 sausllo l d. l 
I 

Proc,

1

ui-;;is j _ 
19-131 _ l~~ ~5 1941 1943 1~4 1945 

----------'----,--

Galvijai ••............. , 
tame tarpe: 

karvės ....... • • • 
Kiaulės ••.... .. . . ... , , • 
Avys ................ .. 
Arkliai ...... ......• . . . 

1054 878 784 608 100 83 74 58 

782 646 526 428 100 82 67 54 
JO(i8 764 83:2 496 100 72 78 46 
(il l 479 39 l 353 100 78 64 58 
5-l(i 506 479 :.144 100 93 88 63 

Bendras produktyviq gyvuliq skaičius okupacijos metais su
mažėjo 470/o, arklių - 370/o. Darbo valstiečh1 pristatytq gyvulių 
skaičius didėjo ne todėl, kad vyko jq bandos išplėstinė repro
dukcij a. Atvirkščiai, prievolės buvo išieškomos pagrindinės 
bandos sąskaita, veis liniq gyvuliq sąskaita. Apie tai atvirai 

1 1942 m. Į? ruodžio 15 el. duomenimis. 
2 1943 m. gruodžio 15 d. duomenimis. 
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rašė ir fašistinė spauda. Laikraštis „Į laisvę" apie daugiau kaip 
150 tūkstančiu stambiųjų raguočitĮ (kurių pagrindinę masę suda 
rė melžiamos· karvės) sunaikinimą 1942 metų pir moje pusėje 
rašė: ,.Praeitais metais ūkininkai, gerai nesusivok dam i esamoje 
padėtyje, perdaug mažai atidavė kiauliq. Trūkumui išlyg inti 
turėjo būti šį pavasarį paimta daug raguočiq, neišskiriant 
nei melžiamtĮ karvių". Tačiau karv iq naikinim as tuo nesibaigė. 
1942 metq liepos 12 dieną tame pačiame laikra štyj e, buvo pa
skelbtas generalinio komisariato įsakymas, kuriam e sakoma: 
„Pieno pristatymui į pienines pad idinti, kompetentingų įstaigq 
įsakyta: 

l. Apskričiui skirtą pristatyti galvijienos mėsos kontingentą 
paskirstyti tokia tvarka: 

a) mėses prievolei melžiamas kar ves pirmiausia imti iš tq , 
kurie pieno turi, bet į pienines nestato; 

b) neužtenkant karvių pieno nestatančių, imti kar ves iš tq , 
kurie pieno turi pakankamai , bet i pienines stato mažai; 

c) ir tik atsitikimai s, kai visai pieno nestatančių ar nepakan
kamai statančių karvių nebeužtenka apskričiui uždėtai mėsos 
prievolei išpildyti , galima karve s imti ir iš tq, kuri e pieno pri 
statymo prievoles atlieka visai" 1• 

Punkte „c" minimi atvejai buvo kasdieninis re iškinys. Oku
pacijos laikotarpiu karvių skaičius sumažėjo bevei k per pusę, 
o veislinių kiaulių ir avių skaičius 1944 m. siekė tik api e 
2/ 5 prieškarinio lygio. 

Dar didesniu mastu, nei produktyvūs gyvuliai, sumažėjo na
minių paukščių skaičius. 

4 l e nt e l ė 

Paukščių skaičiaus dinamika 1939-1943 metais 2 

l Tūkstančiais vienetų l Procentais 

Paukščių rūšys --- 1939 J 1942 19-13 - 1939 l 1942 ~:;-

l l- - -
Vištos .... ... .......... . 1 sg'2J 13j~ 8~ l ~~ 1 ~~ ~~ 
Ząsys .. ...... " .. .... .. 1 154 49 38 100 32 25 
Antys ......... .. ...... · l 
Kalakutai .. .. .. .. .. .. .. 132 24 18 

1 
100 18 14 

Kaip matome, žąsų ir ančių skaičius jau 1943 metų paba i
goje nebesudarė ketvirtadalio prieškarinio skaičiaus, tuo tarpu 
kai vištų skaičius sumažėjo beveik iki 1/o, o kalakutų - 1k1 
1h prieškarinio lygio. . 

2.ymiai sumažėjus gyvulių ir paukščių skaičiui, dar labiau 
sumažėjo bendroji ir prekinė gyvulininkystės produkcija . Pra
ėjus tik vieneriems okupacijos metams, laikrašti s „Į laisvę_" 
straip snyje „Dabartiniai Pienocentro darbai ir rūpesčiai" pn -

1 „Į laisvę", 1942. VII. 15, Nr. 162. 
2 Lentelė sudaryta pagal atitinkamų metų gruodžio mėn . duomenis. 
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pažįsta, kad ": .. neži~rint visų ~ienocentro . dedamų pastangq, 
raginimą . . pieno pn statymas VIS dar labai nepakankamas ... 
Lietuvoje pieno surenkama tik api e pusę 1940 m. gauto pieno 
kiekio" 1

• Tuo tarpu vokiečių sta tistika rodo, jog „Pienocentras", 
Maistas", ,.Lietūkis" okupacijos metais surinkdavo dar mažes

;~ius žemės ūkio produktų kiekius. 
5 len t e l ė 

Gyvulininkystės produkcija 1040- 1942 metais 

- --1 ~n tavi mo 
Produk cijos rOšys vienetai 

Pienas • • · · · · · · · · · · · · · · · · · - 1 
Kiaušiniai .. , • .. • • • • • • . • • • l 
Vilnos •. . .. , . . ....... .... . 
Mėsa , , . . • •· •· •· ·· • · • • · · · 1 

tame tarp e kiauli ena • ... \ 

tūkst. t 
min. vnt. 

t 
tūkst. t 

Absoliutini ai skaič l o i 

1383 
187 

l 1600 
134 
87 

1942 

238 
48 

350 
66 
12 

Procentais 

J!Ho 1 1942 

r 
100 17 
100 26 
100 l 22 
100 48 
100 1-1 

Pateiktieji duomenys įtikinančiai vaizduoja, kaip smarkiai 
nusmuko žemės ūkio gamyba ir produkcija per tokį trumpą lai
kotarpį. Tačiau okupacinė valdžia , nepaisydama to, kasmet stip
rino pri emone s, kad išieškojus iš valstiečių didesnius žemės ūkio 
prievolių kiekiu s, ir tuo griovė žemės ūkį. . _ . 

Nors okupantai pagyrūniškai teigė, kad bendras sūkis „ga
minti" žemės ūkyje esąs sėkmingai vykdomas, tačiau, suv~s
dami 1942 metų rezultatus, jie patys turėjo prisipažinti, kad ze
mės ūkyje bu vo jaučiama „stoka gamybinių priemonių, d_arbo 
jėgos bei sėklos ... Ūkininkas, be žemės ūkio gamybos, dispo
nuojamas taip pat ir karo reika lams: tran sportui ir t. t.", kad 
vyko „veislinių gyvulių pateikim~s _i. skerdy~lą, . n~i:aI?rasta a: k
liu amortizacija ir t. t." 2 KasdienmeJe prakt1k0Je sūkis „gamm
ti'' reiškė ne ką kita, kaip didinti žemės ūkio produktų prist aty
mus, visiškai neatsižv elgiant i tai, kad išvežama sėkla, skerdžia 
mi veisliniai gyvuliai. 

Tuo pačiu metu Rentelnas nedvipras~iškai aiškino, kad _ vals
tietis, neįvykdantis žemės ūkio pn~vohų, . nepr!klauso~a1. :1uo 
priežasčių, tampąs bolševiku ir su JUO susidoroJama VISU z1au
rumu. Kalboje derliaus šventės proga jis pasakė: ,.Kas nu statytq 
normų nea tiduoda, sabotuoj~ ar spekuliuoj a: au tomatiš_kai t~m
pa bolševiktJ bendrininku !r _toks ten~l: ukia, k~d. s~ JUO __ b~!ll 
kitaip elgiam asi, negu su pn esu fr~n~~ . Toksa1 likimas 1st1ko 
ne šimtus, o t11kstančius darbo valshecią 

ValstiečitĮ pristatomos ~emė~ ūkio prievolės ~ūd~V:o ~p~oka 
mos vokiečių nustat ytomis k_amo_m1s: Tuo noreta _1t1kn~~i, ka~ 
pagaminti produktai ne re~VIZUOJ~IDI,_ o superka_~!. _T_aciau uz 
gautuosius pinigus valstietis beve ik meko negaleJo 1sigyti sau 

1 „Į la isvę", 1942. Vlll. 10, Nr. i84 . 
2 „Ateitis", 1943. I. 11, Nr . 7. 
3 „ Į laisvę", 1942. X . 5, Nr. 232. 
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bei savo ūkiui, nes krautuvėse tik retkarčiais maza1s ki ekia is 
pasirodydavo kai kuri e pramonės gaminia i. Be to, žemės ūkio 
produktų kainos 1buvo mažinamos. Pvz., j eig u 1941 m. lapkričio 
mėnesį už pristatytų kviečių centnerį valstietis gauda vo 14 mar
kių ir už rugių centnerį - 11 markių, tai 1942 m. rugpiūčio pa 
baigoj e jis begaudavo atitinkamai 11,3 ir 9,5 markės, t. y. kvie
čių cnt kain a sumažėjo 2('/J/ o, o rugių - 140/o. Iš kitos pusės, ost
markės vertė vis labiau smuko , kasdien mažėjo jos perkamoji 
galia. Vadi nasi , žemės ūkio prievolės buvo žymios dali es vals
tiečių darbo produktų tiesio gini s pa sisavinima s, užmaskuota s 
supirkimų forma. 

Darbo valstie tis buvo ne tik engiamas ekonomiškai, su juo 
visiškai nesiskaitė v okiški ej i okupantai, bet kartu jis kentėjo ir 
nuo lietuviškųjų buržuazinių nacionalistq, dirbu siq okupan tq 
įstaigose. Valstietis dėl paprasčiausio menk niekio - pažymėji
mo, grūdams susimalti leidimo ar pan. (nekalbant jau apie leidi
mą įsigyti kuriai nor s pramoni ne i pr ekei) turėdavo keletą dienų 
vaikščioti po įstaigas, pri eš visus lank stytis, prašyti, maldauti. 
Tačiau, nedavus kyšio, ir pati es nereikšmingiausio rei ka lo tvar
kymas baigdavo si nesėkme. 

Biurokratizmas ir ky šininka vimas okupacijos laikot arpiu pa
siekė tokį lygį, kad apie šiuos reišk iniu s atskiros žinutės pasi
rodydavo net to meto spaud oje 1• 

Negana to , kad valstietis buvo beteisis, kad buvo žlugdomas 
jo ūkis, nė vienas nebuvo tik ras, kad rytoj j is dar bu s savo 
ūkio šeimininkas. Kaip jau bu vo anksčiau minėta, vieną iš vo
kiečių uždavinių mūsų krašte sudarė kolonizacija. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, jau pirm omis dienomis susida riu si buržua
zinių nacionalistų „laikinoji vyriausybė" priėmė žemės denacio 
nalizacijo s įstatymą. Tačiau netrukus okupacinė valdžia ši 
,.įstatymą" faktiškai panaikin o. Sutinkamai su okupacinės va l
džios potvarkiais, 1940- 1941 meta is nusavintoj i žemė buvo grą
žinta ankstyvesniems savininkam s ne nuosavybės teisėmis, o tik 
valdymui. Visi valstiečiai okupantų buvo laikomi ne ūkių savi
ninkais, o tik valdytojais. Valsti etis neturėjo teisės parduoti 
ūkio bei jo skaldyti. Nori nt padalyti ūkį savo vaikams, reikėjo 
gauti okupacinės va ldžios leidimą . Okupantai neleid o ūkių 
smulkinti, nes manė juo s pana udoti vokiečių kolonistams 
įkurdinti . 

Valstiečiai be generalinio komisaro leidimo negalėjo palikti 
savo va ikams ūkių, dargi jų neskaldydami. Pavyzdžiui, Lapins
kas Juozas, 72 metų amžiaus, gyvenęs Marijampolės apskr., 
Igliškėlių valsč . , Pavasakės kaime, turėjęs 7,5 ha ūkelį (nu o 
1910 metų). prašė 1942 metais gen eralinio komisaro le idimo jį 
„užrašyti ar padovanoti savo ištekančiai dukteriai Lapinskait e i 

1 Zr. .. Ateitis" , 1943. l. 7, Nr. 4, straipsnis „Provincij us ba lsas skaudžiu 
reika lu". 
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Magdei arba že ntui Kava liauskui " 1
• Su panašiais pareiškimais 

buvo kr eipi am as i ki ekv ienu palikim o a tveju. 
Nebegrąžinus žemės privatinėn nuosavybėn, kolonizacijos 

vy kdym a~ okupant _ams nebesudarė jokių sunkumų. Kiekvienam 
valstiečiui be t kunu o metu bu vo g ali ma pasiūlyti išsikelti va l
dy ti kitą ūkį ~rba v i~a~. išvaryti jį iš ūkio kaipo netinkamą val 
dytoj ą . To~ sa 1 ".a lstie~1ų i:iuvarymas n uo žemės, pasisavinan t 
visą kilnoJamą ir nektlnoJamą turtą, bu vo pradėtas ma siškai 
vy kdyti j au 1942 metų pavasarį 2 • 

Lietuv os kolonizavimui ok upanta i pirm iau sia p asinaudoj o 
buvusių vokiečių repatriantų ūkiais . Tarp kita ko, ji ems repatr i
juojant į Vokietiją (194 1 me ta is), Tarybų va ldžia atlygino už 
visą turtą ir , vadinasi, nuosavybės teisės į ši uos ūkius jie bu vo 
1rnstoję. Tačiau ši aplinkybė nė kiek netrukdė okupantams dos 
niai dalinti grįžusiems repatriantam s (ir ne tik pastari esiems) 
ka dais e ji ems priklau siusi us arba ir niekada nepriklausiusius 
ūkius. 

„Ostlando" bendrovė, kuri bu vo pasi glemžusi tarybinius 
•1kius , išžudytqjų tarybinių žmonių bei be savininkų palikusius 
i1kius ir pan. , n emaža jq pirmaisiais okupacijo s metais buv o iš 
nuomojusi ir lie tu viams. Užplūdus Lietuvą „re patria n tam s", pra
sidėjo masišk as šių nuomininkų iškrau stymas. Anta i, iš Kau
no apskr., Raudondvario valsč., Pavijonių kaimo buvo iškraustyti 
Maciulevičius Ka zys, nuomavęs 24 ha ūkį, Bernatavičius, nuo
mavęs 11,35 ha ūkį 3. Nepaisant to, kad gyvuliai ir kitas inve n
toriu s sudarė jtĮ nuosavybę - minėtieji nu omin inka i viską buvo 
priversti palikti atėjūnams vokiečiams. Lygiai taip pat buvo pa
sielgta ir su kitais nuomininkai s. 

Okupacinė valdž ia , norėdama nuslėpti valstiečių iškraustymą, 
tą operaciją vykdė kaip „kitataučių" iškėlimą. Tai buvo daroma 
pask el biant atskiras lietuvių šeimas lenkai s ir pan. Pvz., Feliksas 
ir Steponas Baranauskai, gyvenę Pri em1 mie ste, skundėsi ,.Kraš
to piliečiq apg yvendin imo kom isijai", kad jie niekada savęs 
lenkais nelaikę, šeimoje niekada lenkiškai nekalbėjo ir t. t. 4 Su 
malonės prašymais aukščiau minėtai komi sija i apie neteisėtą 
iškraustymą iš ūkių (daugumoje iškraust ymo pagrind as vienas: 
esą ji e - .,len kai") kreipėsi Jagelavičius Vait iekus , gyvenęs 
Kauno apskr., Gineikių kaime ir turėjęs 9 ha ūkį; Nekrašius -
gyv. A lytaus apskr ., Butrimonių valsč., Reicavos kaime, kurio 
šeimą su šešiais vaikais (vyriausiam - 13 metq) ir seneliais iš
vežė į Radviliškio durpyn e įkurtą stovyklą, ir daugeli s kitų 5 • 

' Valstybinės respublikinės b ibl iotekos rankraščitJ skyrius, 26 f. 
2 Kai vokiečitĮ padėtis RyttĮ front e paš lij o, okupacinė valdžia, vildama

si suvilioti mŪStJ kr aš to žmones i vermachtą, 1943 metų pavasarį pradėjo 
dalyti „nuosavybės dokum entus " tie ms (1kiams, iš kur it1 kas nors tarn avo 
vokiečių kariuomenėje arba buvo „nusipelnęs" okupantams. Tačiau šiais po
pier iuk ais mažai kas susigundė. 

3 Zr. Va isi. respublikinės bibliot eko s rankraščių skyrius , 26 f. 
4 Zr . ten pat. 
'' Zr. ten pilt. 
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Iškrausty~ai būd~vo vyk~o1!1i labai ~peratY:viai: _vieną kurią 
dieną kom1s1Ja aprasydavo ūkĮ, o ryto1aus dieną Jau būdavo 
įvykdomas iškraustymas, n~leidžiant pasiim~i su ~avim dargi 
rūbų ir namq apyvokos daiktų, neka lbant Jau apie gyvulius 
paukščius, inventoriq ir pan. ' 

Ypatingosios valstybinės komi sijos duom enimis, iki 1942 me
tų rudens per „Ostlando" bendrovę buvo įkurdinta Lietuvos 
kaime 16 300 vokiečiq šeimų. Vien tik Marijampolės, Tauragės, 
Kėdainiq ir Vilkaviškio ap skrityse 1942 metq rudenį neteko 
žemės 2057 valstiečių šeimos . Kartu su žeme bei trobesiai s iš ją 
buvo atimtas visas kilnojamas turta s, tam e tarp e 2475 arkliai, 
2267 karvės, 2973 kiaulės, 2386 avys, žemės ūkio p adargai, 
o taip pat apie 75 tūkstančius centnerių grūdų ir 37 tūkstančius 
centnerių bulvių. 

Atskirose apskri tyse kolonistų atsirado tiek daug, kad p ri
reikė steigti nemaža vokiškų mokyklų. Pvz., Tauragės ap skri tyje 
apie 1943 m. vasarą vokiečių čia atsirado tiek daug, kad jų vai
kams buvo atidarytos 29 vokiškos pradinės mokyklos ir vie na 
gimnazija 1• 

Didelis vokiečių antplūdis kėlė pagrįstą darbo valstiečių ir 
visų darbo žmonių nerimą. Tuo klausimu Kauno komisaras Kra
meris laikraštyje „Į laisvę" stengėsi paneigti Lietuvos suvokie
tinimą, bet kartu pripažino, kad „dabar atėjo laik as į senąją 
tėvynę grąžinti vokiečių repatrian tus. Fiureris įsakė ji ems grįžti, 
ir tūkstančiai žėrinčiomis aki mis ruošiasi grįžti namo, pri e naujų 
uždavinių" 2• 

Toliau Krameris pažymėjo, kad stengiama si „sudaryti sąly
gas tvarki ngam vokiečių ūkininkų įkurdinimui" 3• 

Į Lietuvą grįžo ne vien repatriantai, kuriems repatrijuojant 
buvo su kaupu atlyginta už visą jų turėtą turtą. Po repatriantų 
skrais te privažiavo daugybė vokiečių, kurie niekad Lietuvoj e 
nebuvo buvę. Jie taip pat čia buvo „tvarkinga i" įkurdinami -
išvarant iš ūkių tikruosius šeimininkus. Tokiu būdu p er p aly
ginti trumpą okupacijos laiką į vokiečių kolonistų rankas Lie
tuvoje perėjo apie 30 tūkstančių ūkių 4. 

PRAMONES SUGRIOVIMAS 

Trump ai džiaugėsi naujakuriai, arda mi savo žemę, be t ne il
giau teko darbininkams ir tarnautojams, išsilaisvi nus iš kapitalo 
jungo, dirbti liaudžiai atitekusiuose nacionalizuotuose fabrikuo
se, gamyklose ir kitose įmonėse. Jų pri ešak yje stovėjo vadovai, 
kurių dauguma dar neseniai paty s dirbo pri e staklių. 
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1 Zr. /0 . naAetĮKuc. CoseTcKa11 JlHTBa, 1949, CTp. 39. 
2 „ Į laisvę", 1942. IX. 29, Nr. 227. 
3 Ten pat , 
4 Zr. /0. llaAeųKuc. CoeeTcKaR JlHroa. 1949, cTp. 79. 

Laikinoji buržuazinių nacio nalis tq „vyriausybė", il~a i ne
lttukdama, siekė atgaivinti privatin ę gamybą. Netru kus buvo 
paskelb ta , ka? _valstY_bin,i: tr es tas . .,Mai ~tas" panaikinamas ir 
,1tslaloma akcme „Maisto bendrove, k uri tęs darbą pagal anks
tyves niu s nuo st~tu s. Tuo pačiu melu v ieloj valstybiniq „Sody
bos" ir Pram ones s tat ybos trestų atstatomos „Sodybos" ir „Sta
tybos" akcinės bendrovės, vietoj Respublikinės autotransporto 
v aldybos - akcinė „Au lo" bendrovė 1• 

Tačiau okupantai netrukus stambių pramonės jmoniq, ga
myk lq ir fabrikų priešak yje pastą.tė vokiečius, bet jie neužmir
šo ir savo bendrininkų - lietuviškqjų bu ržuaziniq nacionalistų. 
Dauge lis jų dėjosi esą Tar ybq va ldžios nuskriausti: juk liaudis 
buvo atėmusi iš j q savo darbo vaisius - pramonės bei pr eky · 
bos įmones. Karo metu vokiečiams buvo naudin~a jų asmeny
je turėti patikimu s šalininkus . Vadovaujantis šiais sumetimais, 
1941 metų pabaigo je buvo paskelbtas generali nio komisaro po
tvark is „Dėl amatų, smulkiosios pramonės ir mažmeninės preky
bos pertvarkymo". Potvarkyje buvo sakoma, kad „įjungtos 
į kombi n atus ir tr estus amatų įmonės turės būti paverstos pri
vačiomis įmonėmis ir atiduotos į privačias rankas " 2• 

Smulkiomis pramonės įmonėmis buvo laikomo s įmonės, ku
riose ligi 1940 m. birželio 15 d . dirb o vidutiniškai iki 20 žmonių. 
Toliau nuo statuo se n urodoma, kad, suprivatinant įmones, joms 
perl eidžiama maš inos, įrengimai ir iki 1000 markiq vertės turi 
mų žaliavų atsar gos. Be to , jau anksčiau minėtame potvarkyje 
buvo pažymėta, kad „pri va tinant reikia įmones pagal galimumą 
grąžinti anks tyvesniems savininkams". Tačiau įsigyti įmones 
galėjo ir pasižymėję na cionalistai, niekada nebuvę pramonės 
ar pr ekybos įmonių savininkais. 

Apie 1942 metų rugpiftčio mėnesio vidurį jau buvo supri
va tinta (denac ionalizuo ta. - A B.) 114 smulkių pramonės įmo
nių, o a rtimia usiu metu buvo numatyta supr ivatinti dar kelias
dešimt tokių įmoniq. Tai daugiausia buvo malūnai, plytinės, 
lentpiūvės, sta liq ir bal dq bei mechaninės dirbtuvės, viena-kita 
lininė, spaustuvė, alaus darykla ir pan. Atskiri žymūs veikėjai 
i privatinę nuosavybę galėjo gauti ir stambesnes įmones (dau
giau kaip 20 darbininkq). Pavyzdžiui, generolui M. Velykiui 
buvo grąžintas likerių fabrikas „Stu mbras", kuriame dirbo 
25 2lffionės. Ir ta i buvo ne vienin telis atvejis . 

Tokiu būdu buvo iš dalies atgaivinta Lietuvos buržuazij a , 
ats tat ytas kapitali stini s išna udojimas pramonėje. 

Tačiau didžioji dali s įmoniq liko nesuprivatinta. Tai taip pat 
tiesiog ia i išplaukė iš suvoki etinimo politikos. Todėl „valstr 
binės" įmonės fak tiškai buvo vokiečiq trofėjinės įmonės. Ap ie 

1 Zr . .. Į laisv()'', 1941. VII . 29, Nr. 3 1. 
2 ,,l lalsv<f', 194 1. Xll. 4, Nr. 140. 
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tai dar ryškiau kalba tas faktas, kad daugelis įmonių ir ištisi 
tre stai perėjo tiesioginėn vo)dečių bendrovių žinion. 

Pavyzdžiu gali būti Ostlando Pluošto bendrovė (Ostland-Fa
ser G. m. b. H.). Laikraštyj e „Į laisvę" buvo rašoma, kad minėto
ji bendrovė „perims tekstilės zaliavų ūkio, o taip pat tekstilės 
pramonės ir popierio bei celi~iozės pramonės vadovavimą vi
same Rytų Krašte .. . Pirmiausia perimama Lietuvos Linų Koope
ratyvų Sąjunga „Linas" 1• Praėjus trims savaitėms, tai bendrovei 
buvo perduotas Te}cstilės trestas Kaune su visomis jam priklau
siusiomis įmonėmis, Degtukų ir popieriaus tr estas Kaune su 
visais jam priklausiusiai s medienos, kartono ir popieriaus fab
rikais, o taip pat tekstilės didmeninio parda vimo kontora su visu 
jos turtu 2

• 

Pramonė iš esmės buvo pajungta karo reikalams. Karo ma
šina reikalavo pačių įvairiausių gaminių, todėl fronto užsaky
mus vykdė bemaž visų pramonės šakų įmonės. Karo reikalams 
(tiesiogiai arba netiesiogiai) dirbo dargi tokios įmonės, kurios, 
iš pirmo žvilgsnio sprendžiant, su frontu nieko bendro negali 
turėti, pavyzdžiui, baldų fabrikai. 

Įmonės, kurių negalima buvo panaudoti karo reikmenų ga
mybai - ar tai dėl žaliavų stokos, ar dėl kitų priežasčių - bu
vo uždaromos. Tai labai aiškiai pasakė darbo ir socialinės ap
saugos reikalų generalinis tarėjas Paukštys: ,.Vienus darbus ar 
įmones, kaip žemės ūkį, reikia suintensyvinti, karo tikslams dir
bančias įmones praFll.ėsti, o nuo kitų darbų reikia atsisakyti, 
įmones susiaurinti arba laikinai darbą jose sustabdyti" 3• 

Tai nebuvo tuščias pareiškimas. Daugelis įmonių buvo už
daryta jau pirmaisiais vokiečių okupacijos metais. 1943 m. sau
sio l dienai veikusių visų valstybinių, kooperatinių ir priva 
tinių įmonių (kuriose dirbo daugiau kaip 20 darbininkų) skaičius, 
palyginus tik su stambiomis 1940 metais nacionalizuotomis ir 
naujai paleistomis darban įmonėmis, sumažėjo 103 įmonėmis, ar
ba 110/o. 1943 metais buvo uždaryta dar 27 įmonės. Tai daugiausia 
statybinių medžiagų, tekstilės, popieriaus, medžio pramonės ir 
kt. įmonės. Vien tik 1943 metais tekstilės pramonės įmonių skai
čius sumažėjo l So/o, popieriaus pramonės - 250/o ir t. t. 

Uždarytųjų įmonių mašinos ir įrengimai buvo demontuoja
mi, o ver tingiausi iš jų išvežami Vokietijon . Taip buvo pasielgta 
su Kauno vilnonių ir medvilninių audinių fabrikų, lentpiūvių 
~ei :·~a~1:111ės" saldainių fabriko įrengimais. Vokietijon buvo 
1svezti v1s1 elektros motorai iš respublikos tabako fabrikų. Vien 
tik iš Petrašiūnų popieriaus fabriko iš 300 buvo išvežti 244 elekt
ros ~otorai._ Fabrikų bei gamyklų apiplėšimas, jų įrengimq 
g:o_b!~as bei n~i_kinimas itin plačiai buvo vykdomas paskuti 
mais1a1s okupac1Jos metais. 
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1 „J laisvę", 1941. X. 15, Nr. 98. 
2 Zr . .,Į laisvę", 1941. XI. 8, Nr. 118. 
3 „j laisvę", 1942. V. 13, Nr. 111. 

Kita dalis uždarytųjų įmonių įrengimų bei mašinų buvo arba 
per leidžiamo s ve ikusioms gamykloms, arba tiesiog atiduoda 
mos į geležies laužą . Antai, Kauno miesto komisaras Krameris 
kreipdama sis 1942 metų pavasarį į gyv entojus rinkti metai~ 
laužą, ragino atiduoti virtuvės indus, muzikos instrumen tus, ter
mosus ir pan., kartu jis nurodė, kad „sustabd ytose įmonėse ir 
dirbtuvėse dar tebėra daugybė mašinų ir jų dalių, kurios, ati
duotos ginklavimo pramon ei, mus priartins prie pergalės" 1

• 

Taigi, daugelis vertingų įrengimų, kuri e dar ilgai galėjo tarnau 
ti gamybos procese, buvo atiduota j metalo laužą . 

Veik usios pramonės įmonės taip pat neišnaudodavo savo ga
mybiniq pajėgumą Jeigu tarybiniai s metais fabrikai dirbo pil
nu pajėgumu, neretai dviem ir dargi trimis pamainomis, tai oku
pacijos laikotarpiu nė viena iš pramonės įmonių nepajėgė dirbti 
pilnu apkrovimu net su viena darbininkų pamaina. 

Panašiai buvo Kauno „Gumos" fabrike, kuris turėjo gana 
tobulq įrengimų bei mašinų. Be to, ,,racionalumo" sumetimais 
buvo sustabdytas „Inkaro" fabriko veikimas ir jo specialis tai 
bei mašinos ir kiiti įrengimai perkelti į „Gumą". ,,Pats fabrikas .
rašė „Ateitis",- kaip teko patirti, savo gamybą yra išplė
tęs labai plačiai, ir šiuo tarpu dirba 800/o fabriko pajėgu
mo" 2, o didžioji dalis įmonių, kurių gamyba rėmėsi dargi savo 
krašto žaliava, kartais išnaudoda vo tik trečdalį savo pajėgumo 
arba net ir mažiau. Pavyzdžiui, cukraus fabrikai savo pajėgumo 
negalėdavo išnaudoti, nes dėl nepakankamo cukrinių runkelitĮ 
kultūros išplėtimo jie gaudavo „tik ½-½ to runkeliq kiekio, 
kurį per sezoną jie galėttĮ perdirbti" 3• 

Tokia padėtis okupacijos metais buvo beveik visose maisto, 
tekstilės ir kitų pramonės šakų įmonėse. 

Daugelio pramonės .įmoniq uždarymas, o likusių veikimas 
nepilnu apkrovimu kartu reiškė paklausos darbo rankoms su
mažėjimą. Didelis darbininkq skate:ius tapo bedarbiais . 1942 me
tq pabaigoje valstybinėse, koopei"ėttinėse ir privatinėse (kuriose 
dirbo daugiau kaip 20 darbininkų) įmonėse dirbo 29,8 tūkst. 
darbininkų, kas sudaro tik 770/o darbininkų, dirbusių 1940 metų 
pabaigoje vien stambiose nacionalizuotose įmonėse. 

Jau pirmosiomis okupacijos dienomis buvo likviduotos tary
binės kvalifikuottĮ pramonės darbininktĮ kalvės - FGA mokyk
los Vilniuje, Rudiškėse, Ignalinoj e (nuo 1941 m. liepos l d. 
turėjo pradėti darbą dar 14 FGA mokyklų). Okupantai nebuvo 
suinteresuoti, kad darbo jaunimas galėtų įsigyti norimą specia
lybę. Todėl siekiantieji specialybės turėdavo ilgą laiką dirbti 
imonėse mokiniais, kurie buvo mažai apmokami. 

2.ymiai sumažėjus veikiančiq įmonių skaičiui, o dar labiau -
jų gamyboje užimtų darbininkų skaičiui, tiesiog nepalyginamai 

1 „Į laisvę", 1942. V. 21 Nr. 102. 
2 „Ateitis", 1943. l. 9, Nr. 6. 
3 „Į laisvę", 1942. X. 7, Nr. 234. 
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~u prieškariniu lygiu sumažėjo svarbiausiq pramonės gaminių 

bendroji produkcija. 
1943 metų gaminam os produkcijos duomenys nusako okupa -

cijos metų pramonės gamybos lygį. 
6 l c n te l ė 

SvarbesnhtJų pramonės gaminių gamyba 1940- 1945 metais 

\ 

-

l Mntnv. 
Pagamint3 l lnd eksni (1940- 100) 

Gaminių pavadinimas vienet. 
1940 19-13 19.\5 1943 \ 1945 

Elektros ene rgija .... min. kW 81,3 70,01 34,6 861 42 
Durpės ... ··· ··· ..... tūkst. t 102, l 87,0 82,2 85 80 
Kalkės statyb . ...... " 

6,5 1,3 4,9 20 75 
Plytos " 

min. vnt. 71.0 15,3 10,3 21 14 
Čerpės ·············. 5,0 1.2 0,63 24 13 
Popierius ............ tūkst. t 9,2 6,6 3,0 72 33 
Medvilniniai audiniai min. m 4,0 0.2 0,07 5 0,02 
Vilnoniai 1,6 0,2 0,1 12 6 
Silkiniai 2,0 0,5 0,13 25 6 
Lininiai " 2,0 1,3 0.2 65 10 
Kojinės ir puskojinės mln. porų 4,0 0,5 0,37 12 9 
Apatinis ir viršutinis 

trikotažas .. ........ min. vnt. 1,4 0,25 0,48 18 34 
Avalynė (įvairi) •... " 

porų 0,5 0,33 0,28 66 56 
2uvies sugavimas ••.. tūkst. t 1,5 0,7!1 0,38 471 25 
Sviestas ............ 16,0 6,3 1,7 39 11 
Aliejus ........•.••.. 9,0 0,7 8 
Konditerijos ~amin . .. 2,6 1,0 1,4 38 54 
Cukrus (smulk.) 24,0 14,4 6,0 60 25 

Kaip matome, visų ano meto Lietuvai būdingų pramonės 
gaminių produkcija žymiai krito. Ypač blogos perspektyvos 
buvo tekstilės pramonėje. Visiškai buvo sustabdyta aliejau s ga
myba, daugiau kaip perpus sumažėjo maisto pramonės produk 
cija. Vien per 1943 metus, palyginus su 1942 m., atskirų mais
to, tekstilės bei siuvimo pramonės produktų gamyba sumažėjo : 
sviesto - 180/o, sūrio - 50C/o, žuvies konservų - 580/o, likerio 
bei degtinės gaminių - 14~/1,, papirosų - 220/o, vilnonių medžia 
gų - 440/o, medvilninių medžiagų - 570/o, trik otažo baltinių -
3ffJ/o, kojinių ir puskojinių-270/o, veltinių- 400/o, kostiumų ir 
suknelių - 310/o ir t. t. Tais pačiais metais išaugo tik kai kurių 
odos ir chemijos pramonės įmonių produkcija, turinti pirmaeilę 
reikšmę frontui, pavyzdžiui, dviračių padangų ir kamerų, gu
minių batų, padų ir viršutinės odos bei odinių batų gamyba . 

Visa okupacijos metais Lietuvo je gaminama produkcija be
veik išimtinai buvo skirta frontui ir vokiška jai administracijai 
bei koloni stams aprūpinti. 

6-toje lentelėje duoti 1945 metų duomenys akivaizdž iai kal
ba apie barbarišką pramonės sugriovimą, daugelio dešimčių 
įmonių visišką sunaikinimą. Tai hitlerinių grobikų buvo įvyk-

1 1942 metais. 
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dyta 1944 metais, jiems traukiantis iš Lietuvos. Okupantai visiš
kai sunaikino „Pergalės" ir „Metalo" metalo apdirbimo fabri
kus, Kauno autor emontines dirbtuves (buv . .,Amlit"), odos fab
riką „Furs", ,,Drobės" ir „Nemuno" audimo fabrikus, ,,Gumos" 
ir „Inkaro" gumos fabriku s, .,Grigiškių" popieriau s kombinatą, 
Marijampolės ir Pavenčių cukraus fabrikus, vyno ir likerių fab
riką „Anykščių vynas" , .,Raudonosios žvaigždės'' muilo fabri
ką, .,Raudonosios pašvaistės" alaus daryklą, tabako fabriką 
,,Zefir", Vilniaus, Kauno, Siaulių ir Tauragės mėsos kombina
tus, ,,Rūtos" saldainių ir šokolado fabriką, ,,Daugėlių" plytinę , 
„Akmenės" ir „Pakruojo" kalkių fabrikus, Kauno stiklo fabriką 
ir daug kitų įmonių. 

Iš mūsų fabrikl1 ir gamyklų okupantai išvežė Vokietijon ar
ba sunaikino 113 garo katilų, 30 garo ir hidroturbinų, 77 garo 
mašinas bei 303 kitus įvairius variklius, 129 elektrogen erato
rius, 1650 automašinų ir 480 traktorių, 1127 metalo apdirbimo 
stakl es, 1231 medžio apdirb imo stakles, 74 poligrafijos pramonės 
mašinas, 593 tekstilės, 635 trikotažo ir 2325 siuvimo pramo
nės mašinas, 1020 duonos kepimo mašinų ir daug kitų mašinų 
bei įrengimų 1• 

KITŲ DARBO VEIKLOS SRIČIŲ BŪKU 

1940- 41 metais daugelis amatų smulkiosios pramonės įmo
nių, suv isuomeninant gamybos priemones, buvo sujungtos į ar
teles. Tuo bu vo užkirsta s kelias išnaudojimui amatų srityje. 
'Gi amatininkams artelės užtikrino pasiturintį gyvenimą, remian
tis asmeninio darbo kiekybe ir kokybe. 

Arteles okupan tai taip pat vertė gaminti karui reikalingus 
gaminius. Laikraštyje „Į laisvę" buvo skelbiama, kad „artelės 
tvarkomos taip, kad jos gamintų kuo daugiausia šiuo metu rei
kalingtĮ reikmenų ... Toms artelėms, kurių gaminiai šiuo karo 
metu yra ypatingai reika lingi, duodami kreditai" 2• Tačiau tai 
tlaugiausia lietė verslinės kooperacijos artel es, nes amatų arte
lės, teikiančios įvairius patarnavimus, tik nežymia dalimL.galėjo 
būti paju ngtos karinių reikmenų gamybai. Ryšium su tuo dau
-gelis amatų arte litl buvo likviduojamos jau pirmaisiais okupa
cijos mėnesiais. Jų vietoj atskiri amatininkai pradėjo steigti 
priva tines dirbtu ves. 

Likusios amatų artelės buvo likviduojamos, remiantis potvar
ki u „Dėl amatq, smulkiosios pramonės ir mažmeninės prekybos 
per tvarkymo" . Jam e buvo nurodoma , kad „įjungtos i kombina
tus ir trestus amatų imonės turės būti paverstos privatinėmis 
įmonėmis ir atiduotos į privačias rankas. Bendruomeninės 

1 Inform acija Ypatingosios valstybinės komisijos pirmininkui drg. N. Sver• 
11lkui apie vokiečių piktadarybes Lietuvos TS Respublik oje . 

2 „Į laisvę", 194 1. Vlll . 2, Nr. 35. 
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įmonės turės būti išardytos į ankstyvesniąsias pavienes įmones". 
1942 m. balandžio - birželio mėnesiais buvo likviduota 331 ar
telė, į kurias anksčiau buvo sujung ta apie 4 tūkstančius sava
rankiškt1 amatininkų įmonitĮ . 

..;1'.matų artelių likvidavimą sąlygojo ta aplinkybė, kad hit 
lerininkai negalėjo pakęsti, jog egzistuoja ūkio formos, pagrįs
tos visuomenine gamybos priemonių nuosavybe ir ko lektyviniu 
darbu. Kai dėl pačių amatininkų, tai ji e buvo palikti likimo 
valiai ir anksčiau ar vėliau turėjo tapti pigia darbo jėga vok ie
čių bendrovėms Lietuvoj e arba reiche. 

Buržuazinių nacionalistų „laikin oji vyriausybė", ja u pirmo 
siomis okupacijos dienomis , greta kitų „įstatymų", atkuriančių 
privatinę nuosavybę, buvo paskelbusi „Preky bos ir viešo jo 
maitinimo įmonių denac ionaliz acijos įstatymą", kurio pirm ame 
strai psnyje buvo sakoma, kad ,. .. . bolševikų va ldžios naciona 
lizuotos prekybos ir viešojo maitinimo įmonės grąžinamos jų 
buvusi ems savininkams -- fiziniams ir juridiniams asmenims -
privačion nuosavybėn" 1• 

Vokiečiams perėmus krašte civilinę valdžią, prekyba, kaip 
ir pramonė, faktiškai atsidūrė okupantų rankose. Bet nebuvo 
skriaudžiami ir jtJ pakalikai - burž uazinia i nacionalistai. Aukš 
čiau minėtu okupantų pot varkiu „Dėl amatų, smulkiosios pra
monės ir mažmeninės prek ybos " buvo skelbiama, kad „nacio 
nali zuotos mažmeninės prekybos įmonės pagrindinai perveda
mos į privačias rankas, kiek tai nėra priešinga viešajam inter e
sui" (suprask: vokiečių interesul .- A. B.). Greta pradėto kai 
kurių mažmeninių prek ybos įmonių suprivatinimo, vyko ir nauj ų 
privatinių smulkių pr ekybos įmonių kūrimas. Dėl to 1942 me
tais esama jau gana daug privatinių prekybos įmonių. 

Visame prekybos tinkle privatinių įmonių lyg inamasis svo
ris 1942 metų pabaigoje sudarė 57%. Maisto produktų įmonių 
tarp e privatiem s asmenims priklausančios pa_rduotuvės sudarė 
60%, pramonės prekių - 74% , mišrių - 37%, chemikalų, vais-
tų ir kt.- 8%. . 

Dauguma visuomeninio maitinimo įmonių (va lgyk los, resto
ranai) okupacij os metu buvo uždaryta. Išimtį sudarė nedaugelis 
restoranų, skirtų tiktai vokiečiams aptarnauti. Todėl šioje pr e
kybo s šakoje greita i atsira do nemaža privačių „restoranėlių" 
bei arbatinių, kuri ose šalia arbatos paslapčia buvo spekuliuo 
jama ir namine degtine. Šios rūšies pr ekybos taškai visuomeni
nio maitinimo įmonių tarpe sudarė net 84 % . 

Nepaisa nt to, kad okupacijos metu atgijo daug elis privatinių 
parduotuvių, 1943 m. pradžioje prekybos įmonių tinkla s visu
moj e buvo 20% siauresnis, negu 1940 m. pabaig oje. Be to, kar 
tais gaunami skurdūs prekių konting entai, skirti gyv entojam s 
pag al korteles, būdavo labai greit išperkami iš anksto lauk ian- · 
čios žmonių minios, lentynos gi likdav o tuščios. 

1 „Na ujo sios Biržų žin ios", 1941, Nr. 4. 

208 

Hier spricht man nur deutsch 

zutritt nur fur Reichsdeutsche 
.,Čia kal bama tik vo kišk ai" . ., Įėjimas tik reicho vokiečiams" 

Nors privatinės prekybos įmonės skaičiaus atžvilgiu sudarė 
57% viso pr ekybos tink lo, prekyboje jos vaidino antraeilį vaid
menį. 1942 metais privatinėms prekybos įmonėms teko tik 27% 
visų pr ekybos įmonių apyva rtos. Vienos privatinės prekybos. 
įmonės apyvarta buvo 4,5 karto mažesnė, negu valstybinės pre
kybos įmonės apyvarta . 

Tačiau faktinė privatinių krautuvėlių apyvar ta buvo dides
nė, nes pastarosio s vertėsi įvairių prekių spekuliacija, kas, be 
abejo , oficialioje apskaitoje neatsispindėjo. Privatininkai, savo 
ruožtu, šias pr ekes gaudavo iš vokiečių karių ar administracijos 
taip pat spekuliacij os keliu. Gyviausia „laisvoji" prekyba tuo 
metu vykdavo geležinkelio stotyse, sustojus kariuomenės ešelo
nams. Maisto produktai čia būdavo mainomi i muilą, sachariną, 
siūlus ir kitas prekes, kurių neįmanoma buvo gauti parduotuvė
se. Pasinaudodami didžiuliu prekių trūkumu, vietiniai vertelgos 
kartu su vokiškaisiais okupantais dar labiau sunkino okupaci
jos naštą, plėšdami už tas prekes aukštas kainas. 

Nemažas skaičius privatinių įmonių taip pat priklausė vokie
čiams. Daugelis parduotuviq bei visuomeninio maitinimo įmonių 
(restoranų, valgyklq ir pan .) buvo su užrašais „Nur fi.ir Deut
schen", t. y. skirtos grynai tik vokiečiq aptarna vimui. Buržuazi
niq nacionalistlJ spaudoje jau nuo pat okupacijos pradžios vi
sokeriopais būdais kurstant antisemitizmą bei nacionalizmą, 
buvo piešiamos kuo puiki ausios darbo veiklos išplėtimo per
spektyvo s lietuviam s. Antai, laikraštyje „Į laisvę" straipsnyje 
,,Prekyba ir amatai šaukiasi lietuvio" buvo rašoma, kad lietu
viams atsive ria be galo platūs horizonta i, kuriuose tūkstančiai 
lietuvių gaus darbo 1

• 

Netru kus paaiškėjo, kad „be galo platūs horizontai" tiek 
pramonėje ir žemės ūkyje, tiek prekyboje ir amatuose iš tikro 

1 2:r. ,.Į laisvę", 1941. Vll. 18, Nr. 19. 
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buvo, tik ne lietuviams, o vokiškiesiems okupantams. Kauno 
miesto komisaras Krameris, rašydamas laikra štyje „Į laisvę" 
apie vokiečiq repatriantų sugrįžimą į Kauną, paminėj ęs, kad ar
timu laiku turi atvykti 800 šeimq, pridūrė: ,,Kvalifikuoti specia
listai ir amatininka i, verslininkai ir preky bininkai sugrįžta, kad 
čia darbo procese užkimštų spragą , kuri turi būti užkimšta" 1 

Tačiau , kaip rodo faktai, okupantai neapsiribojo „spragų už~ 
kimšimu", vokiečiai per jėgą buvo kemšami ir ten, kur pakan 
kamai buvo lietuvių. 

* * * 

Okupantai palaip sniui stengėsi paimti į savo ranka s visą 
Lietuvos ūkį . Be minėto skverbimosi j žemės ūkį , pramonę, pre
kybą, jau 1941 metais skysto kuro prekybos monopolis buvo 
perduotas Ostlando naftos vartojimo bendrovei (,,Ostland-Oel
Vertriebsgesellschaft"), kurios skyrius Kaune perėmė „Lietūkio" 
buvusį naftos skyrių. 

1941 m. gruodžio l d. generalinis tarėjas finansams Matulio
nis išleido įsakymą likviduoti visą eilę kredito įstaigų (Centri
nį žydų banką su visais skyriais vie tose, Lietuvos Komercinį 
banką, Amatų banką, savitarpio smulkaus kredito draugijas , 
Vilniaus privatinį prekybos banką ir eilę kitų) . Jų vietą užima 
vokiečių bankų skyriai, kaip, pvz., Prekybos ir kr edito banka s 
(Hande ls- und Kreditbank A. G.) su skyriais Kaune, Vi lniuj e 
ir Šiauliuose, Vokiečių darbo bankas (Bank der Deutsche n Ar
beit A. G.}, atstovaujamas savo skyriaus Kaune, kuris, kai p buvo 
ske lbiama, .,ypatingai rūpinsis paremti savo patyr imais sup ri
vatinirnu suinteresuotus sluoksnius" 2• 

Kaip žinome, okupantai kartu su lietuviškai siais nacionalisti
nia is išgamomis masiškai žudė komunistus, nepartinį aktyvą ir 
šia ip nekaltus žmones, žvėriškai susidorojo su Lietuvos gyven
tojais žydais. Dėl to išžudytųjų turtas liko be globos. Be to, dau
gelis tarybinių žmonių buvo pasitraukę į šalies gilumą. Turt o 
„globėjais" ir čia tapo vokiečiai. Tuo tikslu Lietuvoj e buv o 
įsteigta speciali „:2.emės sklypų bendrovė" (.,Grundshickgese ll
schaft Litauen m. b. H.") su centru Kaune ir skyriais apskr ityse. 
Jos funkciją sudarė nacionalizuotų, taip pat žydų ir be savininkų 
€Sančių namų bei žemės sklypų tvarky mas. 

Nuo 1941 metų rugsėjo 14 d. Lietuvos telefono-telegrafo su
s!siekimas buvo įjungtas į Vokietijos bendrą telefono-telegrafo 
sistemą. Telefono-telegrafo ryšių tvark ymui buvo įsteigta Ost
lando telefono-telegrafo statybos valdyba (.,Telegraph enbauamt 
Ostlan d"). Kauno radiofoną perėmė Vokietijos radijo bend ro
vė (.,Reichs:undfunkgesellschaft") . Visi Ostlando, tame tar pe ir 
Lietuvos, kmofilmų įtaisai ir turtas paga l vokiečių vyriausybės 
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1 „j lai svę", 1942. IX. 29, Nr. 227. 
2 „ Į lalsvę ", 1942. IX. 18, Nr. 218. 

nurodymą buvo pe rleisti naujai organizuotai Ostlando filmų 
bendrovei (.,Filmges ellschaft Ostland"). 

šitą sąrašą ga lima būtq tęsti ir toliau. Todėl nė kiek ne
nuostabu, kad vokiečiq okup acijos metais Kauno, Vilniaus ir 
kitq respub liko_s 1:T1ie_stų g~tvės mirgėte mirgėjo įvairiausių vo
kiečių bendrovių ir firmų 1skabomis, kurių skaičius kasmet didė
jo. Šito pro ceso pasekmės buvo paprastos ir aiškios: Lietuva, 
kaipo savaran kiška šalis, turėjo palaipsniui politiniu, kultūriniu 
ir ekonominiu atžvilgiai s išnykti. 

KATORGINIS DARBA S 
IR DARBO 2MONIŲ MATERIAUNl'.iS GEROVl'.iS 

SMUKIMAS 

Okupaci jos metais žymiai pablogėjo ne tik darbo valstiečiq 
bet ir kitų darbo žmonių, ypač darbininkų, materialinė padėtis. 
Smuko gamy ba, užsidarė daugelis įmonių. Ryšium su tuo smar
kiai išaugo bedarbių skaičius, kas blogino ir dirbančiųjų darbi
ninkų bei tarnautojų padėtį. 

Mažėjant gamybai , okupantai stengėsi gautą santykinį dar
bingų gyventojų perteklių panaudoti, išvežant juos katorgi niams 
darbams į Vokietiją. 

Ja u pirm osiomis okup acijos dienomis fašistinėje spaudoje 
pasirodė atsišaukim ai „Lietuviai, darbas yra duona" , kuriu ose 
buvo skelbiama, kad ,. . . . kol Lietuvoje dar visiems darbo ne
pakanka, vokiečių kariuomenė duoda jums galimybės dirbti kai
myniniuos e Rytprūsiuose . . . Vokiečių kariuomenė laukia, kad 
visi svei ki nevedę lietuviai, vyrai ir moterys, pirmoj e eilėje 
bedarbiai, į rodys savo pasiryžimą atsikurti užsiregistruodami 
darbui" 1• 

Pagal Lozės pavaduotojo Friundo 194 1 m. rugpiūčio 15 d. 
potvarkį darb o jėgos panaudojimo reikalu visi Ostlando gyven
tojai turėjo „atitinkamiems darbo samdos organams par eikala
vus, pas ju os įsiregistruoti . .. Svarbiems ir skubotiems darbams 
samdos organai gali tinkam as tam darbui jėgas - už atitinkamą 
primokėjimą - panaudoti ir kitur , ne jų gyvena moje vietovėje. 

Dideliems darbam s, ypač ten, kur reikia užtikrin ti žemės ūkio 
gamybą, gali btiti panaudoti visi tam tikro amžiau 5 jaunu oliai" 2. 

Remiantis minėtu potvarkiu, buvo paske lbtas atsišaukimas 
į bedarbiu s. Rugsėjo · mėnesį darbo įstaigose privalėjo užsi
registru oti statybos, medžio ir metalo apdirbimo šakose dirbę 
bedarbiai, v isi specialistai ir apmokyti bei neapmokyti šiose ša
kose dirbę asmenys, o taip pat visi k iti bedarbiai 3• Vokiečiai 

1 „Į laisvę", 1941. VII. 15, Nr. 19. 
2 „Į la isve ", 1941. VIII . 25, Nr . 54. 
3 2.r . ., Į laisvę", 1941. VIII. 27, Nr. 56. 
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-, 
l be darbiais laikė ir tuos, kur ie tuo metu buvo paleis ti nea pm o

kamų atostogų. 
1941 metų pabaigoj e Ostland e, taig i ir Lie tu voje, bu vo įvesta 

-da rbo prievolė. Darbo prievolės atlik imui orga nizuoti vokiečiai 
įkūrė 4 darbo biurus - ,,arbeitsamt us" (Kau ne, V iln iuj e, Šiau
liuose, Panevėžyje} su smulk esniais j ų pada lini ais apsk rit yse . 
Darb o biu ra i buvo gryn ai okupantų įstaigos. Per šiuos dar bo 
bi uru s vyko Lietuvos jaun imo telk imas (dažni ausia i panaud o
jan t smurtą , į vadinamąją reicho dar bo tarnybą ir žmonių ga 
benimas Vo kieti jon „dar bo talkai ", t. y. katorgini ams dar bams . 

1942 meta is kovo 10 d., kaip skelbė okupacinė spaud a, 
į Sakso nijos ginklq pramonę iš Kaun o buvo išgabent as pirm as 
lietuvių tran sportas iš 130 žmonių, daugi ausia metalo pramonės 
-clarbininktĮ bei specialistų 1

• 1942 m. balandžio mėn. pirm ojoj e 
pusėje vie n tik iš Vilni aus miesto bu vo išvežta 900 darbininkt1, 
o iš· Vilniaus miesto ir apskr it ies buvo išgabenta 4200 darbinin
kų, daugiau sia į Heseno-Nasa u įmones 2• 

Stambiomis parti jomis pradėta darbin inkus vež ti 1942 me
tq antrojoj e pusėj e, po to, ka i buvo išleisti du darbo ir sociali
nių reikalų generali nio tarėjo Paukščio potvarki a i: ,,Dėl pri
valomo talk ininka vimo Reich o karo pramonėje" (1942 m. 
gegužės 2 d.) ir „Dėl tra nsporto tarnyb os talkininkų" (1942 m. 
gegužės 5 d .}. 

Pirm as is potvar kis įpareigojo per 15 dienų užsir egistru oti vi
-siems vy rams nuo 17 iki 45 metų amži aus ir netekėjusioms mo
teri ms nuo 17 iki 40 metų amžiaus . Pot varkyje buvo sakoma, 
kad nuo registravi mosi prievolės atleidžiami asmenys, kurie 
įmonių arba įstaigų išduotais pažymėjimais gali įrodyti, jog dir
ba ne mažiau kaip 48 valandas per savaitę, o taip pat asmenys, 
kur ie nuolatos dirba žemės ūkyje. 

Potvark is „Dėl t ran spor to ta rnybos talkininkų" lietė be iš
imtie s visus vyrus, gimu sius 1919- 1922 metais, neatsižvelgiant 
nei į jų profesiją, nei į ta i, a r j ie turi darbo, ar yra bedarbiai. 
. B_e to, b~vo fšle istas potvark is „Dėl dar bo tarn ybos prievolės 
1v~d111;10 a~1tunentams" (1942 m. rugpiūčio 27 d.), pagal kurį 
ab1tunenta1 (baigę gimnaziją) privalėjo vi enus metus atidirbti 
: ~icho da ~bo ~arnyboje. Genera linis tarėjas Paukšty s išl eido 
SĮ potva~kĮ, s~s1~aręs su gen era liniu komisa ru, tam, ,,kad būtų iš
la ikyt a lietuvių Jaunuomenės ka riška dvas ia ir ugd omos jos dva
sinės ir fizinės pajėgos" 3. Visos specialiosios ir aukštosios mo
kyk los, įstaigos ir įmonės neturėjo teisės priimti mokslui arb a 
darbui abitur iento, neturinčio pažymėjimo api e reicho darbo tar
ny bos atlikimą. 

N epiln a is duomenimis, per visus ok up aci jos metus vi en tik 
iš Viln iau s buvo išvežta 12 073 žmonės, iš Sakių apskr . - 3416, 
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1 Zr . ., Į la isvę", 1942. III. 11, Nr. 59. 
2 Zr. ..Į laisvę", 1942. IV. 17, Nr. 89 . 
3 „ Į laisvę", 1942. Vili . 28, Nr. 200. 

Trakų - 3000, Mažeikių - 1816 žmonių 1• Iš visos Lietuvo s buvo 
išvežta api e 200 tūkst. žmonių. Dauguma jų į tėviškę nebesugri
žo: a rba mirė nuo nepakeliamų sąlygų darb o stovyklose, arba 
žuvo tar p ginklų gamyklų griuvėsių nu o amerikiečių bombų. 

Be minėto siunt imo dar bams j Vokietiją, Lietuvos darbo 
žmonėms tek o pakelti daugelį įvairių kitų darb o prievolių ir 
savam e krašt e. Paminėtina šešių savaičių da rbo prievolė kuro 
gamyboj e , žemės ūkyje ir transport e (sutink amai su 1942 m. 
birž elio 17 d. pot va rkiu}. Pastarąją turėjo atlikti ne mažiau kaip 
500/o visų įstaigos tarnautojų arba įmonės dirbančiųjų (o sutin 
kamai su rugpiūčio 14 d . papild omu potvarki u arbeitsamtai tu
rėjo teisę įpareigoti atlikti prievolę iki 1000/o įstaigos tarn au
tojų, arba įmonės dirbančiųjų}. Be darbininkų ir tarnautojų, š ią 
prievolę turėjo atlikti laisvųjų profesij ų asmenys, bedarbiai , 
aukštųjų mokyklų klau sy tojai, baigę vidur ines moky klas, o taip 
pat vi s i asmenys, 1938-1940 metais dirbę durpynuose ir pr ie 
miško kirtimo. 

Jau 1942 metų liepos mėnesį pri e malkų gamybos bei durpių 
kasimo darbų dirbo, atlikdami darbo prievolę, apie 7 tūkstan
čius žmonių. Daug elis darbo žmonių sąmoningai sabotavo 
vokiečių okupacinės valdžios p riemones, tame tarpe ir darbo 
pri evol es. Ypač nesisekė okupanta ms su durpių gamyba. Ge
neraliniai tarėjai ir patys komisara i, kalbėdami per radiją bei 
rašydami spaudoje, ir geruoju prašė, ir grasino, o reika lai sto
vėjo vietoj e. Nu olat dirbančius durpių gamyboje vokiečia.i at
leido net nuo talkininkavim o Vok ietijos karo pramonėje. tii 
vokiškasis profesinių sąjungų centro biur as darbą durp ynu0se 
nušvietė kaip nepaprastą laimę, palyginus su darbu karo pra 
monėje: ,,Iš viso durpininkų darbo negalime nei iš tolo lyg inti 
su darbininkų darbu kas yklo se, liejyklose ar ginklų pramonės 
įmonėse . Vietoj tam sos ir dulkitĮ kasyklose - čia per visą darbo 
laiką turėsime saulę ir gryną otą . Vietoj tri ukšmo bei pavojų -
ramų saugų darbą savaj ame krašt e" 2• Čia vokiečių pataikūnai 
nenoromis atskleidė menką dalelytę tiesos apie sunkų katorgi
nį darbą Voki etijoj e. Ir vis dėlto durpių gam yba 1942 metais 
sudarė 930/o, o 1943 m. - tik 850/o ikik arini o durpių iškasimo 
lygio . 

1941 metų rudenį buvo pradėta orga nizuoti moksleivių ir 
studentų brigada s padėti buožiniams ūkiams lauko darbuose. 
1942 m. švi etim o generali nis tarėjas paskelbė mok ytojams, ja u
nesniajam auk štqjq mokyklų mokslo personalui , studentams ir 
moksle ivi ams septyniq savaičiq (kaipo minimumą) darbo prie
volę žemės ūkiui. J au ta is pačiais meta is buožių ir kolonistų 
ūkiuose va sar os metu dirbo apie 900/o mokyto jq , mokinių bei 
studenttĮ. Derli aus nuėmimo metu ketur ias savaites buožiniams 

1 2r . Infonn aci ja Ypatingosios valstybinės komisijos pi1mininkul drnuį?ui 
N. Svemikui ap ie vokiečių pikt adarybe s Lietuvos TS Respublikoje. 

• .. Į laisvę", 1942. V, 26, Nr. 121. 
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ūkiams privalėjo talkini n
kauti v isi r spublik os mies
tų gyvento jai : vyra i nuo 14 
iki 18 metų, moterys nu o 
14 iki 45 metą 

Darbo prievolės lietė 
taip pat ir kaimo gy ve nto
jus . Pirm iausia gana plačiai 
buvo praktikuojama va di-

"~ ~ namoji kaimyninė pagalb a, 
. . 1ta, kuria bu vo siekiama užtik 
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rinti normalq gam ybos pro
cesą buožiniuo se ūkiuose. 

-· Smulkūs valstiečiai, kuri e 
Pfflr~A,., sav o ūkio darbu s nodirbda

~.,,, ,. , • .~.hr -. a1 drn t,.,s vo greičiau, viršaičio arba 
.!l·:= ·~.-.~ 11 hlMt ~ seniūno paliepimu privalėjo 

talkinink auti buožėms savo 

\, ~ l • ~ d3tillo,. bi1 ~~ Rl!U\ 
darbu arba su arkliu ir rei
kiama is padargai& . 

Be to , okupantai nustatė 
maksimalq darbingų asme
nų skaičių atlik ti žemės ūkio 

k> ·,., iiadtd1 boar-m:i. Jis bas i..i;,oroa, ir namq apyvokos darbams, 

u pd:l!al)'tl 4-ot.11'.S. • dgl"'1 
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SJf 1r s.i 1W bl:5 pdtlp . klill ai pdd>.L kurio dydis priklausė nuo 
ūkio dyd žio. Smulkiuose, 
o iš dalies ir v idutiniuos e 

Der 68imkaiss« WUU·llld ūkiuose gavosi did esnis ar

pas. WULff 
ba maže snis darb o jėgos 
pert ekliu s. Todėl dali s šei
mos narių privalėjo sam dy-

Lietuvos gyven tojai tis pas buožes . 
venį?ė prievartos darbų okupantams Darbo valstiečiai buvo 

atitrauk iami nuo žemės ūkio 
darbų ir verčiami atl ikti taip pat tran sporto, miško kirtimo 
bei išvežimo ir daugel į kitų darbo prievolių. 

Tuo būdu okupacijo s meta is darbo žmonės faktiškai buvo 
bete isiai piliečiai . Jie ne tik turėjo atlikti įvairias darbo pri e 
voles, bet ir kiekv ienu momentu (darbe , namie , gatvėje, baž
nyčioje) galėjo būti sugau ti ir išvež ti sunki ems darbams į Vo 
kietiją. 

~unki buvo ir materialinė darbo žmonių padėtis, kuri ka sdien 
darėsi vis blogesnė, nepake liama. 

Viena iš pirmųjų okupantų priemonių, ką tik užėmus kraštą, 
buvo Vokie tij os pinigų įvedimas. Sutinkamai su vokiečiq nu~ 
sta ty tu kursu dešim t rublių buvo prilyginti vi en ai mark e i. ši 
priemonė paveikė dar bo žmonių materialinę padėtį ta pr ~s~ e'. 
kad nuvertino jų santaupas. Iš kitos pusės , ji įgalino vok1ecm s 
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pusvelčiui ~upirkti ~ra':!uvėse esančias prekes. Kol buvo įvyk
dytas pr ek1t1 perkamo11mas, okupantai supirkinėjo didelėmis 
partijorrtis ir s~untė į Vokietiją maisto produktu s bei pramonin es 
prekes. Tuo budu per trumpą laiką buvo visiškai ištuštintos ne 
tik krautuvių lentynos, bet ir bazės. 

Hitlerinės okupacijo s metai s darbininka i dirbo nepapra stai 
sunkiomi s sąlygomis, o jų darbo užmokestis buvo labai žemas. 

7 lentelė 

Pramonės darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestls 1942 metais 
(reichsmarkėmis) 

Darbininkų kva lifi kacija 

Kvalifikuoto darb ininko . .... .. ....... . . 
Apmokyto .. .... .. .. . . . . . . 
Neapmokyto .. . . ...... ...... . . 
Apmokyto ir neap mokyto (drauge) .. . . 
Bendrai pramonės darbinink o ... .. . ... . 

M~neslnis darbo utmo kcstis 

vyro mot ers 

100 
79 
63 
71 
82 

62 
52 
52 
52 
54 

Nominalus (t. y. išreikštas pinigai s) darbo užmokestis mums 
neparodo tikrojo jo lygio. Pastarąjį teisingai atskl eidžia realu 
sis darbo užmokestis, t. y. ta prekių visuma, kurią gali nusipirkti 
darbininkas už savo darbo užmokestį. Okupacij os laikotarpiu 
buvo kortelių sistema. Pagal kortel es gautai s produktais dirban
tys is patenkindavo tik nedidelę savo reikmitĮ dalį. o pagrindinę 
produktų (ir ypatingai pramoninių prekių) dalį reikėdavo pirkti 
juodojoje rinkoje . Todėl pat eiktieji mėnesinio darbo užmokesčio 
dydžiai apibūdina labai žemą jo lygį. Tuo galime įsitikinti, pa
ėmę kad ir tokį pavyzdį : 1942 metais Kaune juodojoj e rin
koj e vyriški batai kainavo 350 ir daugiau markių. Va dinasi. 
kad neapmokyta s darbininkas galėtq įsigyti batus, ji s turėj o 
dirbti pusę metq, neišleisdamas kiti ems reikalams nė vieno 
pfenigo . , 

Iš lentelės matyti, kad moters darbo užmoke stis buvo žymiai 
mažesnis. Ji s sudarė tik apie 600/o vyro darbo užmokesčio. J ei
gu imsime bendrai pramonės darbininko (vyrų ir moterų) linė
nesinį darbo užmokesčio vidurkį. tai jis 1942 metais buvo lygus 
73 markėms. Visoje eilėje pramonės šakq vidutini s darbo už
moke stis buvo dar žemesnis. Pvz., 1942 meta is durpių pramonėje 
ji s sudarė 57 markes, statybinių medžiagq - 69, chemijos -
60, odos - 70, o tekstilės pramonėje v idutin is mėnesinis darbo 
užmokestis tesiekė vos 49 markes. 

Be to, darbo užmokestis turėjo tendenciją mažėti. Antai , 
1942 metų mėnesinis darbo užmokesčio vidurkis, lyginant su 
1941 metų gruodžio mėnesio darbo užmokesčiu, metalo pramo
nėje buvo 100/o, polig rafijos pramonėje - 160/o, tekstilės pramo
nėje - net 350/o mažesnis. 
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Kaip jau minėta, okupantai gyve ntoj ams įvedė kort eles . Kau 
ne kortelės pagrindiniams maisto p_rodu~tams ir pirkimo lap a i 
pramoninėms pre~ėms pirkt_i ~uvo Įvest~ 1:uo 194_1 m~tų liepos 
7 d. Netrukus maisto korteles ir pramommų prekių pukimo la 
pai (o vėliau taškai) buvo įvesti visų respublik os mi estq, o taip 
pat ir ka imo gyventojams. 

Tačiau kor teles gaudavo toli gražu ne visi gyve ntojai. Ąntai 
Kauno miesto komisaro Kramerio žodžiai s, 1942 meta is Kaun, ; 
gyventojams, tame tarpe ir vokiečiams, buvo išdalinama pe r 
mėnesį 32 tūkstančiai maisto produktų kort eliq 1

• Vadinasi, mai s
to korteles gaudavo tik kas ketvi rtas ar net penkta s Kauno mies 
to gyventojas - lietuvis . 

Toliau, maisto kortelių norm os buvo mažos. Pavyzdžiui, vie
no statist iko apskaičiavimais, gavus visus kortelėse pažymėtus 
produktu s, kortelės davinys sudarytq apie trečdalį žmogui rei
kalingų kalorijų. Tačiau tam tikra kortelės davinio dalis visada 
likclavo neapiprekinta . Dažnai atskirų produktų išdavimas bū
davo visiška i sustabdomas . Pavyzdžiui, 1942 m. kovo-gegužės 
mėnesiais visai nebuvo išduodami riebalai , motyvuoj-ant „nepa
kankamu tiekimu" . Rugsėjo mėnesį tais pačiais motyvais buvo 
sustabdytas mėsos išdavimas, labai dažnai nebūdavo apipreki
nami cukraus ir dargi duono s kuponai . 

Tokia padėtis susidarė todėl, kad okupacijos metai s žymiai 
sumažėjo žemės ūkio produktų gamyba, o iš kitos pusės, pagrin
dinę masę produktų, surinktų iš darbo valstiečių, okupantai iš
siųsdavo į frontą arba išveždavo į Vokietij ą , o Lietuvoje ji e 
palikdavo tik nežymią tų produktų dalį. Be to, miestuos e , kur 
nebuvo specialių vien vokiečiams skirtų krautuvių, iš lietu 
viams gyventojams skirtų maisto kontingentų maitindavosi ir 
'.rokiečiai. Pastarieji gauda vo ne tik žymiai didesn es maisto 
no rmas, bet ir jų kortelės visada būdavo pilnai apiprekinamos. 
Krautuvės su užrašai s „Nur fiir Deutschen" visada būdavo už
\"erstos geriausiais maisto produktais ir pramoninėmis prekėmis, 
kurių niekada nebūdavo lietuvius aptarnaujančiose krautuvėse. 

Okupacij os metais pramoninių prekių gyventojai beveik 
visiškai negaudavo . Didžiai deficitinės būdavo tokios kasdien 
reikalingos prekės kaip dru ska , žibala s, degtukai ir t. t. A valy 
nės ir tekstilės gaminių minimalūs kiekiai pasirodydavo krau· 
tuvėse labai retai , ir pirkėjas papra stai lentyno se jų nematydavo. 
Nuo 1941 metų pabaigos be pirkimo leidimų buvo pardavinė
jama tik įvairios medinės klumpės, kurios okupacijos laikotar
piu buvo plačiai avimos. Buržuazinių nacionalistų spauda 
gyrė avalynę mediniais padais. Laikraštis „Į laisvę" rašė : ,,Batai 
mediniais padai s, kad ir nebus labai patogūs vaikščioti, bet ga· 
na prak tiški - šilti. Prie jų nebereikės nei kaliošų, nei vilnoni LĮ 
kojinių" 2. 
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1 Zr ... Į laisvę", 1942. Vlll. 11, Nr . 185. 
2 „ Į laisvę", 1941. X. 14, N r. 97. 

Esant did eliam mai sto produktų ir pramoninių prekių trūku
mui, lab ai smar ki ai išsivystė spekuliacij a , kuri leido greitai pra
turtėti at sk iri ems pa raz itiniam s elementams, užėmusiems „pet
ning as " vi etas. Nor s okupantai dėjosi kovoj ą pri eš spekuli antus, 
bet iš esmės ji e rėmė stambiu osius spek ulia ntus arba ir patys 
-vertėsi spekuliacija. 

Vokiečių okupacijo s metu labai sunkios buvo butų sąlygos. 
Mie stuos e ir mi es teliuos e geriausios patalp os, neretai ir mokyk
los, būdavo paimamo s vokiečių admini strac ijai ir kariuom enei. 
Jau 1941 metų pabaigoj e Kauno miesto komisaras Krameris iš
leido atsišaukimą į gyve ntoju s ant rašte „Susiglaudink ime". Bu
tai buvo reikalingi kariuomenės dalims, o taip pat vokiečitĮ 
admini stracij os tarnautojam s (rudm arškiniams). Prasidėjo ma
siškas gyventojų iškraustyma s. To neneigė ir pa tsai Krameris, 
kuris at sišaukim e rašė , kad „vy kdant šį uždavinį, nebus galima 
išvengti dide snio masto butų užėmimo ir dabartinių gyventojų 
iškrau sty mo" 1

• 

Vėliau gyventojų iškrau stymas iš butų dar labiau padidėj o 
i yšium su repatriantų ir kolonistų antplūdžiu . Kauno bei kiltį 
respublik os miestų gyv entojai iškrau stymo klausimu gaud avo 
trumpus, įsakmius, nustat ytos formos raštus. Pavyzdžiui, Kauno 
gyventojas Bražin ska s gavo Kauno miesto komisaro 1943 m. 
gruodžio 4 d. tokio turi nio raštą: 

„Šiuo Tamsta pri valote iki 1943 m. gruodžio mėn. 6 d. apleisti 
savo butą. Neįvykdžius Tamstai šio reikala vimo būsiu privers
tas Tamstą iškraustyti prievarta" 2• 

Kai kada būdavo duodamas pakait as - kokia nors mažai tin
kama gyv enti landynė, bet dažniau siai - nieko: gyve nk ku r no
ri ir kaip nori. Aukščiau pateiktam e rašt e, ka ip matėme, duotas 
dviejų parq išsikraust ymo termina s, bet dažnai reikėdavo išsi
kraustyti ned elsiant. Pavyzdžiui, 1943 m. sausio 27 ir 28 dieno
mis daugeliui kauniečių buvo įsakyta išsikraustyti pe r 15 minu
čių, o be pastogės likę iškrau stytieji buvo suvaryti į Pra vieniš 
kių koncentracijos stovyklą 3• 

Be to, nuolatos augo ir butq nuoma. Pvz ., generalini o komi sa
ro Kaune 1941 m. lapkričio 28 dienos skelbimu „Butq nuomo s 
reikalu" 1941 m. lapkričio 20 d. butlĮ nu omos mokesčio norm a 
buvo pak elta 1400/o. 

Medicininis aptarnavimas okupacijos metai s buvo moka 
mas. Krašt e nuolato s siautė užkrečiamqjq ligq epidemijos, trūko 
pačitĮ reikalingiausit1 vaistą Dėl to smarkiai kil o mirtingumas, 
ypač vaikų tarpe. Apie tai buvo rašoma ir spaudoje: ,, .. . Mir
tingumą mūsų krašte didina ne vien apkrečiamosios ligos. Pa
blogėjus maitinimo sąlygoms, žmogaus organizmas tampa ma
·žiau at spar esnis bet kuriai ligai. Ypač ryškiai tai past ebima 

1 „ Į laisvę" , 1941. X I. 12, N r. 121. 
2 Valstybinės respublikinės bibli oteko s rankraščių skytiu s, 26 f. 
3 Zr. J. Jurglnl s. šiurpus Lietuvo s istorijos pu slapis , 1958, 40 psl. 
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Sugriau ta Vilniaus dalis .Jauni mo stadiono raj one Susprogdinta s Ziiliasi s tilt as pN Nerį Viln iuje 

~unaikinta Vilniau~ elek\rįnė Susprolldint as gelež inkelio tilt as per Nemuną Kaun e 

HITLERI INKl J BARBARIŠK UMO Pl:D SA KA I 

Griuvėsiais pave rsta s „Drobės" fabrik as Kaune 
Sudeg inta Siaul iu uelei inkc ho stotis 

. !ė cukr aus fabrik as Sug riautas MariJampo s 
Sudau~y ta Pc1nc-vež10 elek t rinė 
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naujagimių ir vaikų m~am_eč_ių tarpe . P.~~i medicinos paga l-
ba ... negali prilygti prieskanne~ sąly~m. · 1~ • 

• Darbo žmonių vaikai negaleJO pa siekti moks.-. nes vi sose-
mokyklose (išskyrus pradi?es m_~kyklas ) moksl_as bu:'o . _apmo
kamas . Gimnazijos ir prog1mnaz11os 1- IY k~asese re1ke10 mo
kėti 60 markių, V- VIII-80 , o a~tos10s~ . mokyklose -
100 markių, t. y. beveik dviejų mėnesių n~kval_1flkuotų ~ra~o
nės darbininkų atlyginimą. 1943 metais visos aukštosios. 
mokyklos buvo uždarytos. . . 

Aukščiau minėto Statistikos valdybos bendradarbio ap skai 
čiavimu, vien o žmogaus normaliam maitinimuisi _ (sunaudojant 
3140 kalorijų) reikėjo išleisti maistui daugiau kaip 300 markių 
(priperkant virš kortelių davinio reikalingus produktus turgaus. 
kainomis). Butui, kurui, minimali ems rūbų, avalynės, švaros bei 
kultūriniams vieno asmens poreikiams patenkinti (vien tik vals
tybinėmis kainomis) reikėjo dar virš 60 markių. Vadinasi, būti
niausiems vie no žmogaus gyve nimo poreikiams patenkinti rei
kėjo mėnesiui vidutiniškai apie 400 markių. Tuo tarpu pramo
nės darbininka s vidutiniškai gaudavo 73 markes, t. y . tik 
šeštadalį, neskaitant dar įvairių valstybinių ir savivaldybinių. 
mokesčių, kuriuos kas mėnesį turėjo mokėti dirbantysis. Apie · 
šeimos išlaikymą negalėjo būti ir kalbos . Vadinasi, darbininkų. 
darbo sąlygos okupacijos metu buvo tokios sunkios, kad neuž
tikrinda vo nė skurdžiausio jo prag yvenimo. 

Tarybinės Armiios vejami iš mūsų respublikos, hitlerininkai 
· kaip įmanydami ardė ir griovė mūsų liaudies ūkį. Besitraukdami 
okupantai sprogdino įmones, geležinke lio ir elektros stotis, til
tus bei gyve namu osius namus, tuo padarydami musų kraštui 
didžiulių nuostolių . 
.. _l?id~iš_!rn ji Ta:rbinė Armija sutriuškino fašistinę Vokietiją, 
1sV1Jo_ 1s musų krasto liaudi es neapkenčiamus okupantus ir jų 
paka h~us -_ lietuviškuosius buržuazinius naciona listus. Lietuvių 
tauta isgelbeta nuo ekonominės katastrofos ir visiško išnaikini
mo pavo~~us,_ per trumpą laiką užgydžiusi karo padaryta s žaiz
das, broh skoJe tarybinių tautų šeimoje stato komunizmą. 

1 „Atei tis" , 1943. l. 7, Nr. 4. 

A. Endzinas 

ŠVIETIMAS 
PO HITLERININKŲ 

PADU 



Okupavę Tarybų Lietuvą, hitleriniai grobikai, savo liokajų -
lietuviškqjų buržuazinių nacionalistų - padedami, ėmė griau ti 
krašt e buvusią švie timo sistemą, per sekiot i ir žudyti pažan
gius mok y tojus b ei švietimo organų darbuotojus. Numatę lie
tuvių tauta i vergų likimą , j ie siekė nusmukdyti jos kultūrinį ly 
gį. trukd y ti int e lig entij os kadrų augimą. Tai bu vo šlykš tu s vo 
kiškųjų okupantų pasityčiojimas iš nacionalinės lietuvių tauto s 
kultūros, o lietuviški eji buržua zinia i naci onalis tai nėrėsi iš kai 
lio, ta lkininkaudami jiem s tam e juodame darbe. 

1940 metais sukurta Lie tuvo je Tarybų valdž ia, paveldėjusi 
iš smetoninės Lie tuv os menką švie timo sistemą, daug dėmesio 
-skyrė švietimo reikalams. Švi e timas turėjo būti pri einam as pla 
·čiosioms, šv iesos ištroškusioms masėms. 

Per v iener ius metus bu vo per tvarkytas ir išplėstas moky kl q 
tink la s, sud ary tos naujo s laikinos mokymo programos, imtas i 
likv idu oti neraštingumą ir mažaraštingumą, vals tyb iniai s pagrin
dai s tvarky ti ikimokyklinį auklėjimą, išplėstas kultūros-švietimo 
"įstaigq tinkla s , įsteigtos Lietuvos TSR Mokslų akademija, Valst y
binė filharmonija su liaud ies šokiq ir dainq ansambliu be i at
likta daug kitų didelės svarbos darbų kultūros-švietimo srit yje. 
Pradėjo au gti tarybinė litera t11ra , kn ygq bei laikraščiq leidim as. 
Platq kultūros vy stymo darbą masėse išvystė profsąjunginės or
ganizaci jos. Kom jaun imo bei pionieriq or ga nizacijos įsijungė 
i kom uni stin io mokymo-auklėjimo darbo gerinimą. Jaun osios 
'kar tos auklėjimas bei mokymas įgavo kitą kryptį. Jis siekė išug
dyti laisvą , gerai apsišvi etusi, savo kraštą my lint i, aukštq mo rn
l!niq savybių tarybinį žmogq. Krašte vyko tikra kultūrinė rev o
lmcij a. 

Prasidėjus karui, lietu viški ej i buri .u azin iai nacionalis tai su
darė L::1ikinąją Lietuvos vyriausybę. Joj e mi nistro pirmininko ir 
šv ietimo mini stro pa reigas ėjo aršus reakc ioni erius, klcnkalas 
J . Ambrazevičius. Jo va dova uja moje „vyriausybėje" v yra vo kle
r ikali ni s e lemen tas, bu vo joje volde mar in inkq ir smetonininkų. 
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Bet visų atspalvių lietuviški eji buržuaziniai n acio n alistai iš tiki
mai tarnavo okupa ntams, nes juo s jungė neapy k anta darbo 
žmonėms ir tary bin ei santvar kai. 

Ne ilgai gyvavusi Ambrazevičiaus vyriausybė buv o n etruku s 
pakeis ta okupacine administraci ja - gen era liniais tarėjais . Bet 
tiek Ambrazevičiaus vyriausybė, ti ek ir generalin iai tarėjai vy k
dė tą pačią, pri eš liaudies interes us nukreiptą, okup antam s nau 
dingą politiką. 

Kiek okupa ntams „rūpėjo" lietuvių kultūra bei švietimas , pa
rodo šv ietimo organų ev oliucija ir tai , kaip buvo griau nam as 
šv ietim o įstaigų darbas ok upa cijos laikotarpiu . 

PRIEMONES ŠVIETIMO SISTEMAI UETUVOJE 
SUGRIAUTI 

Vadovaujančiais „švie timo" minist erijos darbuotojais buvo 
žinomi klerikalų veikėjai Pr. Raulinaitis, Ign. Malinau skas ir kt. 
Ypač aktyviai darbavosi Ignas Malinau skas, anksčiau redagaves 
katalikų mokytojų organą „Lietuvos mokykla", o 1940- 194\ 
metais dirbęs mokytoju vienoje iš Kauno miesto amatų mokyklų. 

. ~a':o ~,iek~~ą s!~printi ~leri~alinius elementus mokykloje 
„svietimo mmisterl)a vykde, skirdama į vadovaujančias vietas 
n:iokymo i~taigose ir mokyklų direktoriais ateitininkus, įvesdama 
llk)'.'1?os_ de~tymą moky~lose, šalindama iš mokyklų pažangiu s, 
lure1u srns 1takos mokiniams, mokytojus ir mokinius. 

Iš fašistinių ir kitų nacionalistinių elementų susidaręs Laiki 
na~is Vilniaus miesto komitetas paskyrė švietimo reikalų valdy
t?Ju ~estapo _ag~ntą Justiną Vaičaitį, iki karo dirbusį švietimo 
h~~d1es komisariato buhalterijos rev izorium ir palaikiusį glau
džm s santykius su nacionalistiniu pogrindžiu. Jau birželio 24 d. 
jis atėjo į darbą, apsivilkęs gestapininko uniforma. 

Likvidu~jant 19~1 metais liepos 1 dieną miestų ir apskričit1 
vy~domuos1_us komit etus, buvo uždaryti liaudies švietimo sky
n~1: Buvo uzdaryto s visos try s tarybiniais metais įsteigtos gamy
b1?-10 apm~kymo J?Okyklos: Vilniuje, Rudiškėse ir Ignalinoje . 
Uz~~rytos 1: ~et~n~lika gamybinio apmokymo mokyklų, kurios 
t~reJo pradet_1_ ve~kll nuo 1941 metų liepo s pirmos dienos ir į ku
nas _buv e:. pmmti septyni tūkstančiai 14-16 metų amžiaus pa
a~g~1ų. Į si~s mo~yklas neatvyko ir kiti septyni tūkstančiai moks
le1v:i,ų, k~n ~ t~~eJ~ susirinkti nuo rugpiūčio pirmos di enos. Už
danus veik1ancias_u_ b_e~~org~nizuojančias gamybinio apmokymo 
mok~kla s, m9~sle1v1a1 is_ dahes pasitraukė ir išbėgiojo. 

K1t'.1~ s~ug 1s teko k1\oms švietimo ir auklėjimo įstaigoms. 
N~o b1rz_eho 23 d._ buvo uzdaryti vaikų darželiai, visos mokyklos 
bei ats~1ros ~las~s ~u dėstoma žydų arba rusų bei baltarusitl 
k~lbom1~. T~1. pabete devyniolika vidurinių ir septyniolika ne 
pilnų vtdunmų mokyklų, didelį skaičių pradinių mokyklų ir 
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vaikų darželių, kelias specialiąsias mokyklas. Vi en Kaune buv o 
uždaryta k e turiolika vaikq darželių. 

,,Švietimo" mini ste rija ėmė lik v iduoti tarybiniais meta is iš
plėstą suaugusiųjų mokymo įstaigų tinklą. 

1940- 1941 metais veikė suaugusie ms 136 pradinės mokyk los 
ir 550 įvairių kursų, kuriuo se mokėsi 130 tūkst. asmenų; sua ugu
siems bu v o įsteigta 13 vidurinių su 105 klasėmis ir 11 nepilnų 
vidurinių mokykltĮ, 8 liaudi es univ ersit eta i, kuriuos lankė 
5821 klausytoja s ; prie Vilniau s ir Kauno universitetų veikė dar
bininkų fakult et ai. Per vi eneri us tarybiniu s metus buvo sukur ta 
ištisa suaugusiųjų švi e timo sistema, nekalbant jau apie pri emo
nes neraštingumui ir mažaraštingumui likviduoti. 

1941 metų pavasarį, prieš pat prasid edant karui, iš viduri
mų mokyklų buvo išl eisto s deš imtoji ir devintoji klasės. Sėk
mingai baigę šias klas es gavo brando s atestatus . Amb razevi
čiaus vyriausybė anulia v o du otus mokiniam s brandos atestatus 
ir pažymėjimus su tarybiniai s ženklais ir jų vietoje išdavė bai 
gusiems 10 klasių nauju s. 

Baigusiems devintą klasę nauji brand os atestatai buvo duo
dami tik papildomai išlaikius dešimties klasių kur so lietuvių 
kalbos bei literatūros ir Lietuvos istorijos egzaminus . 

Taip pat aukštųjų mokyklų duoti diplomai buvo pakeičiami 
naujais. 

Buvo imtasi likviduoti ir specialiųjų mokyklų tinklą. An tai, 
buvo uždarytos kai kurios amatų mokyklos (Vilniaus III, IV, 
papildomoji ir kitos mokyklos), žemesniųjų žemės ūkio ir namų 
ruošos mokyklų mokytojai ir mokiniai nuo liepos pirm os die
nos bu vo laikomi pa leistais „atos togq". Buvo taip pat užda ryt i 
~aune veikę trijų mėnesių juridiniai kur sai ir vienerių metų 
Juridinė moky kla , Vilniaus technikumo geodezijo s, pramonės
mechanikos ir kelių skyriai ir daugeli s kitų mokyklų. 

1941 metq rugpiūčio 18 dieną, likviduojant švietimo minist e
riją, jos byla s perėmė gestapo agentas Germantas-M eškauska s, 
Rentelno pask ir tas gen eraliniu švietimo tarėju. Švietimo ministe
rija buvo perorganizuota į švietimo vadybą, bet jo s struktūra ir 
sudėtis beveik nepak ito, ir ji tęsė antiliaudinę Ambrazevičiaus 
politiką. Visi švie timo klausimai buvo tiesiogiai derinami su 
generalkomisariato kultūros skyrium i, kuriam iš pradžių vado
vavo kažkoks Dudzus, vėliau iš Voki etijos atsitĮstasis Hefkė. 

Šiame skyriuj e meno reikalus tvarkė Knopas, mokyklų rei
~a_lu~ - užkietėjęs hitl er ininkas Vaitčys, kuriam priklausė visi 
sv1~hmo reikalai. Jis ilgą laiką dirbo švietimo decernentu vokiš
~<?Je ~~aipėdos krašto dir ektorijoje, laikė save vokiečiu ir pa
sizymeJo savo antili etuvišku nusistat ymu. 

Sričiq bei miestq komisariatuo se dirbo kultūros reikaltĮ re
ferentai, kurie neti es iogiai vadovavo ir prižiūrėjo mokyklq veik 
lą ~rity se ar miestuose. Kauno miesto komisaro Kramerio jsta i
goJe kultūros reikalq referentu buvo iš Vokietijos atsiųstasis 
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Kiopenas, kurį vėliau pakeitė Morgenrotas. Abudu daryd avo 
labai daug sunkumų Kauno miesto mokyk loms ir mokytojam s. 

Apskrityse taip pat buvo komisariat o atstova i, kurių žinioj e 
buvo visos švietimo įstaigos. Net ruku s šv ietimo vadyba buv o 
perke lta į Vilnių, o Kaw1e palikta s jos įgaliotinis, kuri s turėjo 
atstovau ti švietimo vadybai genera lkomisa riato įstaigoje ir pas 
pirmąjį generalinį tarėją, turėjo tvarky ti mokymo bei švi etimo 
įstaigas Kauno mieste ir vietovėse, esančiose netoli Kauno . Bet 
1942 metais švietimo vadybos įgaliotinio įstaiga buvo lik viduo 
ta ir jos vietoje įsteigtas švie tin10 vadybos Kauno skyriu s. 

Perėmęs švietimo reikalus, Germanta s, kaip ir Ambraz evi
čius bei jo draugai, ujo iš mokyklos visa, ka s buvo pažangesnio. 
Germanto įsakymu iš mokyklos bibliotekų buvo išimti rašytojo s 
Ievos Simonaitytės raštai, o iš vadovėlių - net jos raštų ištrau
kos; be to, buvo išimta St. Matulaičio „Lietuvių tautos istorija", 
J. Norkaus istorijos vadovėlis V ir VI pradžios mokyklos skyriui, 
visos knygos apie Klaipėdą, pažangių autorių bei žydų tautybėc; 
autorių knygos. 

Germanta s 1941 metų lapkričio 24 dienos įsakymu uždraudė 
mokyklose bet kokius rusų muzikų kūrinių koncertus. Į uždraus
tųjų sąrašą įėjo net išgarsėję Čaikovskio, Rimskio-Korsakovo 
ir kitų kompozitorių kūriniai, o 1941 metų gruodžio 23 d. įsa
kymu jis uždraudė naudotis mokyklos e ne tik tarybine literatū
ra, bet ir visa rusų grožine literatūra, verstine ar originalia. 

Jo nurodymu iš bibliotekų buvo išimta visa tarybinė litera 
tūra, kuri gene ralkomisaro įsakymu turėjo būti perduota su
naikinimui specialiam Rozenbergo daliniui (Einsatzstab Reichs
leiter Rosenberg). Ši literatūra ilgai gulėjo nesaugojama 
mokyklų rūsiuose. Į mokyklas taip pat buvo suvež tos iš privačiq 
butų knygos rusų, lenkų, žydų kalbomis . Mokiniai šias knygas 
iš mokyklų pamažu išnešiojo, o pogrindyje veikusios komjauni
mo organizacijos nariai šią išneštą marksistinę ir tarybinę li
teratūrą paslėpė. Apie tai sužinojo gestapas, kuris ėmėsi ieškoti 
.,kaltininkų". 

Antai, vidurinio ir pedagoginio mokslo referentas '2.ygas 
1942 m. birželio 20 dieną pranešė, jog gestapo valdininkai, gavę 
kažkieno skundą, padarė Panevėžio antro joj e amatų mokykloj e 
kratą. Kratos metu mokyklos patalpose rasta nesunaikintų ta
rybinių knygų, senų plakatų, raudonų vėliavų, žvaigždžių ir kt. 
Mokyklos direktorė Efertienė ir personalas buvo apkaltinti rėmę 
bolševizmą, ir jiems buvo iškelta byla. 

Atleidus Germantą iš švietimo gen era linio patarėjo par eig q. 
tai vadybai ėmė vadovauti iš Berlyno atvykęs senas hitl er inin 
kas prof. šrein ertas, anksčiau varęs nacionalsocialistinę propa 
gandą Tartu univ ersitete (Estija), kur jis pri eš karą ilgesnį laiką 
dėstė vokiečių kalbą. 

Paskirtas įgaliotiniu Lietuvos švietimo reikalams, šreiner
tas mažai rūpinosi mokinių mokymu, užtat labai aktyviai siun-
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tė mokinius darbo larnybon. Ji s griežtai reikalav o iš mokytojų 
vokiečių kalbo s mokėjimo. Visa švietimo sistema , visos Lietuvos 
mokyk los turėjo tarnauti vokiečių kariuomenės reika lams. Mo
kyklos buvo masiškai iškrau stomos iš savo patalpų, kurio s buvo 
užleidžiamo s ar rezervuo jamos evakuotiems iš Rytų vermacht o 
daliniam s. Šreinertas ėmė orga nizuoti vok iškas mokyklas Lietu
voje vokiečių kilmės repatriantų va ikams . 

MOKYTOJŲ TERORIZAVIMAS 
OKUPACIJOS PRADZIOJE 

Pirmomis karo dienomi s Ambrazevičiaus švietimo minist eri
ja perėmė iš Kauno liaud ies švietimo skyriaus vedėjo išsau
gotas mokytojų asmens bylas, kurio se šios ministerijos vadovai 
ėmėsi ieškoti mokytojų „nuodėmių". 

Už durų koridoriuje stovėjo ilgiausia eilė Kauno miesto ir 
iš kitų vietovių atvykusių mokytojų bei kitų švietimo įstaigų 

darbuotojų. Dalis jų - tai daugiau sia buvo tarybiniai s metais 
iš Kauno iškelti mokytojai, pasižymėję savo veikla fašistinėse 
organizacijose - kalbėjo apie savo „nuop elnus" arba įskundi
nėjo savo bendradarbius. Bet tokių buvo nedaug. '2.ymią dau
gumą sudarė mokytojai, iškviesti pasiaiškinti dėl savo veiklos 
tarybinės valdžios metais. 

Nepasitenkinę medžiaga vien apie Kauno mokyklų mokyto
jus, naujieji švietimo vadovai ėmė rūpintis medžiaga ir apie kitų 
vietovių mokytojus. Per radiją ir spaudą buvo pareikalauta kuo 
skubiau sia i pristatyti iš visų švietimo bei mokymo įstaigų ži
nias apie mokytojus ir kitus tarnautojus. Tokiomi s sąlygomis, 
kam nors šnipštelėjus vieną kitą žodį, mokytojai ne tik kad bū
davo atleidžiami, bet juo s liečianti medžiaga būdavo dar per
siunčiama gestapui. 

Pirmomis karo dienomis per radiją visi darbuotojai buvo 
paraginti grįžti į par eigas, kuria s jie ėjo buržuazijos valdymo 
metu Lietuvoj e. švi etimo minist erijos vadovai taip pat ėmė 
grąžinti į senas vietas mokyk ltl ir švietimo įstaigų darbuotoju s. 
Dalis mokytojų norėjo grįžti į geresnes mokyk las , kur jie anks
čiau dirbo. Bet vietos buvo užimtos, ir jose dirbę mokytojai ne
norėjo keltis kitur. Tuomet prasidėjo skundinėjimas ir intrigo s 
mokytojų tarpe, kuo netruk o pasinaudoti okupantai ir buržu a
ziniai nacionalistai. 

švietimo liaudi es komisar iato 1941 metų statistik a rodė, jog 
nemaž as mokytojq skaičius buvo KomunisttĮ partijos nari ai, 
kandidatai ar komjaunuoliai, bet švietimo skyrių vedėjai suspėjo 
daug elyj e vietų sunaikinti mokytojų asmens bylas ar bent gerai 
paslėpti ja s, tad okupantų pakalikams parūpo iššifruoti tuos mo
kytojus. Surasti juos buvo nelengva, nes dalis jų, prasidėjus 
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karui, pasitraukė. Ta i mat y t~ ir i~ š~etimo ~i~is te~ijo s įs~kymų 
knygų, kur yra tokių atl eid imo 1rasų: ,,atl e isti, kaip pabegusią, 
Eidukaitytę Eleną, buvusią Marijampolės liaudies švietimo sky 
riaus vedėją"; ,,atleisti, kai p než inia kur dingusį , 2ilionį Stasį" 
ir pan. 

Daliai mokytojų pasisekė pasislėpti ir tu o būdu išveng ti su
ėmimo bei sušaudymo. Jiems tai pavyko, nes mokslo metai bai
gėsi ir mokytojai turėjo teisę išvažiuoti atostogų. Daug moky
tojų žuvo pirm omis karo di eno mi s, bet kokiomis aplinkybėmis 
tai įvyko, yra labai mažai žinių. Pirmomis ka ro di eno mi s dau 
gelis mokytojų buvo sušaudy ti vie toje. Švi etimo mini ste rijos 
įsakymų knygose, nors trūksta kaip tik pirm os ios Kaun e vestos 
įsakymų knygos, yra nurodymų, jog „už komunistinę veiklą 
taryb inia is 1940-4 1 metais suš au dyti" šių mokyklų mokytojai: 
Linkuvos - Kiekšė Jonas, Aleniš'kės - Leši nskis Antanas, Jo
niškėlio - J onaitis Ju ozas, Kuzmi ški o - Jakubonienė Felicija, 
Zaidelių - Jurgevičius Kazys. Nemaža įsakymų lakoniškai for
muluoti: ,,atleis tas, kaip suša udytas ". Buvo ir taip formuluotų 
įsakymų: ,,atleistas, kaip dingęs be žini os" . Karo pradžioje bur
iuazinių nacionalistų ir hitlerininkų sušaudytų, žuvusių ir din
gusių be žinios mokytojų ir mokymo įstaigų darbuotojų sąrašas 
vra laba i didelis. 
· Siaučiant terorui , visoje Liet uvo j e šalia kitų profesijų žmo
nių buvo suimta daug mokytojų. Ji e buvo žiauriai kankinami, 
ir daugelis jų mirė, o kai kurie susirgo psichinėmis ligomis. 
Įsakymų knygose randame daug tokitĮ atleidimo įsakymų, pvz ., 
,.Marijampolės mokytojų semina rijo s mokytoją Dieną Jurgį at
le isti, kaip areštuotą už veiklą bolševikų va ldymo m e tu". Su
imtų ir dėl to atleistų mokytojų sąraše yra Viščiulis Petras, Kiu
pelis Maksas, Biveinis Vytautas, Pavėsys Juozas, Makarevičius 
Adomas, Steponau skas Juozas, Pūras Juozas, Viliūnas Augusti
nas ir daugeli s kitų. 

Vilniuj e švietimo reikalų va ld yto j o J. Vaičaičio n urod y mu 
Svietimo liaudie s komisariato patalpo se buvo suimti daug elis 
komisariato darbuotojų, kurių tar pe buvo rašytojai Vincas 2.i
lionis ir Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė. 

Beveik vi si suimtieji bu vo kaltinami priklausę Komuni stq 
partijai, komjaun imui. Dau gelis buvo k altin am i tuo , k ad ta ry bi 
niais metais viešai pasisakė ir veikė Tarybų valdž ios naudai. 
Jie buvo įskųsti buržuazinių nacionalistų arba žmonių, kurie su
vedinėjo asmenines sąskaitas. 

Moky tojams išvyku s vasaros atostogų, ges tapui sunku buvo 
juo s su rasti, todėl švie tim o ministeri j a p e r radij ą, p er spaudą 
įsakė visiems mokytojams užsiregistruoti pradiniq mokyklų 
inspekcijose a r kito se savo mokymo įstaigose, o Vilniuje buvęs 
,,švietimo mi nis ter ijo s valdytojas" J. Vaičaitis atšaukė iš atos~ 
togų visus Vilnia us, Svenčionių, Svenčionėlių, Trakų miestų ~':1 
apskričių mokyklų liet uvius mok ytoju s. Mokytojai turėjo gqz-
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ti į savo dar bo vie tas ir užsiregi stru oti. Čia daug elio iš j ų kaip 
tik laukė gesta p o va ldininkai. 

Be gausių suėmimų, bu vo atleista daug mokytojų ir švietimo 
įstaigų darbuotojų. Pirm ia usia buvo atleisti visi mok ytojai, dirbę 
mokyk lose komso rgai s , konst itucijos ir rusų ka lb os mokytojais, 
nes konstitucijos ir rusų kalbo s pamoko s buvo panaikinto s. Už
darius mokyk las su dėstomąja žydų kalba, bu vo atleis ti iš pra
diniq mokyklų 547, iš viduriniq ir septynmečių mokyklų 354 ir 
iš specialiųjq mokyklų daugiau kaip 120 mokytojų. Uždar ius mo
k ykla s su dėstomąja rusų ar baltarusių kalba, b uv o atl e isti 
326 mokytojai. 

Atleidimai palietė ir kitus mokytojus. Ji e buvo vykdomi p a
naudojant trafaretinius atleidimo for mul avi mus: ,,at leistas , kai p 
pasidarbavęs komunistinėje veik loje", ,,kaip aktyviai pasireiškęs 
bolševikinėje ve ikloj e", ,,už nesuderinamą su mokytojo pareigo
mis elgesį bolševikų valdymo metais", ,,dėl nesuderinamo su 
mokytojo par eigo mi s ir neatitinkančio dabartin ei san tvar kai 
elges io", .,kaip negalintis tinkamai e iti savo par eigas", o dau 
gi ausia „dėl neti nk amo elgesio bolševikų valdymo metu", ,,kaip 
savo veiksma is neatitinkantis dabartin ei san tvarkai" ir panašiai. 

Mokytojai buvo šalinami dėl mažiausių įtarinėjimų, dažnai 
nepasikalbėjus ir su atleidžiamuoju. Į atleidžiamajų sąrašą pa 
tek o tokie mokytoja i bei savo dalyko žinovai, kaip Kauno poli 
technikos in stituto profe sori us inž. J. Vidmantas, doc. inž . 
A . Novodvorskis, doc. N. Milensk is , inž. A. Daniūnas ir kiti, 
dirbę tu ome t Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje . Bu
vo atl eis ti šių mokyklq mokytojai : Skuodo - Arn. Didžgalvienė, 
St. V ilkys, Kre tingo s - M. Gylienė, V . Lingys , Vilkaviškio -
Banionis, Siaulių - K. Trečiokienė, J odka , Kurtuvėnų - L. Kar
pavičienė ir daug e lis kitq. Atleistų mokytojų, mok ymo įstaigt1, 
vaikų namq, va ikq darželiq , bibliotektĮ, skaityklų darbuoto jq 
sąrašas begalinis. 

Atleidimas palietė ir tokius mok ytojus, kurie dėl vienokių ar 
kitokiq priežasčiq neužsiregistra vo. Buvo netgi atleisti moky
toja i, kurie neužsir egistravo, nes niekur nebuvo išvykę iš savo 
mokyklą Kaip neužsiregistravę bu vo atleisti šių mokyklų mo 
ky toia i : Mariiampolės - Duliūnas, Gelčili - J. Palčius, Viša 
ki o Rūdos - Bandzevičius, Darsūniškio - Bartkienė ir kiti. 

J. Vaičaitis bu vo tiek įsismaginęs švietimo griovimo darb e, 
kad v ienu įsakymu atl e isdavo iš da rbo daug mokytoją Pavyz 
džiui, 1941 m. rugpiūčio 4 d . įsakymu N r. 118 j is atleido „kaip 
bu vusi us talkininkus komunistinėje ve ikloj e" vien Svenčionit} 
i r Svenčionėliq apsk rit yse 12 1 mokytoją, o rugpiūčio 5 d . įsaky
mu Nr. 119 tose pačiose apskrityse tuo pačiu „pagrindu" atle i
do dar 1 l G mokytojų. Pan aš iai okupantų ta lkini nkai elgėsi su 
mokyt ojai s ir k itur . 

Greta ma sinio mokytoiq atleidinėjimo ji e btidavo taip pat ma 
siška i perkeldinėj ami. Kai kur iose apskritys e buvo perkelta 
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daugiau kaip pusė visų jose dirbančių mokytojų. Tik pagal 
1941 m. rugpiūčio mėn. įsakymą Nr. 74 buvo perke lti 65 Šiaulių 
apskriti es mokytojai. Iš viso atleidimai ir perkėlimai palietė 
daugiau kaip pusę mokytojų. 

Mokytojams ir pažangiajai visuomenei įbauginti visi švi e ti
mo darbuotojus liečiantieji atleidimo, perkėlimo įsakymai buvo 
skelbiami, nurodant atleidimo „pagrindą", Kaune buržuazinitĮ 
nacionalistų leidžiamajam e dienraštyj e „Į laisvę", o nu stojus 
šiam dienraščiui eiti , ,,Ateityje" ir apygardose ėjusioje okupan
tq spaudoje. 

Dėl šio masinio, bea todairinio mokytojų atleidinėjimo, su
iminėjimo, žudymo, kilnojimo susitrukdė mokslo metų pradžia 
ir daugelis mokyklų liko be mokytojų, nepaisant to, kad mo~ 
kyklų skaičius sumažėjo. 

Mokytojų terorizavimas vyko ne tik okupacijos pradžioj e. 
Jis tęsėsi per visą okupacijos laikotarpį, tad mokytojų, ypač 
kaim o mokytojų, gyv enimas buvo lab ai sunkus. Jie buvo ujami 
ir persek iojami, krau stomi iš butų, namų, vos tik okupantams 
panorėjus. Būdavo nemaža atvejų, kai okupantų daliniai ar įstai
gos užimdavo ne tik mokyklų patalpas, bet ir mokytojų gyve
namus butus. 

Mokytojai buvo verčiami atlikti darbu s, nesusijusius su mo
kymu: Alšėnuose, Ašmenoje ir kitur karinio pobūdžio darbu s 
okup antams, Vilniuje - karinius Vilniaus sutvirtinimo darbu s. 
Kauno, Vilkaviškio apylinkėse mokytojai lygiai su kitais buvo 
varomi prie apkasų kasimo darbų. Pats mokytojų darbas buvo 
nereguliarus, trukd omas, dažnai keičiant programas, kraustant 
mokyklas iš patalpų, verčiant atlikinėti visokiausius darbus oku
pantams . Mokytojai buvo dėl smulkmenų, dėl mažiausio įskundi
mo atleidinėjami ir suiminėjami. Daugelis jų kalėjo ar vargo 
konc entracijos stovyklose. Ypač sunki buvo mokytojų padėtis 
rytinėse Lietuvos dal yse . Švietimo vadybos archyvuose yra be
galė mokytojų nusiskundimų sunkia padėtimi - pareiškimų, ku
riuo se jie prašo iškelti juos į kitus rajonus. 

Labai sunki pasidarė mokytojų padėtis ir traukiantis vokiš
kiesiem s okupantams. Mokytojai, kurie nenorėjo trauktis kartu 
su jais, sukeldavo vokiečiams įtarimą, jog jie prijaučią komu
nistam s ir dėl to norį pasilikti. Daugelis tokių mokytojų buvo 
nuš auti vietoje. 

Sunki buvo tų mokytojų padėtis, kurie turėjo, vokiečių ver
čiami, vykti su besitraukiančia hitl er ine kariuomene. Išv ežti 
Gelgaudiškio vaikų namų mokytojai su šeimomis ir auklėtiniais 
kelis mėnesius pusalkani, gyventojų šelpiami, klaidžiojo ir 
vargo po įvairias Zemaitijos vietas. Tik išvadavus tas vie
tas, ji e, tarybinių karinių dalinių pad edami, buvo atvežti 
į Kauną. 

Vejant okupant us iš Tarybų Lietuvo s teri torijos, nemaža 
mokytojų žuvo Kybartų, Jurbarko apylinkėse, o kiti pateko 
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i „perkeltųjų asmenų" stovyklas ir tik tarybinių įstaigų rūpes
čiu bei pa ga lba jiems pavyko žymiai vėliau sugrįžti i tėvynę. 

Darbo žmonės rūpinosi ir rėmė savo mokytojus. Mokini ai 
ir stud en tai rėmė bei šelpė savo buvusius mokytojus ir dėstyto
ju s. Iš Dotnu vos Zemės ūkio aka demijos atleistas doc. Nacevi
čius gavo iš savo buvusių studentų ne vieną siuntinį. Ir kiti su
imti dėstytojai, mokyklų direktoriai, mokytojai ir jų šeimos 
buvo da rbo žmonių globojami bei šelpiami. 

DARBAS MOKYKLOJE 
PO HffiERINE PRIESPAUDA 

1941/1942 mokslo metai retai kur buvo laiku pradėti. Di
desnio ji pusė mokyklų neturėjo vadovų, neturėjo ir mokytojų. 
Tik nedaugelis kaimo ir miestelių mokyklų tegalėjo normali ai 
pradėti savo darbą. Kitose mokyklose buvo manyta pra 
dėti mokslo metus rugsėjo 15 dieną, bet ir tai nepavyko . Kad 
nuramintų miesto gyve ntojus, susirūpinusius dėl savo vaikq 
mokymosi, Kauno mies to komisara s Krameri s paskelbė oku
pantų leidžiamoje spaudoje apie privalomą mokyklinio amžiauc:; 
vaikq registravimą rugsėjo 9- 12 dienomis. Bet šiam e įsakyme 
jis pripažino, jo g „mokslo metų pradžiai datą šiuo metu esą 
negalima nustatyti. Tai būsią paskelb ta vėliau". 

Mokslo mettĮ pradžia buvo kelis kartus ske lbiama ir vėl at
šaukiama, todėl darba s mokyklos e prasidėjo nereguliariai: vie
nose mokyklose rugsėjo 15 dieną, kitos e - spalio l dieną, o kai 
kurios e , net ir Kauno gimnazijos e - spalio 15 dieną. Kai kurie 
Kauno universit eto fakultetai pradėjo darbą tik 1942 metų sau
sio mėn. pradžioje. 

Neilgai tetruko „normalus" 1941/42 mokslo metq darbas 
mokyklose. 1941 metlĮ žiemą okupantlĮ atnešta dėmėtosios šilti
nės epidemija privertė gruodžio 13 dieną uždaryti Marijampo 
lės, Vilkaviškio, Alytaus, TraktĮ, Utenos, Kauno ir Vilniau s 
apskrityse visas mokyklas ir švi etimo jstaigas. 

Gruodžio 17 dieną šios priemonės buvo išplėstos Lazdijq, 
Seinų, Kaišiadorių, SvenčionilĮ, Zarasq ir Ukmergės apskri tims . 
Mokyklų uždarymas nusitęsė per visas žiemos atostogas. 

1942 metais sausio mėnesį atnaujintas mokslas neilgai tesi
tęsė. Pradinėms mokyk loms buvo duot as nurodymas taip su
trumpinti mokomtĮ dalyklĮ kursą, kad mokslą būtų galima baig 
ti balandžio l dieną . Mokytojams nurod y ta „kr e ipti dėmesį 
į kalbq ir skaičiavimo mokymą, o kitus dalykus eiti konden
suotai, dėl galinčitĮ kilti epidemijų ir atsižve lgiant į ūkinius 
int eresus". Kitaip sakant, visas mokymas turėjo apsiriboti vien 
tik skaičiavimu ir skai tymu -rašymu . 

Šį reikalą dar lab iau sukom plikavo hitlerinės administraci
jos nurodymas įvesti nuo 1942 metų sausio 20 dienos vokiečiq 
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kalbos pamokas, skiriant šiam dalykui penkias sava itin es pa 
moka s. 

Ger mant o isakymu 1942 metų_ :'asarą. pradini.ų ~okyklų mo
kytojai ir mokiniai , turėję ne maz1au kaip pen~10hka metų am
žiaus, turėjo atlikti septynių savaičiq žemės ūk.10 darbo prievolę 
buo žiq ir vokiečių repatriantų ūkiuose. Tokias pri evo les at likti 
reikalaut a ir iš kitq mok ytoj q bei mokiniq. Be jų, mokytojams 
ir moki nia ms teko dar atlikti kuro pagaminimo prievolę ne tik 
savo mokykloms bei mok ytojam s, bet ir įvairioms okupantų 
istaig oms . Tai buvo sunki našt a ir tėvams, ir mok y tojams, ir pa
tiem s mokiniams. Ir vis tik, neturint priemonių pri statyti paga
mint a kura mokyklas žiemos metu tekdavo visai uždaryti arba 
ilginti žien~os ato stogoms skirtą laiką. Pavyzdžiui, 1942 metais 
dėl kuro stokos žiemos ato stogos tęsėsi nuo gruodžio 19 di enos 
ligi 1943 metq sausi o 20 dieno5. Bet ir po sausio 20 d. daugelyj e 
vietų teko dirbti nekūrentose mokyklų patalpos e , ka s apsunkino 
mokymo darbą. 

Ir sekanti eji mok slo metai buvo nelengvi. Daugumoje mo
kyklq j ie prasidėjo pavėluotai. Vyresniųjų klasių m okiniai visą 
laiką drebėjo dėl šaukimų į visokias darbo prievoles, vykdomų 
mobilizacijų ir kitų priemonių. 

Grasinimai s, bausmėmis ir įvairiomis pri evartos priemonė

mis amatų ir specialiosios mok yklos Lietuvoj e buvo priv ersto s 
atlikinėti įvairioms vokiečių įstaigoms bei asmenim s, pirmiausia 
vokiečių ve rmachtui, įvairius darbus be i užsakymus. 1943 me
ta is lapkričio 26 dieną generalkomisa:as išsiuntinėjo ?peciali?
sioms mokykloms raštą , kur iame rasoma, kad „kanuom enes 
užsakymai turi būti vykdo mi laiku, sąžiningai ir rūpes
tingai". 

Mokyklų darbą labai apsunk ino tai, kad labai didelis mo
kyklinių patalpų skaičius (tam e .tar1:e visi tip~r:iiai moky~l~ p~
statai) buvo užimtas kariuomenes, zandarmenJos, SS dalm1ų ir 
kitokių vokiškųjų įstaigų. Mokyklos turėjo susirasti kitas pa
talpas, bet, įsikūrusios naujos e pat a lpos e , jos ir iš ten būda:'o 
išk eliam os. Ypač su nieku nesi skaitydavo vokiečių daliniai, skir
ti ko vai su tarybiniais partizanais ar vietos gyventojais. Po jų 
šeimininkavimo mokyklų patalpos jau nebeti ko naudotis. Mo
kykloms tekdavo dirbti dviem-trimis pamainomis arba net kas 
antrą dieną. Pavyz džiui, Kaun e , Vilijampolėje, dvi mokyklos su 
sep tyni olika klasių turėjo darbui tik ke turias klas es. Kad vyktų 
moky mas , šiose mokyklose teko įvesti sutrumpinta s pamoka~. 
Buvo net nustat yta, kad pamokų trukmė, dirbant dvi e m pamai
nom, vietovėse, turinčiose elek tros šviesą, būtų 35- 40 minučių, 
neturinčiose elektros švi esos - 20- 35 minutės ; dirbant trimis 
pamainomis vietovėse, turinčiose elektros šviesą - 25- 30 mi
nučių, neturinčiose elektro s švi esos - 20- 25 minutės. Supr~~
tema, kad mokymas tok iose sutrumpin to se pamok ose nega leJO 
būti sėkmingas. 
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Did elis skaičius neturtingų vaikų, neturinčiq apavo ir dra 
bužiq, negalėjo lankyti mokyklų. Pavyzdžiui, Laukagali o kaim e, 
Kr eke navo s valsčiuj e, dėl tų priežasčitĮ iš 46 mokyklinio amžiaus 
vaikLĮ nelankė mokyklo s 20, Krekenavoje - 47 vaikai, o v isa me 
Krek enavo s valsčiuj e iš 533 mokyklinio amžiau s vaikų dėl nu
rodytų priežasčiq negalėjo lankyti mokyklų 106 v aikai. Tok ia 
padėtis buvo ir kito se vietovėse. 

Darbą mokykl ose lab ai apsunkino ta i, kad rašom os ios me
džiagos sun aud ojima s buv o labai apribota s. Nuo 1941 metų 
gruodž io 13 dieno s k etvirt osios klasės mok in iui m etam s buvo 
skiriama 11 sąsiuvinių ra šym ui, du - pi eši mui , v iena s trintu
kas , dvi bonkutės rašalo, pusė lapo sug er iamo ir du lapai bl iz
gančio popieriau s, p enkio s plun ksnos. Be to, neatnaujinamas 
negausus mokyklų inven torius be i mok slo priemonės bes ikrau s
tant sulūždavo ar iš viso dingdavo . 

TERORAS PRIEŠ MOKSLEIVIUS 
IR JŲ P ASIPRIESINIMAS 

OKUPANTŲ MOBilIZACIJOMS 

Pažangūs moksl e iviai buvo plačiai šalinami iš mok yklq ir 
persekiojami bei šaudomi. Jau pirmomis okupacijos dienomi s 
buvo sulaikyta ir sušaudyta daug moksleivių vie n ta dingst i
mi, jog ji e priklausę komjaunimo organizacijai . Nu žud yti buvo 
Panevėžio vidurinės mokyklos moksleiviai-k omj aunuo lia i Ma 
rytė Margytė ir Liudas Didžiulis, Kaun e - Vytauta s Čižinaus
kas, Janina Čižinauskaitė ir kt. 

Daugelyje vietų mokiniai-komjaunuoli a i bu v? ned ~lsi_ant p~
šalinti iš mokyklos, kai kurių mokyklų va dovy be nusi epe moki
nių priklausymą komjaunimo organizacijai. Buvo atv ejq, kad'. 
apsvarsčius klausimą pedago_gų ~aryb~Je, ?u vo nutarta „ l~isti 
jaunuoliui baigti mokyklą. SuzmoJęs api e tai, Ger mantas issrnn
tinėjo mokyklų dir ek toriam s 1941 metų spalio 29 dieną aplink
raštį, kuriuo įsakė „pašalinti iš mokyklq komjaunuolius, kurie 
pasireiškė bolševikin e veikla 1940- 1941 metais, nes jų pali
kimas mokykloj e galįs demoralizuojančiai ve ikti kitu s moki
nius". Be to, ji s par eika lavo atsilĮsti švie timo vadybai komjau
nuolių sąrašus su žiniomi s api e juos ir nurodyti motyvu s, dėl 
kurių ji e buvo palikti mokykloj e. 

Persekio dama s komjaunu olius, Germantas kartu uždraudė 
5leigti mokyklo se bet kokia s organizacijas be švietimo vadybos 
žinios . Nusiž engu sius mok ytoj us gra sino atleisti, o mok sle ivius 
pašalinti. 

1942 metais okupacinės va ldžios buvo pas kelbta, kad į aukš 
tąsias mokykla s galėsią stoti tik tie jaunuoliai, kurie atliks vien e
riq metų darb o tarnybą ar tarnybą vokiečių v ermacht e, SS 
da liniu ose ar s ta tybos batali onuo se, be t į šį skelbimą maža i kas 
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kreipė dėmesio, nes jaunimas neket ino kovoti už hitlerinės Vo
kietijos interesus. Tad hitleri niai okupaciniai organai 1943 me
tų vasario- kovo mėnesiais paskelbė 1919- 1924 metais gi
musių registraciją į reicho darbo tarnybą, vokiečių vc rm ach 
tą, statybos batali onus ir tariamus lietuvių leg ionus. Pirm asis 
generalinis tarėjas Kubiliūnas 1943 metų vasa rio 26 d. išsiunti
nėjo apskričių viršininkams ir burmi strams aplinkrašti, kuria
me nurodoma paruošti 1919-1924 metais gimusių jaunuolių są
rašus ir perduoti arbei tsamtui , parūpinti mobilizacijai patalpas, 
įteikti pakvietimus ir pristatyti šaukiamuosius, pasaky ti susirin
kusiems prakalbą, kurios tekst as buvo pridėtas prie aplinkraščio. 
Neatvykusiems registruotis buvo nurodyta taik y ti numatytas 
sunkiausias bausmes. 

Registraci ja vyko skirt ingomis dienomi s. Kaun e ji prasidė
jo kovo pirmą dieną, kitose vietovėse kiek vėliau. Jaunuoliai 
šaukimq nepriiminėjo, o priėmę - į komisiją nevy ko. Stojo tik 
paliegę ar turį fizinių trūkumų, kurie bu vo tikri, kad bus at
leisti nuo mobilizaci jos. 

Kovo l d. Kaune stojo iš v iso aštuoni jaunuoliai, bet visi 
su fiziniais trūkumais. Iš aštuonių stojusių bu vo atleisti 3. Kovo 
antrą dieną stojo tik keturi jaunuoliai. 

Po nesėkmingos pirmosios registracijos dienos vokiečiai ėmė 
gaudyti neatvykusius jaunuolius. Įteikiant šaukimus kitoms die
noms, jaunu oliai buvo čia pat sulaikomi ir išvedami. Kovo 2 d. 
jau visuose Kauno svarbesniuose keliuose buvo išstatytos sar
gybos, kurios sulaikydavo bėgančius iš miesto. Specialiai suda
rytos grupės, vadovaujamos vokiečių žandaro, gestapininko ar 
komisaria to valdininko, kovo 2 d. pradėjo Kauno gatvėse ir 
butuo se 1919- 1924 metais gimusių jaunuolių medžioklę. Bet 
didelės sėkmės ši medžioklė neturėjo. Jaunimas buvo išsi
slapstęs. 

Kovo 3 d. specialūs būriai ėmė supti gimnazijas, bendrabu
čius, didesnes įmones ir rankiojo iš ten jaunuoliu s. Tokia pat 
sėkme vyko ši registracija ir kito se vie tose. Pavyzdžiui, Skuo
de vietoje keturių registracijos dienų buvo registruojama tik 
dvi , o trečią dieną šaukiamųjų tikrinimo bei priėmimo komisi
ja išvažiavo iš Skuodo, nes nebeturėjo ko veikti. Ni ekas iš šau
kiamųjų nesirodė. 

Buvo duotas įsakymas su sugautais , besislapstančiais ir nesi 
regi stravusiais elgtis, kaip su karo belaisviais. Ji e buvo talpi
nami i karo belaisvių stovyklas. Sugauti Kaune ir apylinkėje 
buvo talpin ami į belaisvių stovyklą „Stalag 336" šančiuose, 
o iš čia vežami kitur. Nedaugelis iš patekusių į šias mirties sto
vyk las jaunuolių beišvydo pasaulio šviesą. 

Po šios nesėkmės 1943 metų kovo 17 d. rytą buvo uždary
tos beve ik visos aukštosios ir kai kurios specialiosios vidurinės 
mokyklo s. Uždarymas vyko labai žiauriomis priemonėmis, da1;1-
žant iškabas, laužant duris, spintas, mokslo priemones . Rytą pne 
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iėjimo į Kauno universitetą, Gedimino-Donelaičio gatvių kam 
pe, gulėjo sudauž y ta spinta , išblašky tos knygos, o patalpų viduje 
v iskas buvo apversta aukštyn kojom . Panašiai bu vo ir kitose 
mok slo įstaigose . 

Šis siautėjimas truko pusantro mėnesio, tuo metu vyko kra 
tos ir buvo suimta apie 60 žymesnių lietuvių veikėjų, aukštųjų 
mokyklų profesorių ir daug elio vidurinių mok yk lq direktorių 
Marijampolėje (dabar Kapsuk as), Vilkavišky je, Kaune ir kitur. 
Po šios teroristinės preliudijos hi tleri ninkai gegužės mėnesį ėmė 
vykdyti pakartotinę registraciją. Bet ir šį kartą mok sle ivia i ne
vyko regis truoti s, nor s daug kur j ie buv o mokyklų vadovybės 
verčiami. 

Lietuvos jaunim as nepaklausė ne tik Rentelno ir Kubiliūno 
kreipimosi į lietuvių tautą, bet ir kai kurių fašistinių grupuočių 
atstovų įkalbinėjimų ir net inscenizuotos „lietuvių konfe ren ci
jos" nutarimų. Nesėkmė, vykdant 1919- 1924 metais gimusių 
registraciją, įsiutino hitleriniu s oku pantus, ju o labiau , ka d buvo 
pa siruošta šį šaukimą išplėsti dar ketve riems šauki mo meta ms, 
būtent 1917- 1918 ir 1925- 1926 metam s. Gener alkomisariato 
paragin tas, jau minėtasis Srein erta s pareik ala vo iš mokyklų di
rektorių žinių: kiek mokinių turėjo registruotis, kiek registravo 
si, kiek ir kodėl nesiregistravo . 

Savo at sakymuo se dir ektoriai, norėdami išsisukti ir išven gti 
nemalonumų, aiškino , jog „mokiniai ne sire gistra vo todėl, kad 
laukę, ko l bus vyk doma registracija j ų gyvenamuo se valsčiuo
se" . Prienų gimnazijos direktorius Martišiu s nurodė ties iai: .,Re
gistruotis turi 49 mokin iai. Ji e nesiregistravo, paveik ti tuo mo
mentu susidariusios krašt e nuotai kos" ir kad ji e „nedrįso skirt is 
karo metu su savo šeima" . Vilniaus antrosios mergaičių vi duri
nės mokyk los direktorė pranešė: .,Mokinės nestojo į darbo tar
nybą dėl sekančių prieža.sčių : mokinės , ypač kilusios iš skurdaus 
Vilniaus krašto, yra silpnos sveik atos , serga tuberkulioze ar šir 
dies ligo mis. Kitos yra pri ve rstos dirbti tėvų ūkyje ar tėvai bij o
si ka ro metu išleisti savo dukterį toli nu o savęs" . 2.inoma, tais 
atsakymais norėta išsisukti nuo grėsusiq represijų ir iE.· dali es pa
teisinti mokinius . 

.,Prasidėjus 1919- 1924 metais gimusiq mokinių re gistraci
jai, kil o pan ika. Į pamoka s nea tvyko ne tik vy rai, gimę minė
tais metais, bet ir mergaitės. Visa eilė mokinių - A. Dub inskas, 
H. Zakarevičius ir kt. padavė išstojimo par eiškimus", - rašė 
Trakų mokytojų seminarijos dir ektorius . Mok sleiviai, ne
norėdami tarnauti hitl er ininkams , ma siškai apleidinėjo mo
kyk las. 

Spe~i~lūs d~~~nenys. r?do, _ kad iš visų šaukiamojo amž iaus 
mo~sle1v1ų . skai ~ia~s uzsir eg1~tr_~vo api e 100/o, iš kuriq žym i 
dal_1s bu:'o m"'.ahdai ar .s~rgan tie11, kur ie bu vo komisijų paleis ti . 
Kai kuno se vietose ne isu egistr avo nė vienas moksleivi s. Vadi
nasi, moksleivių nu otaikos bu vo aiškio s. 
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. . . . · tarnams Lietuvoj e teko imtis įvairių 
H1tle: m~1:kams ir Jl! •am Lietuvos jaunimo pasiprieši-

pri emomtl siam demonstrat'{:'1tų 1· s· stoJ· usiŲJ·ų mokinių skaičius 
· · · t · t" Kad sumaze . . . , :11~u: uz usu~ t ·sakė pašalinti mokiniu s, nesumok eJusrns 

svietimo_ :'~ Y ak_tlus _ dėl nepažangumo. Koks did elis buvo iš-
mokslapm1grn, o 1 . . · ·• ·d · · k kl k · · · · " dėJ·us registrac11a1, 1s vi unmq mo Y ų mo s-
sto1us1ų1ų, pra si • ·• • · d menų· 
leivių skaičius 1943 metais matyti is sių uo . 

\ 

\s tojo Išstojo 
Dcndrns l mokyklą iš moky kl os 

mok. sknič . per mol<slo melus per moksl o melus 
Mokykl 11 pavadinimas 

\ l \ merg. vyrq merg . vyn1 merg . vyn1 

Rokiškio gimnazija 595 690 4 6 159 31 .... 
387 4 l 53 60 Vilkaviš kio 266 

" 
.... 

375 3 4 54 26 Mažeikių " 
.. .. 251 

Kauno Auk.št. prekyb os 
492 31 37 mokyk la 128 - -........ ... . 

Marijampolės gimnazija . . 616 - 26 - 111 -

Okupacinė administracija, r~ag~odama _i tokį j_a';1Ilimo <;lg~
sį. pareikalavo iš mokyklų n:~ueg1stravu~n~ ~okmn~ sąra~ų :r 
paskelbė, jog šaukiamojo a~ziaus mo~sl~ivia1. 11:eg_ales ate1tyJe 
lankyti mokyklos. Generalimame kom1sanate svietimo vadybos 
atstovui Malinauskui nurodė, jog, išstojus iš mokyklos šaukia
mojo amžiaus moksleiviams, galima būsią sumažinti klasių skai
čių ir pasitenkinti turimu mokytojų skaičiumi. 

Kad šiems šaukiamojo amžiaus moksleiviams, daugiausia bai
giamųjų klasių, nebūtų sudaromos sąlygos eksternais baigti vi
durinę mokyklą, buvo uždrausta Lietuvoj e laikyti eksternu eg
zaminus brandos atestatui gauti. Matūros (brandos) egzaminus 
leista laikyti tik išimtinais atvejais, leidus reicho komisarui 
Lozei ir egzaminų komisijoje dalyvaujant vokiečių administraci
jos atstovui. 

Nepasisekęs vokiečių žygis nesulaikė hitlerinių vadovų Lie
tuvoj e nuo pastangų pajungti lietuvių tautą savo karo mašinai 
prieš Lietuvos darbo žmonių interesus. Buvo daromi nauji ban
dymai apgauti Lietuvos darbo žmones. Po nepavykusio šaukimo 
l 943 metų kovo mėnesį vyko tokia pat sėkmė šaukimas darbo 
taI"I;ybai mergaičių, gimusių 1919- 1922 metais. Didelė dalis to 
am~1aus _mokslei_vių nustojo lankiu sios mokyklas, o pasiliko tik 
paliegu sios, kunoms negrėsė ėmimas. 

Tarybinei Armijai vystant triuškinantį puolimą, hitl eriniai 
okup~_ta i _ėmė :7is _labiau jaudinti s. Dabar imta raginti tėvus 
kelti s is miesto l kaimą. Suaktyvėjus tarybinės aviacijos veiks
~ams, 1944 ~ ~-tais buvo nutarta užbaigti mokymą Kauno, Vil
niau s,. Panevez~o. _ir Šiaulių mokyklose balandžio 5 dieną. Ka~ 
k~~• t~vam~ pn s1emus atsakomybę, mokslas bu vo pratęstas iki 
birz_eho 1 dienos. Tačiau daugelis mokyklų mokslo po balandžio 
5 dienos nebeatnaujino. 
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. b"rželio mėnesi dalis mokytojų ir mo-
Vilniuje 1944_ 1:1etais i kasams kasti ir karinių įtvirtinimų 

kinių buv? n:obihzu~t~ a~ nepake liami, ypač mokinėms. Teko 
darb a1?s -~irbt1. D?r.bat )~V an. Pri eš išsikraustydami , vokiečiai 
? ešioti s_q ~s, _k?st1 ze~;;/~f silikusias kultūrines įstaigas, kuriq 
soko . :1a1kmti.t ~~s vo viešpatavimo metais. J ie susprogdi no 
nespeJO ~u_na1 mhi sa·os institutą su viso mis labo ra torijomis, 
Kaune F1z1kos-c emiJ . · · · 46 d ' 

• · v ·1 · J·e i·r 1<:aunc ke turi olika g1mnaziJų ir p ra m es sugn ove I mu • · · M · · 1 · · 
mok klas. J ie sunaikino šiauliu~se, Pa!1cv~zy 3e, . anJ.ampo eJe, 
Uk Y · · Raseiniuo se Kėdainiuose ir kitose V1etovese moky -merge3e, ' . . .., · -k· k d · · · t · usproodino ir suna1kmo Lemes u 10 a a eml)ą mo 1s a1gas, s ,.., _ . k kl K · d · · 
D t · Aukšt esniaJ·a ku lturtec hmk os mo Y ą e am m ose o nuvoJe, . • . . . · t 
ir septyn ias žemės ūkio mok~kla.s 1vamo ~e ~e ~se: . . . 

Hitlerinės okupacijos metais Lietu vos llau_dies sv1ehm~1 1.r ap
lamai kultūrai padary ta neiš pasaky t.~i d~ug zal:>s. T~ryb~ne : ~r 
mijai išvijus vokiškuosi us grobiku s is_ ?l~sų kras .to , liaudi es s':'1e~ 
timas nacionalinė kultūra ėmė sparciai vys tyti s. Per pa lygmti 
labai trumpą laikotarpį buvo užgy~ytos _ne tik ~itle.rin~ų ok up an
tų pada rytos žaizdos, bet ir sparc iai pa~e~g ta l pn ek1 mokyklų, 
švietimo ir bendrai kultūros vys tymo sn tyJe . 

Palyginti su paskutini ais bu ržuazijo s valdymo metais daugiau 
kaip trisd ešimt du kartus padidėjo septynmečių ir vidurinių mo
kyklų skaičius, studentų skaičius aukštosio se mok yklose padidė
jo daugiau nei šešis kartus. Imant proporcingai gyventojų skai
čiui, Tarybų Lietuvoje aukštąsias mokyk las lanko žymiai daugiau 
žmonių, negu Švedijoje, Italijoje, Danijoj e ir kitose Vakarų 
Europos šalyse. Respublikoje įkurta daug teatrų, kinoteatrų, 
bibliotekų, klubų-skaityklų, muziejų, mokslo tyrimo įstaigų, 
plačiai išsivystė sport as , meninė saviveikla. Kyla ne tik mate
rialinė ir dvasinė miesto gyventojų kultūra, o lygiagrečiai kraš
te sparčiai kyla mūsų kolūkinio kaimo kultūra. Mūsų jaunimas 
įsisavina sudėtingas traktorininkų, kombainininkų ir kitas pro 
fe~ijas_.. ~ia1:_dien sunk u rasti kolūkiečio kiemą, kuriam e nebūtų 
lai~r~sci~, zurnal o, radi jo. Kaimo jaunima s, baigęs aukštąsias 
?.ei ~dur~n:~ specialiąsias mokyklas, v is daugiau grįžta į gimtą
Jl ~.au~ią ir ei~ Įsijungia į kultūros-švietimo darbą. Sėkmingai lai 
me1~s1 ~u~~ią kovą su hitleriniais oku pan tai s ir jų sėbrais -
b~rz.uaz mia~s. n~cionalistais , Tarybų Lietu vos liaudis kartu su 
visa 1.s taryb1ma1s žmonėmis kuria šviesų ir laimingą komu nizmo 
ry to J ų. 

l 
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PARTIZANINIS 
JUDĖJIMAS 
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H itleriniams grobikams įsiveržus į Tarybų šaŲ, Komunistų par
tijos vadovau jama tarybinė liaudis pakilo savo Tėvynės lais
vės ir nepriklausomybės ginti. 

Jau pirmomi s karo dienomis mūsų pasienio kariuomenė stip
riai apdaužė geriausias vokiečių divizij as ir aviacijos dalis. 

Nepaprastai didvyriškai atmušinėjo geriausių hitlerinių 
divizijų puolimą Tarybinės Armijos Šiaulių miesto įgulos da
liniai, vadovaujam i pulkininko (vėliau armijo s generolo) L Čer
niachov skio. Hitlerininkai pri eš Šiaulius sutelkė stambias jė
gas. Priešas turėjo technikos ir gyvosios jėgos daug kartų dau
giau, negu miesto gynėjai , bet įnirtingos hitlerininkų atakos 
suduždavo į didvyrišką Šiaulių įgulos gynybą. Į pagalbą Ta
rybinės Armijos daliniams, kurie stabdė fašistų kariuomenės 
veržimąsi, LKP ŠiaulitJ miesto ir apskrities komitetai organ iza
vo darbininkų būrius, naikintojq batalionus. Šiaulių gynėjai 
pasiaukojančiai atmušinėjo hitlerininkq atak as, sutriu šk ind ami 
priešo tankq dalinius ir sunaikindami motorizuotą pulką, patys 
smogė kontrsmūgius 1• 

Pasiaukojančiai kovėsi šaunūs pasieniečiai ir Tarybinės Ar
mijos daliniai, gindami Kudirkos Naumiestį, Alytq, Jonavą, Za
rasus ir kitu s miestus bei kaimus. 

Pirmieji Didžiojo Tėvynės karo mūšiai parodė, kad hitleri
ninkai, okupavę daugelį Europos šaliq , niekur nesutiko tokio 
pasipriešinimo, kokį jie sutiko pačiomis pirm omis karo dieno
mis TarybtĮ Sąjungoj e. 

Kartu su Tarybine Armija , savo Tėvynės ginti pakilo tūks
tančiai darbininkt1, kolūkiečiq ir inteligentijos. Kaip Tarybinė 
A_nnija gynė kiekvieną savo Tėvynės žemės pėdą fronte, taip 
uznugaryJe visa liaudi s ruošė naujus kadrus, maista apranga 
kalė ginklus . ·' ·' 

Naikin~a~a ir ~(lpnindama pri ešo techniką bei gyvąją jė
gą, Tarybme Anl\lJa fronte, o pri ešo užnugaryje kovo jusi eji 

1 2r . el lpae 1a>, 19-11. \ 'l. 24, Nr. 173. 
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liaudies keršytojai-partizanai ir visa liaudi s rodė pasa ulyj e dar 
negirdėto didvyriškumo, pasiauk oj imo pavyzdį. 

Taryb iniai patriotai, kurie buvo pasilikę laikin ai ok upu oto 
je teritorijoje, kūrė partizanų būrius. 1941 m. liepos mėnesio 
pirmomis dienomis Tar ybini s informacijų biuras pranešė, kad 
pri ešo užimtoje teri torijoje organ izuojas i masinis parti zanini s 
judėjimas. Liepos 10 dieną Tarybinis informacijų biura s jau pra
nešė, kad partizami būrys užpuolė užmaskuotą priešo aerodro
mą, sunaikino sargybas ir 5 lėktuvus, padegė degalq atsargas 
ir sprogstamąją medžiagą. 

Berezinsko rajone ve ikiantis partizanų būrys (api e 100 žmo
nių) užpuolė motorizuotus priešo pėstininkus , kuri e plėšė gy
ven toju s. Partizanai sunaikino apie 150 grobikų, o kitus iš
sklaidė. 

Visos daugianacionalinės Tarybų valstybės tauto s pavojau s 
ak ivaizdoje dar labiau susitelkė apie Komunistų partiją ir Ta
rybinę vyriausybę. 

Į žūtbūtinę visų tarybinių tautų kovą prieš hitlerinius ok u
pantus įsijungė ir lietuvių tauta . Dar bininkai, valstiečiai, inte
ligentija, partijos nari ai ir nepartiniai, komjaunuoliai ir apskri
tai jaunimas ginklavo si ir sto jo į talką Tarybin ei Armijai jos 
sunkiose kovose su priešu, padėjo naikinti vokiškus diversan
tus , parašiutininkus, išdavikus. Kauno darbininkai suorganiza
vo nedidelį pasipriešinimo būrį, kuris pradėjo gaudyti vokiečių 
diversantus Vilniau s krašte. Netrukus šis būrys tiek išaugo, kad 
atsilaikė kautynėse prieš 200 hitlerinių diversantų būrį 1• 

Kita Tarybinės Armijos karių ir sugebėjusių gerai apsigink
luoti tarybinių patriotų grupė ne tik sėkmingai kovėsi su hit
leriniai s desantai s Utenos ir Zarasų rajonuose, bet ir, pamušusi 
8 tankus , sutriuškino prasiveržusią pirmyn priešo tankų kolo
ną 2• Subatės miestelyje (netoli Obelių) susibūręs lietuvių tary
binis aktyvas padėjo Tarybinės Armijos daliniams išmušti hitl e
rinius okupantus iš savo rajono . 

Būrys tarybinių patriotų, kuriems buvo pavesta naikinti prie
šo parašiutin inku s, 1941 m. birželio 26 d. artinosi prie Subačiaus 
mi estelio . Pakelėse gulėjo sušaudytų vyrų, moterų ir vaikų la
vona i. Iš krūmų į tarybinių patriotų būrį pasipylė šūviai. Susi
rėmimo metu desanta s buvo likviduotas. Pas užmuštuosius ir 
paimtus nelaisvėn vokiečius buvo rasti pakelėse nužudytųjų 
laikrodži ai, piniginės ir įvairūs dokumentai 3. 

Užpalių miestelyje buržuazinių nacionalistų gauja kartu sl:1 
vokiečių paraši utininkais užpuolė vykdomąjį komitetą, nužude 
partorg anizaci jos sekretorių Skurskį, nusivedę jį į kapines, su
ėmė kelio lika žmonių ir ruošėsi ju os sušaudy ti. Susiorganizavęs 
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1 2r. LKP CK Partarchyvas, 1 f. , 1 ap ., 37 b., 3 l. 
2 2r . ten pa t. 
3 Zr. LKP CK Parlarchyvas , l f., 1 ap., 44 b., 133 l. 

vietos tarybinių ak tyvis tq būrys stojo į kovą pri eš diversan tus, 
išmušė juo s iš Užpalių ir pale ido suimtuosius. 

Telšių mieste naktį iš birž elio 23 d. į 24 d. buvo išmesti pa
raš iutininkai . Jų tarp e tekstilės fabriko „Mastis" buvu sio sa
v ininko sūnus Augustinavičius, prieš tai repatrijavęs į Vokiet i
ją. Tarybinių aktyvistų būrio pasta ngomi s parašiutininkai buvo 
likviduoti. 

Lietuvos darb o žmonės, pri ešakyje su komuni stais ir kom
jatl'Iluoliais , suorg anizavo ne vieną tokią kovos grupę, kuri ne 
pasitraukė net tad a, kai ap linkui dundėjo priešo tankai. 

Šimtai tarybinių aktyvistų, atsitraukdami iš hitlerininkų ok u
puoj amos Tarybų Lietuvos, su ginklu rankose veržėsi iš priešo 
apsupimo. Kovoj e su desantininkai s ties Krekenava žuvo akt y
vistų būrio kariai komja unu oliai Vladas Jalov eckas, Pranas 
Rutkau skas, milicinink as Beleckas ir kt. Ties Zarasais ko voje 
žuvo senas partijo s na rys Piju s Glovack is, pri e Pasvalio Adol
fas Med elinskas ir kt. 

Su hitl er iniai s okupant ais didvyriškai kovėsi ir Tarybinės 
Armijos 29-jo teritorinio lietuviškojo šaulių korpuso kariai , Vil
niaus pėstininkų karo mokyk los klausytojai ir k t. 1941 metai s 
ko vose prie Velikije Luki , Toropeco, Molodečno, Vileiko s, Le
pelio, Vitebsko ir Smolensko j ie sudavė vokiečiams ne vieną 
skaudų smūgį. Šiose kautynėse pasižymėjo nemaža lietuvių vadų 
ir karių, įrodžiusių savo begalinį atsidavimą tarybinei Tėvynei. 

Didžiulę reikšmę visai tolesn ei lietuviq tautos kovai pri eš 
hitlerinius okupantus turėjo VKP(b) CK ir TSRS Vyriausybės 
1941 m. birž e lio 29 d. dir ek tyv a pafrontės sriči q partinėms ir 
tarybinėms organiz aci jom s, kuri buvo išdėstyta ir išvystyta 
J. V. Stalino kalboj e per radiją 1941 m. liepos 3 d. 

Lietuvos darbo žmoniq tarp e vis labiau augo ir stiprėjo pa 
sipri ešinimas hitl eriniam s okupa ntams . Darbin inkai visaip sa
bota vo darbą okupantq pasigrobt ose įmonėse - mažino gamybą, 
gadino -įmoniq įrengimus, visai n ea tvykdavo į darbą. Pvz ., batų 
artelės „Aula s" darbin inkai frontui pagamino sugadintą ava 
lynę. Kai komisija Rygoj e patikrino batų siuntas , tai rado 800 
porq sugadintų battĮ ir grąžino juos v isus į Vilnių, gra sindama 
teismu. Vilniau s geležinkeliečiai pasiuntė garvežį į gelež ink elio 
depą pri e netoli esančio krano; tai 2,5 valan dos sulaikė apie 
40 garvežių judėjimą į depą ir a tgal. Vokiečiai patys bu vo pri
versti prip ažinti, kad „dauge lis darbini nkq be jokios pri ežas
ties nes tojo i darbą . Visi įspėjimai iki šiol nepadėjo . Dab ar bus 
grie bta si griežtq priemonių" 1• 

Valstiečiai taip pat atka kliai pri eš inosi: nepristatinėjo oku- \ • 
pantam s maisto produktq, nevykdė duok liq , mažino pasėlitĮ plo-
tus, sabotavo okupacinės va ldžios įsakymus. Į ta i hitlerininkai 
atsakė drakon iškom is bausmėmis. J au pačiomis pirm omis karo 

1 LKP CK Par tarchyvas, 1 f., 1 ap., 85 b., 46 1. 
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dienomis jie sudegi no Ablingos kaimą (Klaipėdos ra jon e), su
šaudydami 48 to kaimo gyventojus. 

Nepaisant represijų, valstiečių pasipri ešinimas oku pant ams 
v i_s_ daž_niau per.au~dav? į atv_ir~. partizan~nę k~vą. Ji e pad egi
neJo Lietuvą uzpludus1ų vok1ec1ų repatriantų ir kolonistų so
dybas, derlių, išvydavo kolon istu s iš kaimų, kuriuos e ji e būda
vo įkurdinami iš lietuvių valstiečių atim tuose ūkiuose. 

.,Mums buvo pran ešta, - pasako jo kor espond entams olan 
dų fašistas, atvykęs į Lietuvą „skl eisti žemės ūkio kultūros", -
kad mes vykstame į taikią šalį. O iš tikrųjų mums visą laiką te
ko kovoti su ginklu rankose pri eš Lietuvos valstiečius, kuri e 
nuolat mus užpuldinėdavo" 1

• 

Daugelis šimtų darbininkų, valstiečių ir int eligen tijo s atstovų 
atkakliai priešinosi hitl erinia ms okupantams ir jų talkinin
kams - buržuaziniams nacionalistams, atvirai kliudydami iš
vežti lietuvi us į Vokietiją, kur jie savo darbu turėjo aptarnauti 
hitlerinę karinę mašiną. 

PIRMIEJI DIDVYRIŠKOS KOVOS METAI 

Lietuvių taut os kovoje pri eš hitlerinius okupantus vadovau 
jantį vaidmenį va idino užsigrūdinusi kovo se , stipri savo ryšiais 
su darbo žmonių masėmis Lietuvos Komunistų partija. 

- '\, Remdamasis TSKP CK nurodymais, Lietuvos Komunistų par-
tijo s Centro Komitetas jau nuo pirmųjų karo dienų nuolat va
dovavo visai lietuvių tautos partizaninei kovai prieš hitlerinius 
okupantus. Tarybų va ldžia Lietuvoje tebuvo egzistavusi iš viso 
tik vien erius metus, bet ir per tą trumpą laiką žmonės, pažinę 
laisvo gyvenimo džiaugsmą, išmoko stipriai mylėti ir tvirtai 
ginti savo tarybinę Tėvynę. V. l. Leninas 1919 m. kalbėjo: .,Nie
kad nebus nugalėta toji tauta , kurioje darbininkų ir valstiečių 
dauguma sužinojo, pajuto ir pamatė, kad jie gina savą, Tarybų 
valdžią - darbo žmonių valdžią, kad gina tą reikalą, kurio per
galė jiems ir jų vaikams užtikrins galimumą naudotis visomis 
kultūros gėrybėmis, visais žmogaus darbo kūriniais" 2• 

Lietuvos darbo žmonių širdyse buvo gyva Tarybų valdžia, to
dėl šaunieji lietuvių tautos sūnūs - komunistai ir komjaunuoliai 
ėmė telkti juos negailestingai kovai su okupantais. Besikurian
čių partizanų būrių branduolį sudarė LKP Centro Komiteto pa
siųsti į priešo užnugarį arba likę vietoje komunistai, kuri e, gi-

;..-, liame pogrindyje atstatydami okupantų sudaužytas partines or
ganizacijas, vadovavo visai Lietuvos darbo žmonių ko va i prieš 
hitl erinius grobikus. Vi~a : iš pirmųjų Lietuvo s partizanų bū-

246 

1 LKP CK Partarchyvas, l f., l ap., 85 b., 46 l. 
2 V. l. Leninas. Rašta i, 29 t. , Vilnius, 1954, 289 psl. 

rių, vadova uj amas komunisto Petro Simėno, 1941 metais, dar 
tada, kai hitlerinių grobikų gaujos tebesiveržė į Tarybų Sąjun
gos gilumą, sunaikino prie Kauno stamb ius vokiečių maisto 
sandėlius, nuskandino Nemune eilę baržų su vežamais į Voki e
tiją iš Lietuvos valstiečių ati mta is javais 1• 

Tuo pat metu savarankiškai susiorga nizavo Alekso Raža
nausko partizaninė grupė Alytaus apskrityje. Ją sudarė apskri 
tyje likę komunistai ir komjaunuoliai, tary biniai akt, vistai. 
Aleksas Ražana usk as turėjo pogrindinės kovos patyrimą~ buvo 
užsigrūp.inęs revoli ucion ierius. Su šia grupe buvo susirišęs ir 
Juozas Vitas. Įsigijusi ginklų, grupė pasitraukė į miškus ir vedė 
partizaninę kovą. 

Rokiškio apsk rityj e veikė partizanų grupė. Ją suorganizavo 
kautynių metu pri ešo užnug aryje palikęs tarybinis karininkas 
Fiodora s Djakovas, buvęs 194 1 metais Rokišk io gimnazijos kom 
sorga s Matas Puriuškis, buvęs 1941 meta is Kauno medicinos fa
kulteto studenta s J onas Vosylius, Juozas Kastanau skas ir kiti. 

Partizanų grupes ta ip pat suorga nizavo komunistai Vla das 
Vildžiūnas - Ukmergės, Vladas Iešmanta - Kėdainių, Karolis 
Petrikas - Marijampolės apskrity j e, Alfonsas Vilimas, Alber 
tas Slapš ys ir Adomas Gadliauskas - Kaun e. 

Nuo partizanų veiksmų ėmė riedėti į atšlaitę kari niai vo
kiečių ešelonai svarbia usiose magistralėse (Kaunas-Vilnius, Jo
nava- Šiaulia i), vežus iej i į Rytų frontą karinę medžiagą ir gy 
vąją jėgą. Net oli Šiaulių buvo išsprogdinta elektros sto tis, ku
rios energ ija buvo okupantų na udojama karo tikslams: prie 
Kėdainių miesto išsprogdintas tiltas ir t. t. 2 Drąsūs partizanai 
naikino hitleriniu s okupantus, nuginkl uodavo naciona listinius 
savisa ugos būrius, kur ie buvo parsisamdę okupantams saugoti 
susisiekimo ir ryšitĮ pri emones. 

Jau 1941 m. liepos mėn. 3 d. buržuazinių nacionalistų suda
ry ta Valkininkų valsčiaus „savivaldybė" savo rašte skundėsi, 
kad ,. ... daug pasiliko miškuose besislapstančios bolševikq ka 
riuomenės, kuri kart u su vietos komun istais tebesislapsto miš
kuose ir užpuldinėja vokiečių kariuomenę bei šiaip jiems nepa
tinkamus asmenis" 3• Kitam e savo rašt e 1941 m. rugpiūčio 30 d. 
ji pažymėjo, kad „kai ku rios tarpmiestinės telefono -telegra fo 
linijos, ypatingai kurios šiuo metu ryši ui na udojamos, gy
ventojų yra naikinam os: nupi aunami stu lpai , vielos ir pava
giami" 4 • 

Hitl erininkai jau 1941 metų birž elio 27 d. sudarė batalioną 
geležinkelio apsaugai. Vienas iš to ba tal iono karininkų rašė: 
„Birželio 28 d. batalionas išžygia vo Varėnos geležinkelio stoti n 

1 2r. LKP CK P(lrtar chyvas, l f. , 1 ap., 19 b ., 244 l. 
2 2r. LKP CK Pa rta rchyvas, 177 1 f., 16 ap., 59 b., 2-4 l. 
3 LKP CK Partar chyva s, l f., 1 ap., 90 b., 1 l. 
• Ten pa t, 5 l. 
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1, SKELBIMAS 
~ 

Stštadlenf, 1941 m. liepos m(!n. 12 dieną, 

tarp 23 ir 24 val. !š katalikų šv. Jakllbo bat
nyZJos (16 vasario g-vėj Ir jos apHnkumos, :fy„ 

. dlšk31-bolševlkltko elemento buvo ~audoma t 
buvusius 6.P.U. (N.K. V.O.) romus (buv. teismo 
romus). 

Dėl to šiandien sušaudyta 300 hdlškų-bol-
1 

levlkl~kų veikėjų. 

{vykus pa .~rtotfnat tokl~ tJ&slk sfnimams, 

b s griebta~! d-1r gri Uf.!S1 Iu rriemonl· . 
VUn!aus 9yvent0Jai pra omi ~asttl>~f,s k~ .. 

nors, k11s alėtų ')Jac,:.5 i lša1škiuU -Okfui nusi„ 

kaft!mus, tu Jau apie tai pran~tl Jstaigal, 1 
Vasario g, ė 4. 

Vokiečių Saugumo Policija. 

VIinius, 1941 m. liepos m;n, 13 d. 

Skelbimas apie šaudymą i ges tapo būstinę 

ir išvyko vykdyti _gautųjų uždavinių ilgame geležinkel~o ruože 
Varėna-Vilnius . Cia pirmomis savaitėmis beveik kasdien teko 
kautis su besislapstančiais bolševik ais ir kitais vietos gyvento
jais, kurie puldinėjo kariuomenės sar gybas ir patrulius" 1

• 

Dargi pačiame Vilniu je pasitaikydavo, kad būdavo apšau
domos hitlerininkų būstinės . Tai matyti iš vokiečių saugumo po
licijos 1941. VII. 13 d. skelbimo. 

1941 metl! rugsėjo 24 d. Panevėžio apskriti es viršininkas Vi
dugiris savo rašte Kupiškio nuova dos viršininkui pažymi: ,,Ka
dangi Viešintų valsčiuje gyve na daug komunistuojančio ele
mento ir tos nuovados ribose daug miškų, kuriuo se , kaip girdėti, 
dar yra užsilikusių besislapstančių komunistų, Viešintq policijai 
būtinai yra reikalinga turėti didesnį kiekį ginklų ir šovinių. 

1 „Karys" , 1943. X. 9, Nr. 41. 
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Todėl praš au Tams tą išduoti Viešintų nuo vados vir šininkui 
10 kariškų šautuvų, o j ei būtų, tai ir pistoletų ir reikalingą kiekį 
šovinilĮ" 1

• 

Pra slinku s ke turi ems mėnesiams nu o karo pradžios, Lietu
vos Komunistų partijo s Cent ro Komitetas savo at sišaukim e 
„Draug a i ir draugės ! Piliečiai ir pilietės !" rašė: ,,Jau pag;usėjo 
savo didvyriškai s darbai s Kaun o, Šiaulių, Ukmergės, Utenos par
tizanai, kulka, kirviu ir ugnimi ke ršija nti ej i už savo pavergtą 
kraštą, už išniekintą garbę, už broliq ir artimųjq gyvy bes. Gy
vybiniai Lietuv os int eresai šauk ia i šitą kovą kiekvieną Lietu
vos gyventoją be pažiūrq, tikybos ir tautybės skir tumo" 2• 

Šiuo atsišaukimu LKP CK kreipėsi į Lietuvos da rbi ninku s, 
valstiečius, inteligentiją , šaukd amas ju os į kovą pri eš hitl e riniu s 
okupantu s, ragindama s Lietuvos ko munistus būti priešakinių 
kov otojq eilėse, vadova uti masilĮ kovai, stiprinti jų kovinį pa
siryžimą. 

Pogrindžio partinėms grupėms ir atskir iems par tini ams or
ganizat oriam s, dėl buvusių nepapra s tai sunkių darbo sąlygų 
-okupuotoje Lietuv os teritorijoj e, buvo sunku užsiko nspiruoti, 
išvystyti nele2alq darbą. Kai kurio s grupės buvo išsklaidyto s, 
ir daugelis pogrindininkq žuv o dar 1941 metais. N iekuomet lie
tuvit1 tauta nepamirš vienų iš pirmųjų aktyvilĮ kovotojų pri eš 
hitlerinę okupaciją, ištikimq sav o sūnq Karo lio Petriko, A lfonso 
Vilimo, Alberto Slapš'io ir kitq , par tijos nu rodymu pasiųstq 
į priešo užnugarį ir žuvusili didvyrilĮ mirtimi pirmaisiais hitl eri
ninkų siautėjimo Lietuvoj e mėnesiais. 

Karolis Petrikas beve ik 15 metq kov ojo pogr indyj e rūsčiomis 
buržuazinės reakcijos siautėjimo sąlygomis, visą savo sąmonin
gą gyvenimą, visas savo jėgas atidu odamas kova i dėl liaudi es 
laimės, dėl jos šviesios ateities . Nenuil stamo kovotojo-k omunist o 
ke liui K. Petrikas pasilieka ištikima s ir hitl erinei Vokietijai už
puolus mūsq didžiąją Tėvynę. Partijo s nurodymu sugrįžęs 
i Marijampolę, jis stoj o į partizaninę kovą pri eš hitlerinius oku 
pantus ir jų talkininkus - lietuviškuo sius bu ržuaziniu s nacio
nalistu s. 1941 metais naktį į rugsėjo 6-tą dieną K. Petrika s Ma
rijampolėje buvo apsuptas gestapininktĮ ir hitl eriniq pagalbinin
kų - policininkq gaujo s. Sept ynias valand as Petrika s kovojo 
nelygioj e kovoj e. Baigęs šovinius, ji s paskutin e granata susi
sprogdino. 

Alfonsas Vilima s ir Alberta s Slapšy s, stoję į revoliucioni eriq 
kovotojų gretas dar buržuazij os valdymo metais, už komunistinę 
veiklą išsėdėję ei19 mettĮ kalėjimuose, užsigrf1dino ko vai už liau 
dies laisvę, prieš jos mirtiną priešą - faš izmą. Tomi s sunkaus 
išmėginimo dienomis, kai fašistiniai okup antai stengėsi išnaikin
ti lietuvitĮ tautą, jie sugrįžo į Kauną. A. Vilima s ir A. Slapšys 

1 LKP CK Parta rchyvas, dokumentų r inkin ys , 328 b., 1 l. 
2 Kovoje prieš hitlerinę okupaciją. Lietuv os I<P (b) a t~išaukim ai, Vilniu s, 

1948, 17- 18 psl. 
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PIRMIEJ I PARTIZANINEs KOVOS LIETUVOJE ORGANIZATORIAI 

A. Ražanauskas 
P. Simėnas 

Alb . Siapšys 
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buvo vieni iš tų komunistų ir komjaunuolių, kurie pirmi eji ėmėsi 
kurti antifašistines organizacijas ir pogr indžio partines grupe s 
Kauno miest e. Atkurta partinė organizacija ėmės i didelių ir su 
dėtingų kovinių uždavinių išvystyti nelegalų darbą, mobiliza 
vo tarybinius patriotus, gelbėjo nuo sušaudymo tarybiniu s žmo
nes, įtariamus sabo tažu ar ryšiais su parti zanais. Pogrindinei 
organizacijai naikinant svarbius priešo kariniu s objektus, pir 
moj e eilėje sandėlius ir ka rinius ešelonus, A. Vilimas ir A. Slap
šys buvo suimti ir 1941 metais gruodžio 13 d. Kaune, Ąžuolyne, 
viešai pakarti . Kartu su ja is žuvo Vladas Baronas. 

Karolis Petrikas, Alfonsas Vilimas, Albertas Slapšys ir dau
gelis kitų pogrindžio kovotojų žuvo nelygioj e kovo je su pri e
šu. Jų kovos didvyriškumo ir pasia ukojimo liaudžiai pavyzdžiu 
pasekė šimtai Lietuvos darbo žmonių. 

Partizaninis judėjimas Lietuvoje ypač pagyvėjo, kai Tary 
binė Armija didvyriškai atlaikė vokiečių puolimą ties Maskva 
ir smogė čia hitler ininkams triuškinantį smūgį. šauni Tarybinės. 
Armijos pergalė įkvėpė parti zanus naujiems žygiams. 

Visa Lietuvos Komunistų partijos veikla buvo pagrįsta Ta 
rybų Sąjungos Komunistų partij os Centro Komiteto ir Taryb i
nės vyriausybės nurodymu , kad priešo užgrobtu ose rajonuo .-,e 
reikia kurti partizanų būrius, diversines grup es ko vai su pri e
šo armijo s daliniais, tilta ms, keliams sprogdinti, telefono ir tE.:
legrafo ryšiams ard yti, miškams, sandėliams, gurguolėms pade
ginėti. Tie nurodyma i tapo visos lietuvių tautos kovin e 
programa. 

Lietuvos komunistų partini s pogrindis buvo kuriamas pag al 
griežtai sudarytą planą . Komunistinio pogrindžio statybos lai ko
tarpis buvo sudėtingas ypač pradžioj e. Lietuvos komunistai tu
rėjo ilgametį patyrimą, atkakliai kovojant pogrind yje pri eš bur
žuazijos diktatūrą, bet naujo mis sąlygomis daug ko teko moky
tis iš naujo . Nau jos sąlygos reika lavo iš pogrindžio partinių 
darbuotojų naujų įgūdžių organizaciniame ir politiniame darb e. 
Ir komuni stai mokėsi pogrindinio darbo praktikoje, bet jiem s 
dažn ai tekdavo semtis patyrimo ir iš pra eities kovo s pavyzdžių. 

Kaune išplėtė veiklą pogrindinė Povilo Malinau sko grupė; 
jos narių tarpe buvo sen i komunistai Viktoras Kunickis ir Pra 
nas Zibertas. P. Malinausko grupė sukėlė daug rūpesčių hit 
lerini nkams. Ant miesto sienų pasirodė lap eliai: ,,Tesurand a 
fašistiškas okupa ntas sau kapą lietuviškoje žemėje" . Kaune vėl 
dažnai pas igirsdavo šūviai ir sprogimai. 1942 m. pradžioje buvo 
sudeginti visi trys medžio apdirbimo fabrikai. 

Okupantams pavyko pagau ti kelis pogr indininku s, jų tarp e 
Praną Zibertą ir Viktorą Kunickį. 

Hitl erininkai darė viską, siekdami priversti Zibertą tapti iš
daviku, tačiau j is nepalūžo. Tad a jį nuvežė į IX fortą. Paskuti 
niai žodžiai, kuriuos jis pasakė pri eš sušaudymą (juos perdavė 
išsigelbėjęs iš kalėjimo S. Urbonavičius} , ska mba kaip pri esa-
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kas: ,,Būkite tvirti! Mūsų reikalas teisus . J eigu liksi gyva s, pa
pasakok partijai ir liaudžiai, kad aš žūstu kaip bolševika s. Pa
pa sakok apie mano mirtį ir kad aš iki galo likau ištikimas bol
ševikų partijai" 1• 

Pogrindininkų grupė su Povilu Malinau sku pri ešakyje nutarė 
persik elt i i mišku s pas partizanus, bet ka i jie susirinko slapta
me savo gink h1 sandėlyje Kampo gatvėje , juos apsupo hitle
rininkai. 

Visą naktį vyko mūšis. Iš abiejų pusių buvo nukautų ir su
-žeistų. Hitlerininkams i pagalbą atėjo nauji daliniai, tuo tarpu 
pogrindin inka i pabaigė šovinius. Jie visi buvo sušaud yti. 
, Buržuazinių nacionalistų laikraš tis „Į laisvę" rašė: ,,Kovo 

10 dieną Kaune pagal karo lauko teisę buvo sušaud yt i 37 te
rnristų grupės nariai. Jie buvo kaltina mi priglaudę karo belais• 
v ius ir ju os aprūpinę ginklai s. Be to, ji e savanoriškomis aukom is 
rėmė komunistinį kurstomąjį darbą" 2• 

Panevėžio mieste ir apsk rit yje didžiulį vaidmenį suvaidino 
komunistų Povilo Vaičiūno, brolių Vlado ir Leono Židonių ir 
Vlado Valio sukurta Karoli o Poželos vardo orga nizacija. Ji 
susikūrė 1941 metų pabaig oje ir gyva vo iki 1942 metų gegužės 
mėnesio vidurio. Si organizacija sujungė eilę gaivališkai susikū
rusių pogrindinių grupių i vieningą partizaninę-diversinę orga
nizaciją. Su granatomis rankose, su Lenino at vaizdu prie krūti
nės ėjo tos organizacijos pogrindi ninka i vykdyti pačių atsakin
giausių uždavinių. Jie naiki no fašistų apsaugos grup es, leido 
i.ltsišaukimus, išva duod avo vežamus katorgos darbams į hitlerinę 
Vokietiją. Zinios apie Karoli o Poželos vardo organizaci jos žyg 
darbius plačiai sklido Panevėžio miest e ir ap skrit y je , stiprin da
mos gyventojų tikėjimą savo j ėgomis, jų pasiryžimą duoti atkirtį 
-okupantams. 

Niekšiškas provokatorius Česlovas Remeika išdavė tą orga
nizaciją. 48 organizacijos nariai 1942 m. birželio 5 d . buvo suša u
dyti, kiti ištr emti į Pravieniškių konc entracijos stovyklą. Zuvu 
siems kovotojam s Panevėžio darbo žmonės pastatė paminklą. 

Jau 1941 metų birželio - liepos mėnesiais iš nespėjusių 
eva kuotis ak tyyis tq ir į apsupimą patekusių tarybinių kariiĮ 
Jon avos apylinkėje susidarė stiprus partizanų būrys, pasivadi
nęs „ iaudi es keršy toju". Būryje buvo apie keturiasd ešimt vy
rq, pasiryž usiq užfrontės puldinėjimais padėti Tarybin ei Arm i-1 

jai . Ji e nul eido nuo bėgiq priešo ešeloną, sudegino keletą medi 
nių tiltų, nupi austydavo telefono ir telegra fo laidus, užpuldavo 
ir nuginkluodavo mažesn es okupantų ir buržuazinių nac ionalist q 
grupes. 

Vieną 1942 m. birž elio mėn. rytą daugiau kaip 100 hitl eri
ninkq , staiga privažiavę automašinomi s, apsu po partizanų sto
vyklą. Partiz anai buvo visiška i netikėtai užklupti. Įvyko aršios 

1 UfA OP CCCP. qi. 7021, on. 94. JJ.. 2, n. 70. 
2 „ Į laisvę", 1942. III. 11, Nr. 59. 
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PARTIZAN INES ANTIFASISTI Es GRUPeS PANEVc2YJE 
ORGANIZATORIAI 

P. Vaičiūnas V. Va lys 

L Zidonis V. Zidonls 

Paminklas 48 sušaudytiems 
K. Poželos vardo partizaninės antifašistinės grupės dalyviams 

kautynės. Partizanai neišlaikę pradėjo trauktis į šiaurę, bet čia 
užšoko an t sunkiųjų kulkosvaidžiLĮ užtvaros . Po trijų valandų 
didvyriškos kovos partizanai buvo išblaškyti, apie dvid ešim t 
jų žuvo. 

Šiauliuose veikė pogrindinė antifašistinė organizacija, pava
din ta „4-rių A štabas", sukurta komuni sto Jono Liubausko. Or
ganizacijai priklausė apie 25 žmones. Viename savo pasitarim e 
ji e nusprendė sunkiomis frontui dienomi s suak tyvinti savo veik
lą: pradėti ginkluotus užpuolimu s prieš okupantų kareivius, 
teikti pagalbą tarybiniams karo belaisviams, organizuoti jų pa
bėgimus. Buvo įrengta partizanq stovykla Skaisgirio valsčiaus 
miškuose, kurią hitlerininkai 1942 m. liepos mėnesį išblaškė. Per 
susidūrimą su pri ešu žuvo beve ik visi tos partizanų grupės du
lyviai. 

Dirbdami didį, kilnq darbą, kovodami ligi pat mirties, parti
za nai ir antifašistiniai kovotojai, būdami didvyriai, mažiau 
sia i galvojo apie savo žygdarbių didingumą. Jie kukliai ir sąži
ningai vykdė tai, ką patikėdavo ji ems partija, ką jiems liepdavo 
jq širdis , kam juo s skati ndavo negęstantis tarybinio patriotizmo 
ir nesutaik inamo s neapykanto s fašistiniams grobikams jausmas. 
1 r kritiškiau siais mom entais, kai tekdavo žiūrėti mirčiai i akis, 
šis did elis par eigos ir bebaimiškumo jausmas suteikdavo pogrin 
dininkams neišpasakytų jėgq ir tvirtum o. . 

Į pri ešo užnugarį 1942 m. kovo mėnesį bu vg pasiųstos dvi 
didelės vadovaujančių partinitĮ ir komjaunimo darbuo tojq 
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LKP CK OPERATYVINIŲ GRUPIŲ VADOV A I 

LKP CK sekreto rius 
l. Meskupas-A domas 

J. Daškauskas 

grupės, kurių vadovais buvo Juozas Daškauska _s ir L~~ CK ~ek
retorius I. Mesku_pas-Adomas,__aktyvus kovotoJas pn es burzua
zinę valdžią, turėjęs dideli revoliucinės kovos patyrimą. Per 
14 sunkaus pogrindinio darbo metų l. Meskupas-Adomas 5 kar
tus buvo suimamas . Kalėjimuose ir koncentracijos stovykloje 
jis sėdėjo apie 6 metus. Jam teko patirti ir žiaurumus hitlerinio 
kalėjimo Vokietijoje, kur jis buvo kalinamas apie metus. 

Šiose grupėse bu vo užsigrūdinę ilgoj e kovoje prieš fašistq 
diktatūrą Lietuvoje ištvermingi pogrindininkai-komunistai: Vy
tas Bieliauskas, Aleksandras Jacovskis, Jonas Kanopa, Alteris 
Kleineris, Valerijonas Mo ckus, Petras Pajarskis, Stanislovas 
Sklėrius, Tomas Tamulevičius, Alfonsas Vildžiūnas, Miro 
nas Voitenko, Stasys Volkovičius. Čia buvo Lietuvos komjau
nimo veikėjai Izraelis lcikovičius, Kušelis Eljaševas ir kiti 1

• 

Centro Komitetas jiems pavedė priešo užnugaryje organizuoti 
politini darbą gyventojų tarpe ir plačiau mobili zuoti liaudį 
į partizaninę kovą prieš hitlerinius grobikus. Viena iš šių gru
pių pradėjo darbą Siaurės Lietuvoje, antroji - Pietų Lietu vo je . 

LKP Centro Komiteta s sistemingai siuntė į priešo užnugarį 

specialiai parengtu s partiz ani nio judėjimo organizatorius iš par 
tinių ir tarybinių darbuotojų tarpo. 1942 metų vasarą bu vo 

1 Zr . LKP CK Parl arc hyv as, 1 f., 1 ap., 19 b ., 44 l. 
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LKP CK OPERA TYVlNIŲ GRUPIŲ NARIA I 

Vyt. Bieli au skas K. Eljaše vas 

l. Icikovičius A. Jacovskis 

17 Hitlerinė okup ac ija Lietu voje 



LKP CK OPERATYVI 11Ų GRUPIŲ NARIAI 
LKP CK OPERATYVINIŲ GRUPIŲ NAR IAI 

S. Sklėr ius T. Tamulevičius 

J . Kano1la A. Kleineris 

Alf. Vildžiūnas St. Volkovičius 

V. Mockus P. Pa jorskis 



· t · ·es·o uz·nugari dar 7 pa rtizaninio judėj imo orga-
pas1ųs os Į pn . . . d · · k t· · t · · 1 Šios priemonės padeJO ar sparciau ur 1s, mza onų grupes . . . . • f b -
augti ir vy stytis pogrindinėms orgamzac1ioms lf par 1zanų u-

riams Lietuvoje. . . d. k · · · 
P rt . · vadovavimo partizaninei hau 1es ova1 orgamzac1-a m1O . . . . d' . . LKP 

nės sistemos pagrindinė gran~is bu:'o ~e tima1 pog:m . 1_rn_ai 
miestų ir apskričių ko1~itct~~• kunq L1etuv_os. tent o~1JOJ_e LKP 
Centro Komitetas sudare des1mt: Kauno , V1h11~';?• S1auh_ų,_ 2.~
rnaitijos, Marijampolės, Utenos, Aly_taus_. ~an eyez ~<?'. Ra_s~m1ų ~r 
Trakų 2. Jie ir vadovavo visam_ part1zammam JUdeJ1mm lf poli-
tiniam darbui pri ešo užnugaryJ e. . 

Energingas LKP pogr indiniq_ komitetų ~a'.ba~ dave g~:~ r~
zultatų. Iš 26 Lietuvos ~p~k1:icių s~ptymo hkoJe . aps_~nc~ų ~r 
miestų buvo atkurtos partmes !f komiaummo orga mzac1Jos . Vi
soje okupantų užimtoje Lietuvoje kūrėsi p~rti~~ 1~ bū~ia~. Nep il
nais duomenimis, 1941 meta is Lietuvos tentonJOJe veik.e 14 par 
tizaninių grupių, tačiau dėl nepaprastai sunkių sąlygų kai 
kurios partizanų grupės buvo išsklaidytos , ir daugelis kovotojų 
žuvo pirmaisi ais okupacijos metais. 1942 metais stip rius smų.gius 
okupantams smogė jau 36 partizanų būriai bei atskiros grupės. 
Sėkmingiausiai kovo jo su pri ešu: Svenčionių apskri ty je „Vil
niaus" partizanų būrys, vado va ujamas S. Apyvalos ; Kauno -
.,Už Tarybų Lietuvą" , vadovaujamas L. Solomino; Biržų
Kęstučio vardo būrys, vadovaujamas J. Vosy liaus ir L. Lapins 
ko; Raseinių - .,Keršytojas", vadova uja mas J . J eleckic h ir 
M. Sunakevičiaus; Šiauliuose - Rapolo Rimdžiaus grupė ir kt. 

Lietuvos komunis ta i ir komjaun uoliai buvo partizanų būrių 
ir brigadų įkvėpėjai, jų priešakiniai kovo tojai. J ie di rbo didžiulį 
agitacinį ir organizacinį darbą, kas dien pasa kodami gyven to
jam s ir partizanams apie Tarybinės Armijos , tame tarp e ir lie
tuviškojo junginio karių didvyriškumą, kovą Tėvynės karo 
frontuose. J ie nešė į liaudį liepsningus tiesos žodžius, kur ie 
skverbėsi i kiekvieno tarybinio patrioto širdį ir stip rino jo įsi
tikinimą pergale prieš hitl eriniu s okupantus. 

Partijos ir komjaunimo pogrindinių organizacijų sukūrimas, 
da:1~eli? ši'?t_ų žmo~_ių )t'.aukimas į partizaninį judėjimą, k ovos 
pr!es _h~tl_en~inkus_ 1splehma s - visa tai rodė, ka d par tijos po
~~md~~1a1 ~i_estų 1r apskričių komitetai sėkmingai vykdė par 
hJos ?ems 1~ke_ltus kovinius-politinius uždavin ius. Sėkmingai 
vysre s1 ~ognndm1s komunistų darba s ir partizaninis judėjimas 
visose Lietuvos apskrity se. 

_ !)ar labiau s~t.elkti mases į vieningą lietuvių lia udi es žūt
butm~ kov~ padeJo 19_42 m. ba~andžio 26 dieną Mas kvo je įvy· 
kęs P1rmas1S Tarybų Lietuvos visuomenės atstovų miti ngas . Ji e 
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1 2r. I.KP CK Partarchyv as, 1 f., l ap ., 19 b ., 96 l. 
2 2r. ten pat, 246 l. 
3 2r. ten pat, 96 l. 

PIRMASIS LIETUV!l / TA UTOS MITINGAS MASKVOJE 

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas J. Palecltis 
. . . atidaro mitingą. 

Prez1d1ume sedi A. Sniečkus (kairėje) ir M. Gedvilas 



PIR!'-1 'IS LIETU\.IŲ T1\UTOS MIT INGAS 1'1 \ Sl \/O J E 

Kalba gen, , ·. Vitkau skas 

L. Gira skaito mitingui skirtą eilėrašlj „Kovos žod is" 

kr ipės i per radiją ir spaudą į lietuv iq tautč), kvi esdam i vis us 
musų kra što patr iotus į šventą kovą prieš hitl er iniu s okupan tus, 
už Tėvynės išvadavimą . .,Broli ai ir sese rys lie tuv iai ! - rašoma 
šiame kreip imes i. - Vis i, kam rūpi Lie tuvos ir lie tu vi q tauto s 
liki mas ir ate itis ! Kilkit e i šventąją kovą prieš hitl eriniu s oku 
pantu s. Stiprin kite vieningąjį antih itlerinį lietuvių taut os fron 
tą, stiprinkit e komit e tu s kova i pri eš okup an tus. Dabar ir a tei tyje 
tėvynė ver tins kiekv ieną patriotą paga l ta i, kaip ji s bu s kovoj ęs 
pr ieš fašis li nius okup antus" 1

• 

T ARYBINf:S VYRIAUSYB'f!S 
IR BROLIŠKŲJŲ TAUTŲ PAGALBA 

ORGANIZUOJANT 
P ARTIZA INĘ KOVĄ LIETUVOJE 

Plečiantis part izaninei kova i pri eš vok išku osius okupantu s, 
Valstybės gyny bos komit eto 1942 m. lapkričio 26 d. nut ar imu 
bu vo įsteigtas Lietuvos parti za nin io judėjimo štabas su LKP 
Cent ro Komit eto sekre tori um A. Sniečkum pri ešaky je 2• Sis 
štabas atliko didelį darbą, vadovaudama s Lie tuvos part izanq 
ve iklai, paruo šdamas nauju s partizanq kadrus, derind amas jų 
kovos ve iksmus. 

Komunistq partija ir Tarybinė vyriausybė per Centrinį pa r
tizanini o judėjimo štabą v isapu siškai padėjo Lietuvos part iza
ninio judėjimo štabui . Specia liose mok yklos e buvo reng iami 
darbui priešo užnugaryj e politini ai darbu otojai ir par tizan inio 
judėjimo organ izat oriai, o ta ip pa t įvairūs spec iali stai karui ves
ti pri ešo užnuga ryj e. 1942 m. iki gruodžio mėnesio į pr ieš<q_ už.
r.ugaj buvo pasiqsta 200 žmonitĮ. tame tarp e 107 komuni stai , 
61 komjaunuolis ir 32 nepartiniai aktyvistai . 

Greta paramos, ku ri buvo teikiama, ru ošiant nacionaliniu s 
par tizam1 kadrus, Cent rinio part izaninio judėjimo štabas pa
siuntė Lietu vos partizan inio judėjimo štabo žini on visą eil~ 
karinin kq ir aukštos kvalifikacijos specialistų organi zuoti darbui 
Lietuvos štabe ir jo bazėse pafrontėje, o taip pat be tarpi škai 
pri ešo užnugar yje. 

Cen trinio par tizan inio judėjimo štabo pagalbo s dėka i...ie tu 
rns par tizaninio judėjimo štabas turėjo nuolatinį patikimą ryši 
su parti zanq būriais , galėj o opera tyviai va dov auti jų vei ksmams 
v isoje Lie tuvos teritor ijo je. Nepapra stai didelę paramą Centri 
nis par tizanini o judėjimo štabas per Lietuvos parti zaninio ju 
dėjimo štabą suteikė Lietuvos par tizanam s, aprūpinant ju os 
ginkl ais , šaudm enimis, medikam entai s, organizuojant šovinit 1 ir 

1 Kovoje prie š hitlerinę okupaciją. Lietuvos KP(b) a tsišauk imai. Vilnius , 
1948, 31 psl. 

~ 2r . LKP CK Part ilfchyvas l f. , l ap„ 426 b., l 1. 
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kroviniq siuntimą ir užtikrinant viso to pristatymą lėktuvais, 
parašiutais ir pan. 

Centriniam parti zaninio judėjimo štabui nuolat vadovaujant 
Lietuvos štabo operatyvinei veiklai, Lietuvos partizanq veiks
mai pasidarė tikslingesni ir buvo vykdom i sutinkamai su bend
raisiais Tarybinės Armijos vadovybės nurodymai s. Sustiprėjo 
tada ir pasidarė dar tvirtesnė istor ijos bėgyje susidariusi balta
rusiq ir lietuviq tautų draugystė. 

Didžiulis nuotolis tarp fronto linijos ir laikinai okupuotos 
Tarybų Lietuvos teritorijo s 1942 metais reikalavo sukurti tarpi
nes partizanq bazes arčiau Lietuvos. Patogiausia vieta šiuo at
žvilgiu buvo Tarybų Baltarusija ir ypač jo s vakariniai rajonai. 

Kadangi Lietuvos parti zaninio judėjimo vadovybė pirmuoju 
metu tokiq bazių neturėjo, Baltarusijos partizanų junginių vado
vybė suteikė Lietuvos partizanams plačias galimybes naudotis 
savo bazėmis, kurios buvo Begomlio rajone, o vėliau Kazėnų 
miškuose, ties Naručio ežeru ir t. t. 

Ryšium su tuo, kad LKP Centro Komiteto 1942 m. kovo mė
nesį pasiųstos dvi operatyvinės grupės vadovaujančiam centrui 
sudaryti didvyriškoje kovoje su okupantais žuvo, LKP CK dar 
1942 metų lapkričio 26 dieną priėmė nutarimą sudaryti naują 
operatyvinę grupę, kuri turėjo pagerinti Centro Komiteto ry 
šius su pogrindinėmis komunistinėmis organizacijomis priešo už
nugaryj e ir sustiprinti partinį vadovavimą joms. Šios _grupės 
vadovu buvo paskirtas drg. Motiejus šumauskas, o jo pavaduo
toju drg. Genrikas Zimanas 1• Operatyvinės grupės sudėtyje 
buvo LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko pa
vaduotojas Domas Rocius, LLKJS CK sekretorius Jona s Mace
vičius, Stanislovas Sirus, Vasilijus Majevskis ir kt. 

1943 m. vasario mėn. grupė dalimis per dvi dienas buvo nu
leista į baltarusių partizanų aerodromą Begomlio rajone, iš kur 
kovodama pražygiavo 300 km į Kazėnų miškus prie Naručio 
ežero . 

Lietuvos KP Centro Komiteto sudaryta operatyvinė CK ir 
Lietuvos partizaninio judėjimo štabo grupė, o taip pat ir vėliau 
atvykusieji į Begomlio aerodromą buvo tiek baltarusių par
tizanų ir jų vadovybės, tiek ir vietinių gyventojų širdingiausiai 
priimami. Lietuvos partizanai nesijautė čia svetimi. Aplinkui bu
vo draugai, vienminčiai, kiekviename žingsnyje jie jau sdavo 
didžiulę baltarusių tautos paramą. Kaimuose Lietuvos partizanai 
buvo visur sutinkami kaip draugai ir gynėjai ir nuoširdžiai vai
šinami 2

• Čia būsimieji partizanų vadai ilsėdavosi ir ruošdavosi 
kelionei į savo veikimo rajonus, čia jie sugrįždavo ir nepasise
kimo atveju. 
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1 2:r. LKP CK Partar chyvas, 1771 f., 16 ap., 69 b., 13 l. 
2 Zr. LKP CK Partarchyvas, 1 f., 1 ap., 13 b., 21 l. 

LIETUVO S PARTIZANINIO JUDl:!JIMO VADOVAI 

Lietuvos partizaninio judėjimo 
štabo viršininkas, 

LKP CK pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus 

LKP Siaurės srit ies komiteto 
pirmasis sekre tor ius 

M. Sumauslrns 

LKP Pietų srities komiteto 
pirm11sis sek retorius 

G. Zimanas 



Naujai į pri ešo užnugarį atvykusių Lietuvos partizanų bend
ravima s su balt arusiq parti zanais, jau įsigijusiai s partizaninės 
kovos patyrimą, suva idino didžiulį vaidmenį, toli au ru ošiant 
Lietuvos partizanu s koviniam s ve iksmams. 

Tarp lietuviškųjq grupiq vadovybės ir baltaru siq būriq va
dovybės iš kart o užsimezgė draugiški sant ykiai , kupini tarpu 
savio supratimo ir tarpu savio paramo s. Slinkdami toliau į va
karus, arčiau Lietuvos sienq, baltarusiq partizanai teikė lietu
viams jq surinktus žvalgybos duom enis, o tai žymiai palengvino 
Lietuvos partizanams žygiuoti pagal nustatytą maršrutą į Ka
zėnų mišku s. Baltarusių Gastelo vardo partizanų vadovybė pa
laikė nuolatinį ryšį su lietuviškosios operatyvinės grupės vado 
vybe. Ji e aprūpindavo mf1sų operatyvinės grupės vadovybę_ 
žvalgybiniais duomenimis apie priešo įgulas, teikdavo pa
ramą spau sdinant ir platinant atsišaukim us rytiniuose Lietu vos 
rajonuo se, pasakodavo apie gyventojq nuotaikas. 

Tuo laikotarpiu, kai atsirasdavo sunkumq aprūpinimo srity 
je, baltaru siq ir lietuvių partizanai vieni kitiems padėdavo, da
lindamiesi šaudmenimis, sprogstamosiomis medžiagomis, pasi 
dalindami kovos ir organizacinio darbo patyrimu. Taip atrodė 

tie paramos ir draugiškumo kupini santykiai tarp Lietuvos KP 
Centro Komiteto operatyvinės grupės, vadovaujamos M. šu
mausko (Kazimiero), ir Gastelo var do brigados štabo 1• Toki e pat 
glaudūs buvo drg. G. Zimano (Jurgio) ryšiai su Ark. Ponomario
vo, Vas. černyševo brigadq partizanais ir vadovybe, prad edant 
nuo Begomlio iki pat Rudninkų girios Lietuvoje 2• 

Tą pat galima pasak yti ir apie grupes ir būrius, veikusius 
Medelio-Švenčionių rajone, kur jau 1942 metų rudenį buvo 
užmegzti glaudūs ryšiai tarp S. Apyvalos (Grigo) grupės ir Mar
kovo, Fiodorovo, Budnikovo, Klimovo ir kitų partizanų brigadų, 
kurios bendrai vykdė operaci jas prieš vokiečių įgulas ir Vil
niaus - Daugavpilio geležinkelio liniją~. 

Baltarusių partizanai, turėdami gerai organizuotą medicinos 
tinklą, 1943 metai s noriai teikė medicinos pagalbą ir gydė sužeis
tus bei sergančius lietuvių būrių partizanus. 

Daugelis lietuvių kovojo Baltarusijos partizanų gretose ir 
žuvo už Tėvynės laisvę. ,,šturmo" partizanų būryje kovojo Pra
nas Stankevičius. Jis kartu su „šturmo" būrio partiza nai6 kartą 
puolė hitlerininkų autokoloną. Atskubėjus naujoms hitlerininkų 
jėgoms, jis buvo sužeistas ir pateko į gestapo nagus. Rūsyje, P~' 
verstame fašistiniu kalėjimu, hitlerininkai šautuvq buožėmis mt1-
šė Stankevičių, o jis, kol plakė krūtinėje širdis, nesiliovė keikęs 
okupantus. Įniršę gestapininkai partizaną nušovė, o lavoną įme
tė į griovį netoli Radaškovičių miestelio. Dvi merginos, radusio s 

2G6 

' Zr. LKP CK Par tarchyvas , l f., l ap., 488 b., 5 l. 
2 Zr. ten pat. 
3 Zr. lf' n pal , 5- 6 l. 

LKP CK OPERATYV INl:S GRUPi'.lS PART[ZANAI 

V ykdami I kovos operac iją 

Savo bazėje pr ie Naruč io ežero 



. 1 tai „ palaidojo. Šį spindinčios nemarumo 
pa~izano_ lavkoną, s ~p Bi~tarusijos partizanų laikraštis „My 
sviesos ivy l apraso 
otomstim". . · 1 ·t t o ·t r b - · 

Baltarusijos partizanq vyresmoJo ei e?an
23

od. zmi -~ 10 uryJe 
• I Adomaitis 1942 metu vasano ieną JIS su parti-

kovoJO gnaspateko 1· hitlerininkų· pasalas. Nelygiame mūšyje 
zanų grupe · k · · • t · 
I Adomaitis nukovė keletą hitlerinm . ų ir is po P~ . JŲ ~ano-
gna~ •e· suz·ei·stą drauga felčerį Mišą Smirnovą. RugseJo menesį 

ses 15nes · . . . • t · L k · · · 
būrio vadovybė paskyrė Adomaiti Į mmuo OJ_Ų grupę . .. ap n c10 
5 dieną jis su draugais Vladim iru Černovu i~ ~na!o!1Ju _Fedo
rovu gavo uždavinį didžiojo Spalio garb ei nu~e1stl ~:1~so _eselo1:ą 
tarp Oršos ir Minsko, netoli Lelekviš·no stk~tl~sk. Pr01sh_auzęs p~~e 
pylimo, Ignas minavo gel_ežin~eli: . ią a . imi~. ą . rsos puseJe 
pasirodė traukinys. Po kelių mm'.'1ci~. t~k~te l_eJus1os b~lto s ug
nys sudrebino žemę. Ešelonas nunedeJo _l atsl~~tę._~progimo ban
ga nubloškė Igną Adomaitį į š~lį. Ats1peikeJo Jis. tik po tr_iJ_ų 
valandų _ant šieno,_ kur jį_ atnesę pagul,~e. dra~?a~. Adomaitis 
pirmiausia paklause, .,ar viskas padaryta . , ir, neisgir~ęs atsaky 
mo, vėl neteko sąmonės. Taip drąsus partizanas, daugiau nebeat
gavęs sąmonės, po kelių valandų mirė. 

1942 metų rugpiūčio mėnesį kartu su dvidešimčia kitų parti
zanų perėjo fronto liniją Jonas Misiūnas ir Jonas Butkevičius. 
Po kelių nelengvos kelionės dienų jie pasiekė ,,Spartako" parti
zanų brigados bazavimosi vietą Kazėnų miškuose. 1942 metų 
Spalio revoliucijos šventei atžymėti „Spartako" brigados vado
vybė nutarė likviduoti Kasjanų miestelio hitlerininkų įgulą. 
Triuškinant hitlerininkų įgulą, dalyvavo beveik visas lietuvių 
būrys. Jonas Misiūnas ir Jona s Butkevičius pirmieji prišliaužė 
prie mokyklos, kurioje buvo priešo įgula, pašalino sargybinį. Tą 
pačią akimirką partizanai, prišokę prie mokyklos, pro langus 
įmetė granatų ryšulius. Tiesiog ant partizanų pradėjo šokti pro 
langus apstulbę hitlerininkai, o čia juos skynė automatų ugnis. 
J . Butkevičius, J . Misiūnas ir kiti, įšokę į liepsnojantį namą, grie
bė ten paliktus automatus, šautuvus ir metė juos partizanams, 
kol pradėjo svilti milinės. Kovos metu buvo sunaikinta apie 
150 hitlerininkų, 18 paimta į nelaisvę. Partizanai paėmė daug 
~inklt.~, 25 tūkstančius šovinių ir kitą karinį turtą. Drąsūs par
tizanai Jonas Misiūnas ir Jonas Butkevičius kaudamiesi su hit
lerinin~~is, ~uvo 1943 metais Baltarusijoje'. 

Brohs~osios Baltarusiios žemėje, besikaudami su hitleriniais 
okup antais, ~elygioje kovoje žuvo apie 100 Lietuvos partizanų. 
Jų tarp e Justmas Olekas, Povilas Upstas, Vytautas Stankevičius, 
Aleksas Dambrauska s, Juozas Lietuvninkas Petras Staviackas, 
Viktoras Rudaitis, Denisas Šalakiškis, Vasilijus Svirinas, J eliza
veta Gvozdova, Vaclovas Zaleckis Petras Nikitina s Vilhelmas 
Mači~~~s,_ Sta~i?(o:'as ~irus,_ Vasilijus Majevskis ir kiti. .• 

. Ru~ciais_ D~džioJo Tevynes karo metais plačiausiai pasir ei~
ke musų sahes tautų draugystė ir solidarumas. Pavyzdžiui, 
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LIETUVOS PART IZAN INIO JUD!'.:JJMO DALYVlAI. 
2UVĘ BALTARUSIJOJE 

V. Mačiūnas V. Majevskis 

J. Olekas S. Sirus 



broliš kosios čuvašijos ATSR darbo žmonės gyvai _se~ė ir rėmė 
lietuvių tauto s kovą prieš hill~rini~s- o_kupan_tus. _J1~ se~avo lie
tuviškąjį Tarybinės Armijos Jung1~11 1r_ pas_1unte iu_ngm10 ka
riams nemaža dovanu . 1943 m. spaho mene s[ Čuvas1Jos respub
likos Jad rinsko raj o~o kolūkiai surin ko ir pasiuntė daug įvai- , 
rių dovanq Lietuvos partizana ms. Ta proga TSK~ J~drin sko 
rajono komitetas atsiuntė Lietuvo_s KP Ce1: tr_o -~om1_tet':~ laišką, 
kuriam e rašė, kad „Jadrin sko ra iono ko luk 1ec1at s1uncia karš 
tą sveikinimą laikinai palikusios po vokiškųjų okupantų jung u 
Lietuvos TSR liaudies keršy tojams- pa rtizanam s" . Ji e pasižadėjo 
duoti „frontui ir didvyrišk iems par tizanams visa, kas yra būtina 
priešui galutinai sutriuškinti" 1

• 

Lietuvos KP Centro Komitetas perdavė Jadrinsk o rajono kol
ūkiečiams Lietuvos partizanq kovos sveikinimą ir gŲią padėką 
už jiems atsiųstas dova nas. Pabrėžęs, kad „Lietuvos TSR liau
dies keršyto jq judėjimas plečiasi kiekvieną dieną", Centro Ko
mitetas pailiustravo tai eile Lietuvos partizanų smūgių hitl eri
niams okupantams . ,,Pereitą mėnesį. - rašė LKP Centro Komi
tetas savo laiške, - viename Lietuvos kaime vokiečiq kareivių 
ir policininkų būrys, daugiau kaip 300 žmonių, apsupo nedideh ; 
partizanq grupę, norėdami ją sunaikinti. Tačiau, nors grupėje 
tebuvo tik 11 žmonių, parti zanai sut riušk ino baudžiamąjį būrį. 
Kelios dešimtys fašistų buvo užmušta, kiti išsibėgiojo". ,,Galite 
užtikrinti kolūkiečius, - rašoma LKP CK laiške pabaig oje, -
kad lietuvių tauta drauge su visomis Tarybų Sąjungos taut o
mis padės visas pa stangas neapkenčiamam pri ešui iš savo Tė
vynės sienų išvyti ir galutinai sutriuškinti" 2. 

Milijonai tarybinių žmonių, tame tarpe tūkstančiai lietuvilĮ, 

nuo hitlerinės okupacijos pasitraukę į Tarybų Sąjungos gilumą, 
pasiaukojamai dirbo užnugar yje . 

Viename Gorkio sriti es fabrike dirbo apie 340 evakavusių 
lietuvių ir visi jie pasirodė kaip geri ir sąžiningi darbininkai. 
Viena jų brigada gavo iš fabriko 6000 rublių premijos už pa
vyzdingą darbą. Broliai Povila s ir Vladas Bružai, dirbdami vie
name Kirovo sri ties fabrik e, išdirbdavo po 400- 4500/o darbo 
normos, fabriko cechuose padarė patobulinimų 3• 

Kolūkyje „Čeliabinskyj rabočij" P. Variakojis padaryda vo 
po 2- 2,5 normos . Kai jo brigado s brigadininka s buvo paimta s 
į Tarybinę Armiją, P. Variakojį kolūkiečiai išrinko brigadinin 
ku. Br. Aleksandravičius tam e pačiame kolūkyje patobulino 
piaunamąją mašiną ir pats kiekvieną dieną išdirbdavo po pus
antros normos. Ji s buvo kolūkio pirmininko pr em ijuo tas. 
J . šutas kitame tos srities kolūkyje už savo pavyzdingą darbą 
buvo išrinkta s brigadininku 4• 
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1 „Tiesa", 1943. X, Nr. 26. 
2 Ten pat. 
.1 2r . .,Tarybų Lietuva" , 1942. XI. 23, Nr . l. 
◄ 2r. ten pat. 

• 
Draug e su lietuviais, dirbančiais fabrikuo se, įmonėse ir že

mės ū!<-yje, ėjo ir inteligentija. Ji siejo savo kūrybą su tarybi 
nės liaudies kova pr ieš faš istinį priešą, stipr ino Tėvynės meilė-, 
ja usmus - tarybinį patriotizmą, sk i~pijo pasiryži1!1ą . gin_ti mūs~1 

. krašto laisvę ir nepriklausomybę. Siekdama tų k1lmų tikslų, Ji 
aktyviai dalyvavo visu9~e_ninėje ve i~_loje, . 1:>en?rada rbiav o 
spaudoje, skaitė savo kunmu s per rad1Ją la 1kma1 oku puoto s 
Tarybų Lietuvos liaudž iai ir t. t. 

Parti jos ir vyriausybės rūpesčiu Maskvoje bu vo leidžiami 
l aikraščiai „Tiesa" ir „Tarybų Lietuva" su „Literatūros ir meno" 
p riedu, literatūros almanachas „Pergalė" ir dar du laikraščiai 
karin iuose daliniuo se - ,,Tėvynė šaukia" ir „Už Tarybų Lietu 
vą". šiuose laikraščiuose ir leidiniuos e išspausdinti mūsų rašy
toj ų kūriniai pasi ekdavo skaitytojus hitlerininkų oku puotoje 
Lietuvoje. 

Tarybų Sąjungos ir lietuvių tautos kovą prieš hitler in ius 
okupantus rėmė JAV, Arge ntinos , Urug vajaus ir kitų šalių pa
žangiųjų lietuvių organizacijos . ,,Laisyės" redaktorius R. Miza
ra , kalbėdamas J AV pažangiųjų lietuvių suvaž iavi me 1943 m. 
gruodžio 18 d., pažymėjo, kad hitlerininkams nepavyks vis iška i 
sunaikinti lietuvių tautą . Tai užtikrina triuš kinamieji Tarybinės 
Armijos smūgiai, narsiųjų lietuvių tautos sūnų partizanų kova, 
atkaklus visos Lietuvos gyventojų pasip riešini mas hitle riniams 
grob ikams. Pažangi eji užsienio lietuvi ai rinko dovanas ir siuntė 
jas Tarybinės Armijos lietu v iškojo junginio kariams, laikinai 
okupuotoje Lietuvoje kovojanti ems parti zanams ir į Tarybtl 
Sąjungos gilumą evakuotiems gyvento jams . 

Minėtas pažangiqjų lietuvių suv ažiavima s atsiuntė kelis 
svei kinimus Tarybų Lietuvo s darbo žmonėms. Svei kinim e Lie
tuvos partizanams sakoma: ,,Broliai ir sesės Lietuvos partiza
nai! .. Amerikos lietuvių visuomenės atstovai, susirinkę 1943 m. 
gruodžio 18- 19 d. į Demokratinil1 lietuvių suvažiavimą N iujor· 
ke, siunčia jums, drąsieji Lietuvos partizana i, sav o brolišku s 
sveikini mus ir linkėjimus, kad juo greičiau Lietuva būtų išlais
vinta iš ilgaamžio lietu viq tautos pri ešo okupacijos ir kad fues 
vėl galėtume su jumis laisvai susis iekti laiškais ir pasidalinti 
mintimis. 

Amerikos lietuviq demokratinė visuomenė deda dideliausių 
pastangų teik ti visokią pagalbą tiems lietuvitĮ tautos sūnums 
ir dukroms, kurie aktyv iai kovoja prieš vokiškuosius fašistus , 
okupa vusius Lietuvą" 1• 

Tarybinės Armijos lietuviškojo junginio kovo toj ams pažan 
gieji JAV lietuviai rašė savo sveikinim e : ,. . .. siunčiame sve ikini
mus jum s, nar sieji lietuviq tautos sūni1s, dėvintieji garbingas ~a1;1-
clonarmiečiq uniformas. - Svei kinam e jus, narsi eji kovūna1, ir 

linkime sėkmingai mušti priešą, linkim e, kad kuo greičiau įženg
tumėt į savo mylimąją Lietuvą, į VilnitĮ, į Kauną, į Klaipėdą" 2

• 

- - ,- .. Tarybą Lietuva", \944. 11. 16, Nr. 7 . 
2 Ten pat. 
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Pažangiųjų Amer ikos lietuvių dovanos , 
atsiųstos TarybL~ės Armijos Lietuviško sios div izijos kariams , 

Lletuvos partizanams ir evakuo tiems gyventojams. 
Dovanas apžiūri A. Gricius ir R. Sarma itis 

Sveikinime lietuvia ms, eva kuoti ems į Tarybq Sąjungos gi
lumą, rašoma: ,.Mes puikiai žinome , broliai ir sesės, kad Tary
bų Lietuvos respublikos vyriausybės vadovybėje, jūs, laikinai 
išvykę iš savo gimtosios šalies, nuo Nemuno, Neries, Šešupės, 
Dubysos ir Merkio krantų, atsidėję dirbat e fronto stiprinimui . 

Mes žinome, kad tarybinės Lietuvos respublikos vyriausy 
bės rūpesniu Tarybų Sąjungoj ve ikia mok yk los , kur evakuotie
ji lietuvių vaikučiai moko mi savo gimta lietuvių kalba. Mes 
žinome , kad ir suaugusieji mok omi amatų, kad, grįžę į Lietuvą, 
galėtų nacių sugriautą tėvynę atstatyti. Mes žinome, kad lie
tuviai art istai, dairuninkai, lie tuviai poetai ir rašytojai dirba 
tam pačiam tikslui,- greitesniam Lie tu vos išlaisvinimui. 

Mes reiškiam e padėkos žodį lietuviams po etams ir rašyto
jams , rašant iems į demokratinę Amerikos lietuvių spaudą, savo 
plun ksna , savo talentu žadina ntiems mus , keliantiems mūsų ūpą. 

Priimkite nuo mūs, broliai ir ses erys, nuoširdžius sveikin!
mus ir linkėjimus, kad jūsų ir mūsų bendri troš kimai ju o grei
čiau įsikūnytų. Užtikriname jus, kad mes, savo ruožtu, padėsi
me jums , kiek tik galėsime" 1• 

1 „Tarybų Lietuva ", 1944. JI. 16, r. 7. 

7:14 

PARTIZANINIO JUDEJIMO PAPLITIMAS 
LIETUVOJE 

1942 rnetlĮ vasarą ir rudenį mūsL~ Tėvyi;-~ _gyve no sunkia s 
dienas. Tomis dienomis fašistinės gauJOS ver zes1 V<:>lg<?s kry:p_t1~ 
mi, siekdamo s ape iti Maskvą iš rytų pusės:_ Tar y bm ~i Arm1~a1 
teko v ienai atr emti pašėlus į hitlerinių ples1kų 1r JŲ sat e litq 
spaudimą. . _. . . . . . • St l' 

Mirtino se grumt ynesc su fas1stm 1a1s g_rob1~a1s P~_1e . ~ m -
grado Tarybinė Arm ij a užtvėrė kelią n~c~zm ~1.-Su 1smmtmgu 
įžvalgumu mūslĮ karinė vadovy_b~ _atskl~1de _pn cs o s1:m~n~us, 
užbėgo už akių įvykių vys tymm s1 ir _1:>aJunge savo_pli e nme 1 v': 
liai gigantiškų kautynių eigą. Buvo _1svys tyt ~s galmg~s T_aryb1 ~ 
nės kariuomenės kon trpuolima s, kun o metu )~_apsupo ir ~is1sk~i 
likv idavo rinktinę 330 tūkstančių žmonių fas1stmę armiJą pn e 
Stalingrndo . . . . . . . . _ . . 

Tarybinės Arm ijos pergale Įkvep: m_1hJonu~ zmomų_. ke?-t~
jus iq po fašistinių okupantų ju ngu, suzadmo galmgą partizanmes 
kovos pakilimą . . . . _ .. 

LKP CK operatyvinės grupės vadovau~a~1 , :pa r~1za nq _bunai 
gausėjo ir tvirtėjo, darėsi vis_ kovin~~ srn ir vienm~ esn~. Pa r
tizanų eilėse stiprėj o drausme, pare1gmgumas, savttarpio pa -
ramos supratim as. . . . . . • . • . 

Partizanai aug o ir grūdinosi taip pat ir ideJiska1. Dazna i su -
sidurda mi su kruvinais fašistinių žudiktĮ da rbai s, Lietuvos p_ar
lizanai mokėsi giliai neapkęsti fašistinių grobiką Dar labiau 
įsiliepsnojo arši neapykanta hitl eri nink ams, dar sti pria u augo 
šventameilė tarybin ei Tėvynei. _ . .• 

1943 metų prad žioje Vyriausioj i kar iuomenes vad?vybe i~
kėlė ~rti2;_ę.nams naujus uždav_inius. Vy ri~usiojo kar:iuc:imen~s 
vado 1943 metų vasar io 23 d. 1sakyma s re ikalavo ple sti parti
zaninę, k_ovą priešo užnuga ry je, ardyti pri ešo komunikacija ~, 
trulfcfyti pri ešo kariuomenės kilnojimą, sprogdin ti_ ir :pade?t- . 
nėti kari niu s sandėlius, užpuldinėti pri ešo įgulas, vtsom 1s pne 
monėmis padėti puolančiai Tar ybin ei Armijai. 

Vyk dydami partijo s CK . nurod_Y1;1l1S, _pogrin~in ia_i ~i~tu"."os 
KP apskritie s komit etai, veikę pneso uz1~ug ~ryJ ~, e ~ ~si .vt~ų 1 
priemo niq partizanin ei kovai tohau vys ty t~. Šiq ~d_?:vtn~ų- sv1e
soje didelį darbą atliko LKP Centro Komit e to leidžiami ir po 
gr indyj e platinami a ts~ auk imai, J:?er ku '.iuos bu v o _vedamas pl a
tus politini s darba s Lie tu vos partizanq ir gyventoJų tarpe. 

Lie tuvos KP Cent ro Komit etas eilėje specialiai išleistų atsi 
šaukimų atskleidė v isus klastingus okupantq ir jq vietinių pa
kalikq - lietuviškųjų buržuaziniLĮ nacionalistų - sumanym us. 
Po Sta lingrado kaut y niq hitl e riniai vadeivos, gelbėdami savo pa
šlijusią padėtį, paskelbė „totalinę mobilizaciją". Ji e ėmė v~r 
buoti okupuotų Paba lt ij o kraštų jaunimą į esesinink q le gio 
nu~ kovai pri eš Tarybinę Armiją ir užnugaryj e besiplečianti 
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partizaninį judėjimą. Viename savo atsiš~ukime , Jšleis~ame 
1943 metų balandži o mėn., LKP Centro !<o_m1~eta~ rase: '.'L1et u
viai! etarnaukite ok upantams! Kas stoJa Į h1tlermę kanuome
nę, kas pak elia ginklą pri eš R~udonąją Ar~iją, ta s_ tamp~ savo 
tėvynės išdaviku . .. Nesiduokite apgauna mi! Kad 1r ką zadėtų 
amžinieji lietuvių tauto s pri eša i, klastingi vok iški eji grobikai,
jų tikslas yra vienas ir tas pats: išnaikinti lietuvių tautą, užgrob
ti jos žemę ir kolonizuoti ją savo išp eromi s - hitl er iniais kolo
ni stais" 1• 

1943 m. bal an džio 15 d. Maskvo j e susirinko Paba ltijo tautų 
jaunimo atstovai i savo per radiją transliuojamą mitingą, kuria
me irgi buvo demaskuoti pikti hitlerininkų mobilizaciniai suma 
nymai. Salomėjos Nėries pirmininkaujamas mitingas priėmė 
kreipimąsi „Į Pabaltijo jaunimą", kuriame buvo išdėstyta jauni
mo antifašistinės kovos programa. Kreipimosi t eks tas bu vo iš
platinta s ir Lietuvoj e . 

Liet uvos Komunistų p artijos vadovau jamoje k ovoje aktyviai 
dal yvavo visuomenės ir kultūros darbuotojai - rašy toj ai 
P . Cvirka, Salomėja Nėris, A. Venclova, E. Mieželaitis, J. Bal
tu.šis, A. Gricius, dailini nkai S. Žukas ir V. Jurkūnas, pro feso
riai J . Žiugžda, K. Korsakas ir J. Kriščiūnas, ge nerolai V. Vit
kauskas ir V. Karvelis ir kt. 

Pogrindininkai-kom unistai ir komjaunuoliai gyvu žodžiu ir 
savo leidžiamuose atsišaukimuose aiškino lia udžiai tikrąją pa
<lėtį, demaskuodami hitlerinių talkininkų - buržuazinių nacio
nalistų - apgaulę. 

Lietuvių liaudis išgirdo mūsų partijos balsą, ir hitleri
niam s oku pan tam s nepasisekė suorgan izuoti lie tuviškojo eses i
ninkų legi ono, nes darbo žmonės griežtai atsisakė stoti į jį. Pa
vyzdži ui, Svenčionyse į „legioną" panoro užsirašyti tik trys 
jaunuoliai 2• Buržuazinių nacionalistų lei džiami laikraščiai buvo 
priversti pripažinti, kad į kariuomenę pašauktųjų registraci
jai vykdyti Lietuvoje neigiamai atsiliepė kai kurių inteligentų 
sluoksnių įtaka". Todėl nuo Lietuvių legiono s te igimo atsisa
koma. Registracija ateity j e vy ks jau tik darbams kariuom enei 
ir karo ūkiui" 3• 

Sužlugus „leg iono' ' sudarym ui , lietuv išk iej i buržuaziniai na
cionalistai sušaukė „lietuvių konferenciją" . Bet ir ši apgaulinga 
priemonė nepadėjo: tik n ežym i j aunimo dalis, daugiausia buo
žių sūneliai, sto jo i buržuazinių nacionalistų ginkluotas ga ujas. 

Tuo tarpu partizanini s judėjimas Lietuvoje v is labiau plėtė
si . Padėdami puolančiai fronte Tarybinei Armijai, drąsūs Lietu
vos partizanai stiprino savo smūgius p riešo užnugariui, trukdy 
dami hitlerininkarns gabenti kariuomenę ir šaudme ni s į Tarybų 

1 Kovoje prieš hitlerinę okupaciją. Lietuvos KP(b) otsišaukimai, Vilnius, 
1948, 64 psl. 

2 :2:r. ,.Okininko patarėjas", 1943. III. 19, Nr. 11. 
3 Ten pat. 
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Sąjungos-Vokietijos frontą, org ~nizuo<;Iami lietuvių tautos 
pasipriešinimą visoms ok~J.?ant_ų_ pn e~ o:iem s. . . 

Lietuvių taut os budelia i, v 1s1 lozes ir ren te lna1, kune, pir
mųjų karo mėnesių laimėjimų apsvaigin t i, viešai skelbė, kad 
mūsų tauta turinti žūti ir savo vietą užleisti vokiečiams kolo
nistams, dabar, blogėjant hitlerinės Vokietijos padėčiai, pra
dėjo vei dmaini škai dėtis lietuvių ta utos „globėj a is", žadėdami 
,,grąžinti nuosavybės teises". 

Savo atsiša ukim e, išleistame 1943 metų balandžio mėnesi, 
1.KP CK nuplėšė kaukę nuo šios okupantų klastos: ,,Lie tuvi , ne
tikėk k lastingais okupantų paladai sl Melas, apgaulė ir šmeiž
tas - tai vokiečių fašistų įprastos priemonės. Už beverti „nuo
savybės dokumentą" okupan ta i nori ta ve suv ili o ti į hitlerinę 
žmogžudžių kariuomenę. Jud ošiaus sidabriniais papirktų mūstĮ 
tautos išdavikų kubiliūnpalaikių konf ere ncijo mi s - balaganais. 
jie nori apsukti tau galvą, kad lengviau du o tum save apiplėšti, 
kad greičiau galėtų pasiųsti ta ve į frontą arba į hitlerin~ ka
torgą Voki et ijoje, kad tu ten žūtum, o tavo ūkį a tiduoti vokie
čiui kolon istui" 1• 

Tarybinė Armija p ergalinga i žengė į priekį, triuškindama 
vokiečių priešinimąsi ir valydama nuo okupantų tarybinę žemę. 
Siame Tarybinės Armijos žygyje dal yv avo ir Tarybinės Armijo s. 
lie tuvišk as is jun ginys, kur is dar Oriolo kautyniq laukuose už ko
vos žygdarbius du kartu s pelnė Vy riaus iojo Kariuomenės Vado 
padėką. 

Tuo metu hitlerininkų okupuotoje Lietuvoje geriau sie ji Lie- 1 

tuvo s liaud ies sūnūs ir dukros stiprino kovą prieš hitleriniu s: 
okupantus. Visoje Lie tuvo je, LKP CK operatyvinės grupės va
dovaujamos, ypač smarkiai ėmė aug t i pogrindinės partinės or
ganizacijos, ku rios buvo antihitlerinės kovos centrais. 

Aktyvią veiklą išvystė Vilniaus miesto pogrindinė organiza 
cija, va do vaujama Juo zo Vito-Valūno ir J ano Pš ev alskio, kur ie 
subūrė pažangius antihitl er iniu s miesto kovotojus ir su ja is sto
jo į kovą pri eš okupantus. Jų tarpe bu vo seni komunistai-po
grindininkai - Icikas Vite nbergas, Sonia Madeiskerytė, Maka
ras Korablikovas, Al eksandra s Mažucas. Su jais kartu dirbo 
Andrius Bulota, Vincas Labanau skas ir kt. Vilniuje jie anti fa
šistinės organizaci jos vardu le ido pogrindin iu s laikraščius „Tė

vynės frontas", ,,Sztandar Wolno sc i" be i atsišaukimus lietuvių 
ir lenkų ka lb omis. 1943 metų pavasarį buvo su imtas organiza
cijos narys Vac ys Kazlauskas. Ištvėręs žiaurius kankinimus, jis 
prieš mirtį Vilniaus kalėjimo 2-je kameroje įrašė: ,,Ni ekad n e
dovanokit už motinos , žmonos ir našlaičių kančias". Kartu žuvo 
pogrindinės organizacijos dalyviai Kazimieras Namislovskis ir 
Vladi slovas Borisevičius . 1943 m . birž elio 19 d. Vilniuj e buvo 

1 Kovoje prieš hitlerinę okupaciją. Lietuvos KP(b) atsišaukima i, Vllni us , 
1948, 71 psl. 
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1,uimta s Juow s Vitas, kuris po ilgtĮ kankinimtĮ bu vo žiauriai 
nu žud ytas. Tačiau sunkūs smūgiai nepalaužė visos Vilniaus or
gan izacijos. Atstačiusi ryšius su Marijono Mic eiko s organiz uotu 
LKP Vilniau s mies to ir apsk riti es pogrindiniu komit e tu, ji toliau 
kovo jo prieš okupantus , leido laikraščius „Związkowiec" ir „Za 
wolnosė". 

Andrius Bulota savo atsiminimuose apie bebaimį kovotoj4 
Juozą Vitą rašo: .,Ju ozo Vito vadovaujamos pogrindinės organi
zaci jos veik la sparčiai plėtėsi: bu vo užmegzti ryš iai su „Jurgio " 
(G. Zimano) vadovau jamais Rudninkų mišklĮ partizanų dalin iais, 
o taip pat su Baltarus ijos pa rtizana is Naručio ežero raj one . J. Vi
tas nenuilstamai darbavosi, kad išplėsttĮ organizac ijos veiklą po 
visą Lietuvos teritoriją, ypač Užnemunėj e, kurią laikė mūsų silp 
nesniąja vie ta. Visada žval us ir ene rging as, j is pats imdavosi 
organizuoti literatūros, ginkllĮ ir žmonitĮ pergabenimą. Ner eta i 
pats sėdęs ant dviračio, su padir btais dokumen tais ir pistol etu 
kišenėje, vykdavo i Kauną, Ukmergę ar Alytų" 1• 

Kovinga bu vo LKP Kaun o miesto organizacija (sekretor iai 
Leiba Solominas, Juoza s Bilys ir Fedotas Kruglia kovas). kurioj e 
buvo 80 partijos narią LKP Kauno miesto ir apskrit ies komite
tas palaikė ryšius su KėdainilĮ, TraklĮ, Marijampolės, Ukmergės 

rajonlĮ pogrindininka is ir partizantĮ būriais 2. 

Kaune veikė pogrindinė antifašistinė or gan izacija „Kovos 
prieš fašizmą sąjunga" . Jo s veikloje aktyviai dalyvavo „Dailės" (· 
kombinato darbuot oja Olga Vaivadienė, liaud ies menininkas 
Juozas Laurinkus, kanaliza cijo s darbininkas Vl adas Čibilis, My-
ko las Kiaupa ir daug elis kittĮ. LKP Kauno miesto ir apskrities 
ko mitetas pavedė komiteto nariams Antanui Kersnauskui ir 
Petrui Trofi movui per VI. Čibilį palaikyti ryšius su šia organi-
zacija . .,Kovos prieš fašizmą sąjunga" lei do atsišaukimus, or
ganizuodavo dive rsija s įmonėse, padėdavo tarybiniams karo be
laisviams ir partizanams . Ji buvo okupanttĮ lik viduota 1943 m. 
liepo s mėnesi, suėmus apie 50 jos naritĮ, kuriq dauguma, jq tar-
pe VI. Čibilis, M. Kiaupa ir O . Vaivadienė , žuvo . 

Negali ma be susijaudinimo skaityti giminėms rašytą iš ka
l ėjimo Mykolo Kiaupos laišką, kupiną neapyka ntos priešams 
ir taurios meilės liaudž iai, už kurios laisvę Kiaupa kovojo 
ir žuvo. 

., .. . Kaip matot e aš dar gyvųjq tarpe. Kaip ilgai - nežinau. 
Skaitau ne dienas , o valandas. Likimas aiškus - priglaus smė
lio ka lnelis. MttSlĮ byla jau baigta, ir prasidėjo paslaptingi žmo
nilĮ dingimai. Sausio 26 d. iš kaltinamąjų mūsq byloje išvežė 
5 moter is. Pasakyta buvo, kad neva vie nas į namus, kitas į Vo
kietiją. Mes žinom, ką tie išveži mai reiškia ... IšvežttĮjlĮ tarp e 
yra Vaivadienė ir mano šeimininkė, kur gyvenau . Jeigu jau 
perkt mas trenkė i mūslĮ tarpą, aišku, palies ir mus . .. 

1 „Komuni stas", 1960, 1 r. 7, 46 psl. 
2 2 r. LKP CK Partar chyva s, 1771 f., 16 ap. , 58 b. , 25 l. 
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Mam a, brangi mama, tu man rašai, kad aš prašyčiau pasi
gailėjimo tų, nuo kurių prikl auso mano gyvybė. Be reikalo . Nel 
Niekados! Mano siela nėra tiek sužalota, kad aš likčiau šliau 
žiojančiu šliužu . Geriau mirti stačiam, negu vergaut i klūpsčiam. 

Rašykit e apie ką norite, tik ne apie tai. Neužgaukite mano ken
čiančios širdies. Joj e ir taip skausmo pilna. Tikėtis iš tų niekšų 

pasigailėjimo būtų daugiau negu naivu . Supr askite man e nors 
kartą. Tik mizerijo s dreba dėl savo kailio. Aš mirties nebijau -
mirštu už teisybės saulę. 

Mama, brangink laisvę, ne šiandieninę, ne ! Tikra laisvė 

skaudžiom is kančiomis ir krauju perkam a. Ir tavo sūnus savo 
kraują atiduoda už ją". 

Didelė partinė org anizacija buvo Trakų apskrityje (sekre
torius Michailas Afoninas) . 1943 metais ji turėjo 27 pirmines 
partin es organizacijas, kur ioms priklausė_Įį7 _komunistų. Tra 
kuos e , Aukštadvaryje, Onuškyje, Semeliškėse, Lentvaryje, Vie
vyje, Eišiškėse, 2.asliuose, Valkininkuose buvo sudaryti parti j os 
valsčių komitetai 1• 

Didelį darbą atliko Šiaulių miesto ir apskrit ies pogrindinė 
orga nizacija (sekretorius Jurgi s Baščiulis) , kur ioje buvo 15 par
timų grupių, jungiančių 75 narius 2, ir Panevėžio partinė orga 
ntz-a.cija - (sekre torius Juo zas Paplauskas), apėmusi Šedu vos, 
Naujamiesčio, Krekenav os, Troškūnų, Šimonių, Kupiškio , Vie 
šintų valsčius 3• 

Platų partinį aktyvą turėjo LKP Alytaus apskrit ies komitetas 
(sekretorius Vincas Sakalauskas). Pogrindin inka i Balkevičius, 
V. Nedziukas, J. Mikulevičius darba vosi apie Simną, Dauguo
se - J. Prakapas, V. Dobrovolski s, Kastra vickas , Merkinėje -
A. Kacvingelis. Alytu je dirbo J . Sipyla, V. Vai cekauskas ir 
P. Vėsa. LKP apskrities komiteto nar iai J. Grigon is, Z. Ra
gauskas, J . Olekas ir kt. dirbo politinį darbą partizanų bū

riuos e. 
Partinių organizacijų vadovaujamos , antifašistinės orga ni

zacijos susikfu·ė ir aktyviai veikė Panevėžyje, Ute noj e , Kėdai
niuos e, Marijampolėje, švenčionyse ir kitose apskr ityse. Jos 
padėaavo-pabėgusiems karo belais viams, tiekdavo jiems mais 
to, drabužių ir net ginklų. 

LKP Švenčionių apskrities komiteto vadovaujami, apskri
tyje 1943 metlĮ vasarą veikė 9 antifašistinia i komitetai, ku 
rie vienijo daugiau ka ip 60 žmonių. AntifašistinilĮ komitetlĮ 
veikloj e pasižymėjo Svenčioniq apskriti es mokyklų mokyto 
j ai : KirkučitJ prad žios mokyklos - Valiukonis, VigarlJ - Jad
vyga Guigienė, moky tojai Čepulionis, Bolotovka ir kt. 

1 2:r. LKP CK Partarchyvas, 1771 f., 16 ap., 68 b., 9 l. 
2 2:r. ten pat, 25 l. 
3 2:r. ten pat. 
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LKP APSKR IČIŲ KOMITETŲ SEKRETORIAI 

M. Afon inas (Trakų apskr. ) 

J . Bašėiulis (Siauiių apskr.) , 
Kęstučio var do būrio vadas 

Tarybq Sąjungos Didvy ris 
St. Apyva ia (Svenėion iq apsk r.l 

J. Ciulad a (Ukmergės ap skr .) 

LKP APSKRICIŲ KOMITETŲ SEKRETOR IAI 

J . J akubon is (Rokišk io apskr.) 

J. Motuzas (2e maitijos komitetas) 

P. Kulka (Utenos apsk r.) 

St. Nauj alis (Marijampolės apskr. ) 
K. Pe triko vardo būrio vadas 

• 



l 
LKP APSKRIČIŲ KOMITETŲ SEKRETORIAI 

J . Paplausk as (Panevėžio apsk r.) V . Ple tkus (Kėdainių apsk r.) 

• 

V. Saka laus kas (Alytaus apsk r .) J . Vosylius (Biržų aps kr .) 

Jau pirm aisia is okupacijos metais LKP pogrindinių komitetų 
nurodymais susikūrė antifašistinės organizacijos Kauno ir Vil
niaus getuose. Kauno gete tokios orga nizacijos branduolį suda
rė komunistai M. Lanaitė, M. Rafas, M. Serma nas, E. Smuilovas, 
komjaunuoliai E. Pianko, M. Rubinsonas, Z. Golcbergas, E. Zil
ber is, l. Milšteinas ir kiti aktyvista i, kurie subūrė aplink save 
daugelį geto žmonių. 

Getų antifašistinės orga nizacijos įvykdė eilę diversinių aktų. 
Didžiausią nuostolį fašistai patyrė 1943 metų liepos mėnesį, 
ku omet Kauno geto antifašistinės organizac ijos narių buvo su
sprogdintas didelis kiekis šaudmenų V forte. Sprogimo metu 
žuvo jį įvykdžiusieji organizacijos nariai - komja unuolis Me
j er is Lurjė ir Faive lis Par adas. 

Kauno geto antifašistinės organizacijos nariai, kurie buvo 
varomi pakro v imo darb ams į geležinkelio stotį, sukeis davo prie 
va gonq pritvirtintus lydraščius, vagonų remonto specifikac ijas. 
Tai ne tik įnešdavo painiavą, bet ir sukeldavo avarijų, nes iš 
stoti es išeidavo nesur emontuoti vagonai. ,.Maisto" fabr ike Liu
se i Cimermanienei perstačius iešmą, pra einantis traukinys už
važiavo ant vagonų, stovėjusių šalutinėje šakoje: daug vagonų 
buvo sut riuškinta. Oro pavoja us metu, prižiūrėtojams nubėgus 
į &lėptuvę, J . Kopelmanas stotyJe padegė sanitarinį traukinį . Trys 
jo vagonai visiškai sudegė. Kauno aerodrome M. Moškovičius 
perpiovė aliarmo sirenos laidu s; tarybinių lėktuvų antskrydžio 
me tu ji neveikė. 

Didelį dėmesį Kauno geto organizacija skyrė tam, kad ko
munistinės tiesos žodis plačiai paplistų masėse. Tos organizac i
jo s komiteto narys Dimitriju s Gelpernas ir komjaunuolis Mi
cha ilas Rubin sonas įnešė i getą radijo imtuvą, įrengė jį specia
lioj e slėptuvėje, reguliariai klausėsi žiniq iš Didžiosios žemės. 
Taryb inio informacijų biu ro pran ešimai buvo perrašomi ir iš
platinami geto gyventojq tarpe. 

Pogrindinės Kauno ir Vilniaus getq organizacijos nuolat rūpi
no si ginkla is. Jo s stengėsi pasitĮsti savo narius į tokias darbo 
vie tas, kur galima buvo pagrobti ginklų. 

Pirmąjį šautuvą į Kauno getą įnešė A. Boruchovičiūtė. Daž
nai bu vo atnešamos ginkit! dalys, kurios gete buvo montuoja
mos. Čia pat slėptuvėje buvęs Ispanijo s kovlJ dalyvis R. Gor
gelis, D. Teperis, P. Gordonas mokė jaunimą va ldyti ginklus. 
Tačiau ilga iniui toks pavienių šautuvq gabenimas jau nebega
lėjo patenkinti organ izacijos. Teko grieb tis stambesnių eks
propriacij tĮ . Kaun e vie na tokia stambi operac ija buvo įvykdyta 
Vytau to (dabar Lenino) pro spekte, dabartinės vidurinės mokyk
los Nr. 10 patalpose , kur karo metu buvo vokiečitĮ karo ligo
ninė, kita - priešlėktuvinės apsaugos kareivinėse. 

Ryš iams su miestu palaiky ti, ginkl ams į getą gabenti reikėjo 
ieško ti vis naujų būdų. Ištyrę hitlerininkų mažiau saugomas ge
to tvoros vie las, Ch . Ratneris ir P. Sateris keliose vie tose 
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. • · Ia ir vėl lengvai ją užkabinę, sulauk-

perp_io:7ė spyghuotąJąt viele-isd~vo per tuos savo „var te liu s" kom-
dam1 tn~kamo ~om e~t -/ S. Lermanaitę , I. Goldblatą ir ki tu<; 
jaunuoliu s E: P_110:'1~1 

i:~iganizacijos reikalai s vykdavo į miestą 
draugus_._ kun e _l;'ama su avojingu kro viniu . Pro vi enu s tokiu <; 
arba ~qzda vo_ is ttendali/pabėgusiu iš IX for to kalinių . Ilgainiui 
vart ehus 1eJO l ge a · k · R K ·t · b . . . k · · · ··ke lia Ryšininkės S. Bur o 1r . acai e uvo fas1sta1 suse e 1 r si . . · . 

rie tvoros sulaikytos ir susaud ytos. . . . . . .• 
P p 1·nctinės geto organiza cijos ve1kl0Je ak tyv 1a1 pas 1re1sk& 

cgr · · d b b - . kom ·aunuoli ai, kuri e dalyvavo visuose JOS _ar o aruo s_e, rup1-
nos/ vaikų mokymusi , įsteigė j~ems nelegalią mokyklą 1r suo: • 
ganizavo pionierių būrelį, kuna m vadov~vo. _P. K~rnauskyte . 

Svarbiau sias geto antifašistinės orgamzac1Jos tikslas buv 0 
isijungtį_į parti7'lninį judėjimą ir su ~in~I~ ranko~e k o'.[oti _pri eš 
ck@._a __ n.tus. LKP Pietq sriti es pognnchmo ko~1 te to _pasn 1sta, 
i Kauną atvyko to komiteto atsaki nga darbuotoJa Gesia Gleze 
i·ytė (Albina). Ryšininkų padeda ma, ji patek o į getą, apsvarstė 
čia su antifašistinės orga nizacijo s ko mit eto nar iais išvykimo 
i partizanų būrius planą. Grįžusi į miestą, ji ir to liau daug padė
jo geto pogri ndin ei orga nizacija i, palaikydama ryšį su ja per 
J. Levį. D. Gelperną, S. Ginaitę ir kt. Užsimezgus ryšiams su 
naujai organizu qja mo _partizanų būrio „Mi1.tis oku~ntam s" 
vadu Kostu Radionovu, didelė dalis geto antifašistinės organ i
zaci jos narių išėjo į Rudninkų miškus . Medžiaginį išvykstančių 
partizanų aprūpinimą tvarkė M. Grinb ergas. 

Ne lengva buvo pabėgti iš spygliuota viela ap tverto ge to, 
dar sunk iau - įveikti daugiau kaip 100 km atstumą iki pa r
tizanų bazės, hitlerininkų stropiai saugo mai s keliais. Tačiau 
geto organizacijos komitetas rąsdavo išeitį. Buvo atsitikimq , 
ka i prie vartų privažiuodavo sun kv ežimis su draugu, pėrsirengu
siu vokiškojo pclicinin ko unifor ma, ir pagal suklastotus doku
?1entus išreikalaudav o 25-30 žmonių „darb ui nakties pamain o
Je'.'· T~i bu:'o iš anksto išvykimui paruošti ko vo tojai su paslėp
tais g1~kla1s. _Tokių būrių siuntimas vy ko net kelis mėnesius . 
Daug~l1 grupių lydėjo prityręs ryšininkas N. Endlinas. Tačiau 
pagaliau gestapas tai susekė, ir 1944 m. balandžio 15 d. buv . J o
nava~ gatv~je iš yasalų užpuolė eilinę mašiną. Partizanai ati
?eng~ ugn1. KE:.h ~estapinink ai, tame tarpe ir išdavikas -
!:>Of~n~, buv~ nusau~1'. 7 partizanai, jų ta rpe š. Rat neris, š. Fin
kehs _1r _kt., zuvo, kitiems pavyko prasiv eržti . 

. V!lm~us ge~? ~ntif~šistinės organizac ijo s nariai buvo siunčia
~1 _d_lfbti_ trbiskių ?rnklų sandėliuose, iš kur ji e atsin ešdav o 
!:'amų gm ų,. be_t tat ne visada pavykda vo. Kartą šešiolikame-
tis Zelmanas Tiktina - 1·1ind · · · · · . ~ o l vagoną lf paem e nemazai gra natq, 
bet -~uv? _paste~e tas ir sunkiai sužeistas. Suimtas J·is laikėsi did-
vy nska1 lf vezamas 1· g t · · 
Kam J·u-s ' . t es apą , ragmo atkersyti okupantams . 

" voge granatas?" pakl · K" . 
Red .). Tiktinas ats k · · K- . ause __ 1tehs ~ges tapininkas: ~ 

a e. " ad Jas mesciau l JUS. Jūs užmuset 
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IZ: ~ai rės i uc;i nt;: .~\. Scrmanns. A . Boruchovičiūtė. P. Gordo na" . .\\. ~n:11 . . 

K,,uno Reto komjaunuolitĮ grupė 
SM i 1;~ h,,in·, ) . A Fnilclzona s. i\l . l{uh inso 11a,. l. _G_ol<!bl :.1.11,._ . 
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l. Vlt cnbc rgas -
Vilniaus geto 

antifoiiislinės organizacij os 
vadovas 

mano tėvą ir mano moliną" 1• Ne. 
trukus ji s mirė nuo žaizdų ir kan. 
kinimų. 

Pačiame Vilniau s ge te buvo 
, udar y ta partizami organizacija 
vadinama PPO (Jungtinė parLiza: 
m1 orga nizacija) . Sios organizaci
jos štabo vir šininka s buvo l. Vi
ten berga s. PartizantĮ grupitĮ susi
rinkimuo se l. Vit enberga s ir kt. 
prav0sdavo kariniu s apmokymu s. 
Grupės turėjo įsirengę ginklų san
dėlius. 1942 metq viduryje štabo 
nutarimu buvo susprogdinta s ge le
žinkelis Naujosio s Vilnio s rajone. 
Si div ersija laikinai sustabdė trau
kinių judėjimą. Zinia apie šią ko
vinę operaciją plačiai pasklido ir 
Vilniaus mieste. 
· Vilnia us geto antifašistinės or

ganizacijos komiteto nariai I. Vi
tenbergas, B. Seršnev ski s, S. Ma-

deiskerytė, Ch. Borovskaja ir kili užmezgė ryšius su LKP Vil
niaus pogrindiniu komitet u, įsijungė į miesto antifašistinės or
ganizacij os „Związek Patr iot6w Polskic h" darbą, nustatė ryš ius 
su tarybiniai s partizanais. 

B. šeršnevskis apie pogrindinį darbą Vilniuj e ra šo: 
.,Kai vokiečių armijo s patyrė pralaimėjimą ties Stalingra du , 

mieste bu vo paskelbta s trijų dienų gedu las. Mes ta ip pa t nu ta
rėme pažymėti ši jvykį. Naktį komjau nuoliai turėjo mieste ant 
sie~ų par ~šy~~ ~ūkius .. Mes sėdėj~me, ga lvojo me tekstą, be t 
sak1~ys :' 1~ 1se1davo ilgas. Juk kiekvieną, sugautą beraša nt, 
lauke m,_rtie s bausmė, tad šūkį reikėjo sugalvoti kiek galin t 
trumpesnĮ. 

- 2.inau,- sušuk o Pševalskis,- trumpi au ir nes ugalvos i. 
Par ašykim e taip - Stalingradasl 

Sekančią dieną mokytojas Kudirka vaikščiojo po miestą. Jį 
?ž iu~ino_juodos vėliavos ir rūstus žodis „Sta lingra das" , šauk te 
sauk1ant !s nuo namų sienų. Policininkai ir sargai gramdė užra
šus, bet Jų buvo daug - Sonios Madeiskerytės kolektyvas gera i 
pa sida rbavo" 2• 

I. Vitenberg as buvo nukankintas gestape. Rašy tojas L Ere n
b_urga s. ,.Pravdoje". taip _aprašo jo žuvimą: ,.1942 metų sau 
s10 ~ en. gete sus 10rganizavo partizanų būrys. Jo priešakyje 
s tov~J?. ~O rnet.ų _amžiau s Vilniaus darbi n inkas Vite nbergas. 
Vok1ec ia1. , . ateJO JO suimti, jis slapstėsi po žeme . Tuo met Kite-
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1 «n pau.a.u, 1944. IV. 29, Nr. 103. 
2 „Tiesa", 1958. IX. 12, Nr . 216, 

lis paskc lbc: .,J eigu Vlt cnbc rgas 
ncpasLduos gyva s, ryt oj bus už
mušti visi". Vit enberga s žinojo , 
jog vokiečiai vis vien pasmerk tuo
sius nu žudy s, bet ji s norėjo, kad 
parlizanai turėttĮ laik o pasitraukt! 
į mišką. Ji s pasakė: .,Skaudu, kac.l 
aš negaliu nusišauti" ir, at sisve i
kinęs su draugai s, išėjo pas Kitelį . 
Vokiečiai jį kankino - išdūrė jam 
aki s" 1. 

Ištrūkę iš Vilniau s get o, antifa 
šistinės organizacijo s nariai ir jau 
nima s stojo i partizanu s , sudaryda
mi du nauju s partizanų būrius -
,.tJž ~ergalę" (būrio vada s S. Kap -
1inšk1s, kom isara s Ch. Borovsk11-
ja) iL,J(_oyą'.,'. (būrio vadas - iš 
IX forto pabėgęs kapitona s l. Ve- Partiza ne G G,e7.eryto -
selnicka s (Vasilenka), komisa- LKP P1etq ~n tles kom ite to 
ras - Vac. Va inuti s), kurie jvykdė alsa k inga darb uo toja 

nemaža drąsių kovos operacijų. 
. Di~el~ pagal~ą V~lniaus g~to anti~ašistam s su siriš ant su par

t1zana1s .ir. o~~a~1zuOJa~t p.ai:t1zanll buriu s suteikė G. Glezerytė, 
atvykusi I v 1l111ų pogrmdmiam darbui. Kartą, vykdydama ko
vos uždavinį, ji buvo hitlerininkų apsupta ir, nenorėdama pa· 
tekti į priešo ra nkas, nusišovė . 

Drąsi ir energinga Sonia Madeiskerytė dirbo get o, vėliau 
Vilnia .us miesto ko mjaunimo komit eto sekr etorium . Ji pradė io 
organ1zuot1 spaustuvę, redagavo ir platino atsišaukimus. S. Ma 
dciskerytė kartu su S. Kapli nskiu išvedė kanalizacijos vam z
džiais iš geto grupę pogrindininklJ. 1944 metti kovo mėnesį 
Užupio gt. namo Nr. 3 kieme ji buvo gestapininkq apsupta ir 
sužeistu . J ą žiauriai kankino, be t ji nepalūžo. Pri eš pat Vilniaus 
išvadavimą S. Madeiskerytė buvo sušaudyta Li1kiškiq kalėji
mo kieme. 

Siaubingomis okupacijos dienomis nemaža lietuviq padėjo 
i getą S\!varytiems žydą tautybės gyventojam s. Pavyzd žiui. 
Kaune ak tyviai i šį kilnq darbą įsijungė gydytoja Elena Kutor 
!{ienė, įstojusi į 12artiją 1943 metais, ir Marija Lesčinskienė. Jq 
na~uos e vykdavo geto nntifašistinės organi zacijos vado vq su
sitikimai su mies to pogrindiniq partijos ir komjauni mo komi• 
letq nariais, čia nlvykclavo pč1rtizanai iš savo bazės, buvo sle
piami gink lai bei komunistinė literatura. 

Svarbu s geto organi zacijos ginktq sandėlis buvo 1943 m. 
pabaigoje įrengtas P. Trofimovo pastang omis Kauno, Jonavos 
gotvėjc. 

1 «npao Aa>, 1944, lV. 29, Nr. 103, 

l !J l lltl~rln~ o~upuclla 1.lcl11volc 289 
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S. Madeiskerytė 
LLKJS Vilniaus miesto komit eto 

sekretorė 

Gydytojas Pe tra s Baublys (da
bar dirba Vilniau s V. Kapsuko 
vardo univ ersit e to Medicin os fa
kultete ), būdamas okupac ijos metu 
Kauno kūdikių namų (lopšelio) ve
dėju, nuo 1942 metlĮ rud ens palai
kė ryšį su Kauno gete veikusia 
pogrindin e antifaši stine organiza 
cija ir, rizikuodamas gyvybe, neie
galiai P'riimdavo .į lopšelį ir slėp
davo ten vaikus tėvų, vykstančiu 
į partizanų būrius. Tokiu būdu 
jo bi:rvo pas1ė-pta ir išgelbėta apie 
30 vaikų, o jų tėvams tuo buvo su
teikta galimybė išvykti į partizanų 
būrius ir su ginklu rankoj e kovoti 
prieš hitlerinius grobiku s. Šiame 
tauriame darbe jam padėdavo kū
dikių namų per sonalas, ypač vyr. 
medicino s seserys Elena Ubarevi
čienė, Pranė Vitonytė ir kt. Nema-
žai tame darbe padėjo gyd. J. Ne

rneikša , kuris okupacijos metu dirbo sveikatos apsaugos vady
bos motin os ir vaiko įstaigų inspektorium. 

1941 m. liepos 14 d. buvo paskelbtas Kauno apygardos komi
saro SA oberfiurerio Lentzeno įsakymas, kad likę gyvi žydai 
turi būti patalpinti Vilijampolės gete. Ten jų irgi laukė neiš
vengiama mirti s. Gydytojas Vyt. 2.akevičius, vadovaudamasis. 
žmoniškumu, priglaudė pas save gyd. š. Matusevičių. Tai suži
noję, hitlerininkai 2.akevičių suėmė. Tardomas jis pareiškė, kad 
kiek vieno žmogaus pareiga padėti gyviesiems nugalėti mirti, 
kad ir kokios jie būtų tautybės. Tai įsiutino hitlerininkus, ir jie 
nugab eno 2.akevičių į IX fortą. šaudant gyd. 2.akevičius buv o 
sužeistas. Fašistai iš jo tyčiojosi tol, kol jis nuo skaus
mų mirė. 

Kai fašistai tūkstančiais iš Kauno geto varė žmones šaudy
mui į IX fortą, Broniui Kutkai pasisekė išgelbėti grupę žmonit! 
iš ve damos kolonos ir priglausti pas save. Kitą kartą B. Kutka 
nuėjo prie geto, kad vėl kuo nors padėtų ten uždarytiems žmo
nėms. Čia perduodant maistą jis buvo fašistų kulkos peršautas 
ir mirė pri e spygliuotos geto tvoros. 

Taurus patriotas buvo girininkas Mykolas Šimelis. Gyven
damas Tarpumiškių kaime (Kaišiadorių rajonas), ji s savo nam e· 
iškasė slėptuvę, kurioj e slėpė 14 žydų, pabėgusių iš Kauno 
geto. Šimelio išgelbėtieji žmonės, išvadavus Lietuvą, įsijun
gė į kovą prieš hitlerininkus. Po karo buržuazinių naciona
listų gauja M. Šimelį nužudė už tai, kad jis išgelbėjo žydus. 
Taip buržuaziniai nacionalistai žvėriškai susidorojo su tauriu 
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LIETUVIAI Il'ITEUGENTAI, 
DALYVAVĘ ANTIFAšISTINRJE KOVOJE KAUNE 

Cyd . P. Baublys Gyd. E. Kutorgienė 

M. Leščinskienė O. Vaivadienė 



žmogumi, parodžiusiu liek meilės, pasi aukoj imo, ge lb int žm0 • 

nes nuo mirtie s 1• 

Partizaninis judėjimas Lietuvoje nesulaikomai plėtės i , ap. 
imdamas įvairius gyventojq sluok sniu s. LKP Švenčionių apskri
ties komiteto sekretori us S. Apyv ala, tuo metu buvęs ir „Vil
niau s" partizanlĮ būrio va du , rašė: ,,Pas mu s būry yra studentų, 
darbininkų, valstiečių jaw1imo. . . Yra keletas valstiečiq, ku
riuos vokiečiai išvarė iš ūk.ių" 2• Buržuazinių nacionalistlĮ spau
da rašė, kad bolševikai ,, ... nori sudrumsti mūsų tautos nuotai
ką, įbauginti naivius žmone s ir tuo būdu išstumti juos į miš
ką - ,,partizanauti" 3• 

Su didžiausia baime sekė buržuaziniai nacionalist ai didė
jantį liaudies keršytojų aktyvumą, jų drąsias operacijas. 
„ 1943 m. rugpiūčio mėn. partizanų grupės buvo pastebėtos 
100 vietų, o iš viso apie 800 žmonių, o lapkričio mėn. partizanai 
pasirodė 200 vietų, iš viso 3600 žmonių" 4. Kitoj e vietoje jie 
taip vaizdavo išaugusį partizaninį judėjimą: ,,Šiais metais par
tizanai apėmė didelę Lietuvo s dalį. Kuri s jau mėnuo ji e šėlsta 
Zarasų, Utenos, Rokiškio ir Biržų apskrityse. Ir jų židiniai jau 
atsidūrė Šiaulių apskrityje, šiaurinėje dalyj e, apie Kauną, Kaz
lų Rūdos miškuose ir Dzūkijoje. 

1943 m. gale jau veikė 5000 partizanų, kuri e per 1943 metus 
užmušė -280 valdininkų ir paraližavo žymią krašto administra
cijos dalį" 5• 

Tikrumoje partizanini s judėjimas žymiai labiau išsiplėtė 
Lietuvoje ir sudarė rimtą jėgą. Dešimtys parlizaninit1 būrių 
nuolat smogdavo stipriu s smūgius fašistin ei karo mašinai. Vil
niau s apskrities partizanų būriai: Margirio vardo, Adomo Mic
kevičiaus vardo, ,,Už pergalę", ,,Perkūnas" , ,,Mirtis fašizmui"; 
Kauno apskrities -,,Už Tarybų Lietuvą", ,,Mirtis oku_pantams", 
, ,P!..!]nY-n"; Panevėžio apskrities - Gražinos va@J), _,,Sakalai"; 
švenčionyse -,,Vilniaus", ,,Žalgirio", ,,Bičiuliai", Kosto Kali
nau sko vardo; Šiaulių - Kęstučio vardo; Utenos - ,,Audra"; 
Rokiškyj e - 2emaitės vardo ir kai kurių kitų apskričių partiza 
nų ouriai, padėdami puolančiai fronte Tar ybinei Armijai , stip 
rino savo smūgius pri ešo užnugariui, trukdydami hitl erininkam s 
vykdyti lgl.riuomenės pergrupavimus. Parti zanai sustabdė judė
jimą daug elyje kariniu atžvilgi u svarbių hitl eriniam s grobikams 
kelių, rimtai gra sino kai kuriom s geležinkelių magistralėms. Po
licija ir okupantų įgulos ne tik kad buvo bejėgės nuslopinti par
tizaninį judėjimą Lietuvoj e , bet daug elyj e vietų jos buvo sunai
kinto s arba slapstėsi nuo partizanų stamb esniuo se centruose, 
kitur apsigynimui nuo partizanų statėsi įsitvirtinimų. 
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1 Zr. Kaisiadorių rajono laikr. ,.Komuni stiniu ke liu", 1960. VII, Nr . 53-5 7. 
2 J. Paleck ls. Tarybų Lietuvos ke lias, Vilni us, 1947, 60 psl. 
J „A teitis", 1943. III. 15, Nr. 53. 
• LKP CK Partarchyv as, l f., l ap ., 134 b., l l. 
5 Ten pat. 
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P/\ lff! Z/\N INIO J UDl:!JIMO LIETUVOJE 
J UNGINflJ IR BORilJ VADA I 

E. Bale išis 
K. Kalin ausko vardo būrio vadas 

J. Barau skas 
„Dainavo s parti zano" būrio vadas 

Alb . Barausk as 
Margirio vardo būrio vad as 

P. Binkis 
Gražinos v. junginio 1 būrio vadas 



PARTIZANINIO JUDEJIMO LIETUVOJE 
JUNGINIŲ IR BORIŲ VA DAI 

Z. Bridik.is 
Panevėžio XN būrio vadas 

K. Dudiauskas 
„Audros" būrio vadas 

M . Ce iko 
„Pirmyn" būrio vadas 

Alf. Gaileviėius 
„Saka lų" būrio vadas 

PARTIZ ANINIO J UDeJIMO LIETUVOJE 
JUNGINIŲ IR BORIŲ VADA I 

;J. Griciūnas 
Kęstučio v. būrio (Biržų) vadas 

J . J eleckich 
„Keršytojų" būrio vadas 

K. Izvekovas 
„Išlaisvintojo" būrio vadas 

St. Juozapavitius 
A.. Mickevičiaus vardo būrio vadas 



PART!Zi\ TNIO J UDf:JIMO LIETUVOJE 
JUNGT JŲ TR BORTŲ VADAI 

V. Juseviėius 
„P<?rkūno" būrio vadas 

P. Praneviėius 
Gražinos vardo junginio vadas 

T. Monėiunskas 
Trakų brigados vadas 

F. Pušakova s 
„Už Tėvynę" būrio vadas 

PARTTZi\NTNIO J UDf:JTMO LIETIN OJE 
J UNGTNll[ IR B0RIŲ VADAI 

A. Raguotis 
Zemaitės va rdo junginio vadas 

Taryb11 Sąjungos Didvyr is 
Br. Urbanaviči~1s_ das 

K. Kalinau sko vard o buno va 

F. Tranas 
Zema itės v. junginio 4 būrio vadas 

l. Veselnickas (Vnsilenka) 
„Kovos" būrio vadas 



PARTIZANINIO JUDEJIMO LIETUVOJE 

JUNGINIŲ IR BORIŲ VADA I 

J. Vildžiūnas 
„Bičiulių" būrio vadas 

VI. Vildiiūnas 
„Patvariųjų" būrio vadas 

Tuometinę padėtį okupuotoje Lietuvoje savo laiškuose apra
šo „Zalgirio" partizanų brigados komisaras Domas Rocius (sla
pyvardė Baškys). Jis rašo trumpai, kukliai ir optimistiškai. štai 
ištrauka iš jo laiško, rašyto 1943 m. liepos mėn. 19 d .: ,,Ką nors 
naujo parašyti negaliu. Kariaujam su ūpu ir noru, kad greičiau 
būtų išvyti iš mūsų Tėvynės plėšikai ir banditai. Gyvenam miške 
kaip partizanai. Lietuvoj mūsų žmonės, darbo klasė ir biednio- ' 
kai laukia mūsų, o buožės svajoja apie buržuazinę Lietuvą ir 
tam reikalui smarkiai ruošiasi. 

Ypatingų karinių žygių pastaruoju metu nepadarėm. Nulei 
do mūsų „Zalgirio" sprogdintojai vieną traukinį, o „Vilniaus" 
būrys - 3 traukinius, iš kurių du su gyvąja jėga, užmušėm pen· 
kis policininkus, sudaužėm keletą pieninių I ir sugadinom tele
fono ryšius. Tai visi darbai „Zalgirio" brigadoje. Tikime, kad 
toliau bu s daugiau . Vedame agitaciją, spa usdiname lapelius, 
pritaik ytus vietos reikalams. Norim e, kad, kurie suklydę, grįžtų 
į gerą kelią . .. 

Mes mylime laisvę taip, kad visada pasiruošę ją ginti ir mir
ti už ją" 2• 

1 Okupacijos metu valstiečiai buvo verčiami pristatinėti pieną. Part iza· 
n ams sunaikinus pienines, valstiečiai pieno nebev eždavo. 

2 „Komunistas", 1960, Nr. 5, 73 psl. 
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Okupantų įtvirtinimas ties Rūdiškių miesteliu apsiginti nuo partizanų 

Okupantai metė didelius SD dalinius prieš Kazėnų miškuo
se esančius pafti_?:anus,_nes gausūs partizanų junginiai, išsidėstę 
šiuose miškuose, buvo visiškai paraližavę hitlerininkų veiklą 
aplinkini_uQSe.-rajouuose. 19_43 metų spalio 19 d. kautynėse prieš 
SD- da"iinius žuvo „Zalgirio" brigados komisaras Domas Rodus 
(Baškys), brigados gydytojas Aleksandras Kucevalovas, parti
zanai Vladas Jakubonis, Zoja Vilkaitė ir kiti. Tų aštriq kovq 
dienomis LKP Siaurės srities pogrindinio komiteto sekretorius 
M. Sumauskas savo laiške LKP Centro Komitetui rašė: " ... Si 
priešų ekspe dicija mums brangiai apsiėjo. Mes netekome 
9 draugų, jų tarp e drąsaus, atsidavusio ir puikaus draugo Baš
kio . Mirtis jo buvo staigi: užbėgus ant priešo kulkosvaidžio 
ugnies, kulka pataikė kakton, o antra pervėrė krūtinę ... Mūsų 
partizanai niekuomet neužmirš drg. Baškio iT tinkamai priešams 
atkeršys už jo mirtį .. . . Norisi pažymėti, kad, papuolę į sunkią 
padėtį, mūsų draugai Lietuvos partizanams gėdos nepadaro ir 
jeigu r eikia miršta didvyrio mirtimi". 

Besiplečiant partizaniniam judėjimui Lietuvoje, LKP Centro 
Komiteto operatyvinė grupė labai daug dėmesio skyrė glau
diem s ryšiams tarp jos ir įvairių partizanų būritĮ, išsisklei· 
dusių įvairiose laikinai okupuo tos Tarybų Lietuvo s vietose: 
siekdama užtikrinti sėkmingą vadovavimą partizanų kovai 
prieš oku pantu s. N~ol~~ k~lia~1_d~vo. ryšinink~i . iš _vienos ap
skritie s i kitą su 1vamom1s zm1om1s, :pr~nes~~~us, nur?cty
mai s. Vi ena s vadovaujantis centra s, tampriai susmsęs su v1sa1s 
partizam1 junginiais ir būriais, stiprino partizantĮ judėjimą, 
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D. Rocius 
„Zalgirio" partizanų br igados 

komisaras 

įgalindavo jį spręsti bendrus ko
vos uždaviniu s . LKP CK opera
tyvinės grupės vadovai M. šu
mauska s ir G. Zimana s atliko dide
lį darbą , tinkamai sutvarkydami 
ryšius . Ji ems pavyko susirišti su 
šeš iais šiaurės Lietuvos partizanų 
būriais bei grupėmis, su kuriais 
Lietuvo s partizaninio judėjimo 
štabas neturėjo ryšių nuo 
1942 metų. 

Susikaupęs partizaninės kovos 
patyrimas priešo komunikacijų ar
dymo srityj e parodė, kad kiekvie
nas susprogdintas geležinkelio 
bėgis sudaro pri ešui daug vargo, 
sustabdydamas kuriam laikui jo 
traukinių judėjimą ir tam tikru 
mastu supainiodamas priešo vado
vybės apskaičiavimus. Todėl, bė
gių sprogdinimą sukoncentravus 
vienu laiku, apimant visus priešo 

geležinkelius ir, be to, pradedant šių operacijų vykdymą kiek 
galima didesniam partizanų būrių skaičiui, galima buvo suduoti 
pri ešo geležinkeliams rimtą smūgį ir atitinkamu mastu sulėtinti 
prie šo kariuomenės aprūpinimą. 

Vykdydamas Centrinio partizaninio judėjimo štabo įsakymą 
suduoturiešo užnugariui galingus smūgius, ypač jo susisieki
mui geležinkeliais, Lietuvos partizaninio judėjimo štabas pa
ruošė priešo laikinai okupuotoje Lietuvos teritorijoje veikusiems 
partizanų būriams atitinkamą bėgių karo planą. 

Plačiajai geležinkelių bėgių sprogdinimo operacijai užtik
rinti visuose priešo komunikacijų keliuose reikėjo daug sprogs 
tamos medžiagos. Didžiuliai sprogstamos medžiagos kiekiai buvo 
tolimojo skridimo lėktuvais perm esti į partizanų būrių veiki1?~ 
viet as. Pavyzdžiui, per laikotarpį nuo 19Qm. birž elio 16 d. 1k1 
tų pat metų spalio mėn. buvo perm esta 16 340 kg speckrovinio. 
Kaip pažymėjo Lietuvos partizaninio judėjimo štabo viršinin
kas A. Sniečkus savo laiške aviatran sporto divi zijos vadui, -
„pagalba šoviniais, ginklais ir sprogdinimo technika ... įgalino 
žymiai suaktyvinti būrius ir suduoti junt amus smūgius 
priešui" 1

• Buvo taip pat suorganizuota sprogstamos medži~
gos ~avimas vietoje, priešo užnugaryje. LKP CK operatyvine_s 
grup es nurodymu visuose būriuose buvo ruošiama si šiai kovi
nei bėgių karo operacijai. 

Bėgių kara s turėjo būti pradėtas visur vienu laiku pagal 
Cent rinio partizaninio judėjimo štabo duotą ~ignalą. Toliau 

1 LKP CK Parta rch yvas , 1 f., 1 ap., 3 b., 20 l. 
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PARTIZANINIO J UDEJIMO LIETUVOJE 
JUNGINIŲ IR B0Rll } KOMISARAI 

B. Bračas . . 
. . va rdo būrio (S1auhų) 

Kęstuc10 
kom isaras 

K. Staras 
Gražinos vardo jun ginio komisaras 

J. Strelc ovas 
Kęstučio vardo būrio (Za rasų) 

komisaras 

M. SunakPvičius . 
Š 

• ,. būrio kom 1sa ras 
„Ker yto10 

--



-

partizanų būriai jau patys turėjo nuolat smogti smūgius pri eš 
gel~žinkeliams ir tuo būdu pa~i~ti , kad_ ~ūtų s_u~pro?dinta kie~ 
galima daugiau bėgių ir suna1kmta kanmų pn eso eselonLĮ. 

Tiek ruošdami esi tai operacijai, tiek ir vykdydam i ją, būriai 
laikydavosi iš anksto paruošto ir suder into plano . Buvo paskirs. 
tyti geležink elio ruožai smūgiui suduoti, kruopščiai išžvalgyta 
vietovė, duoti konkretūs uždavinia i sprogdintojq grupėms. 

Suderinus su Tarybinės Armijos 1943 m. vasaros pu olimo 
pradž ia, rugpiūčio mėnesį prasidėjo bėgiq karas. Partizanai savo 
veiksmus pradėjo iš karto viso je pri ešo laikin ai okupuotoje te
ritorijoje . 

Rytiniuose Tarybų Lietuvos rajonuose prasidėjo suderinti 
ir nepertraukiam i baltarusiq partizanq „Spartako", Gastelo var
do brigadų ir lietuvių partizanq „Zalgirio", ,,Vilniaus", Kosto 
Kalinausko vardo ir kitų partiz~nų junginių smūgiai pri ešo ge
ležinkelių Vilniaus-Daugavp ilio, Vilniaus - Minsko, Daugavpi
lio-Karaliaučiaus ir Vilniaus-Gardino ruožuos e . 

Sunkūs smūgiai priešo komunikacijoms buvo suduoti Kau
no-Šiaulių, Vilniaus-Kauno, Tilžės-ŠiaulitĮ, Vilniaus-Šven
čionėlių, Švenčionėlių-Panevėžio ir kituose geležinkelių ruo
ž~. Tik nuo bėgių karo pradžios iki lapkričio mėnesio Lie
tuvos partizanai „nuvertĖ' dvidešimt tris traukinius su ginklais, 
maisto produktais ir gyvąja priešo jėga, susprogdino 6 geležin
kelių ir plentų tiltus, per keliasdešimt kilometrų apgadino gele
žinkelių pylimą, telefono-tel egrafo ryšius ir sunaikino nemaža 
hitlerininkų" 1• 

Toks partizanų suduotas staigus ir sunkus smūgis priešo ko
munikacijoms dezorg anizavo geležinkelių judėjimą ir sukėlė 
sumišimą priešo stovyk loje. Neužteko bėgių susprogdintoms li
nijom s atstatyti, pritrūko remonto brigadų. Ten, kur hitlerinin
kams pavykdavo atstatyti geležinkelį, partizanai vėl ir vėl ju os 
i;progdindavo. 

Negalėjo išgelbėti vokiečių ešelonų nei kas puskilometrį įtai
syti bunkeriai, nei sustiprintos sargybos, nei įsakymas apie 
,,mirties zonos" įvedimą, pagal kurį 100 metrų pločiu į abi pu
ses nuo geležinkelio pylimo turėjo būti iškelti visi gyventojai, 
sugriauti visi pastatai ir iškir sti medžiai bei krūmai. KarinitĮ 
pri ešo ešelonų judėjimas nuolat buvo partizantĮ veiksmų truk
domas. 

Kai šios hitlerininkų priemonės nieko negelbėjo, buvo pa· 
ske lbta kolektyvinė gyventojų atsakomybė. Okupantai kreipėsi 
į gyventojus su šiuo atsišaukimu: ,,Der Gebietskommissar Wil· 
na -L.md. 

Atsišauki mas į Vilniaus Gebietskommissar iato gyve ntojus. 
Lieba: geležinkelio užpuldinėjimus . 
. . . Pageležinkelio gyventojams per eina atsakomybė už gele

žink elio linijos saugumą. Asmenys, nesilaiką viešųjų kelių ir 

1 LKP CK Partarchyvas, l f., l ap ., 439 b., 1-2 l. 
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įtartinu būdu artinąsi prie geležinkelių objektų, bu s šauctorn· 
n~įspėjus. Der Gebietsko~issar W ilna-Land pas. Wulff . vu'. 
mus , 1943 m. vasario 19 d. 

Kiek stiprūs buvo partizanų suduodami smūgiai ok upan. 
tam s, rodo slaptos hitlerininkų in strukcijos . Vie noj e tokių inst
ruk cijq (Nr. 12438), išleistoje 1943 m . rugsėjo 9 d., liet uVi 
ta utos budelis Ren telnas rašė: ,,Didėjantis skaičius pasikėsini~ 
mų prieš geležinkelius, keli us ir tiltu s priverčia mus imtis ener. 
gingų priemonių". 

Įbauginti stiprėjančio Lietuvoje parti zaninio judėjimo, hitl e
r iniai oku pantai ir jq talkininkai, lietuvių tautos išdavika i 
ėmė naikin ti iš tisus lietuvių kaimus. Ji e nušlavė nuo žemė~ 
p aviršiaus 21 kaimą, tam e tarpe Lazdėnų, Užupio, Slapeikių 
Kernavos, Lauciūnų, Gumbo, Fermos, Trakėnų kaimus , o Pirčiu~ 
pi o kai me sude gi no gyvus 119 žmonių, mėtydami ne t kūdikius 
į degančius na mus , i r šaudė iš automatų į žmones , kuri e bandė 
išsigelbėti iš ugnies ir pabėgti. Deginant žmone s Pirčiupio kai
m e, savo žiaurumu ypač pasižymėjo recidyvistas Ulbinas. Kartu 
su juo tą piktadarystę vykdė lietuviškieji gestapininkai Rudins 
kas, Sinkevičius , Eišiškių policijos viršininkas Lusis, Eišiškių 
apskrities viršininkas Kazakevičius ir kiti. 

Stai pačių okupantų dokumentas, rodąs, kad šalia žmonių 
šaudym o buvo deginami ištisi kaimai, o jų gyventojai varomi 
katorg os darb ams į Vokietiją. ,.Ske lbimas Lentvario, Vievio , 
Pabradės ir Nemenčinės valsčių gyven tojams. 1943 m. rugsė
jo mėn. 8 d . 19,45 val. buvo kaio užmokestis už susprogdinimą 
geležinkelio bėgių tarp Lentvario ir Varėnos sudegintas Fermos 
kaima s ir gyventojai evakuot i . .. 

1943 m . rugsėjo mėn. 11 d. taip pat buvo atsilyginta už su
sprogdinimą geleži nk e lio bėgių tarp Lentvario ir Vievio ir dar 
tarp Vilniaus ir Pabradės. Vietovė Lazdėnai prie Vievio ir Dry
žu liai į šiaurę nuo Nemenčinės buvo evakuoti ir ugnimi sunai
kinti. Gyve ntojai iš tų apylinkių yra pristatyti prie darbo 
tarnybo s". 

Be to . buržuazinių nacionalistų padedami, hitl eriniai okupan
tai griebėsi naujos klastos, b'Q_tent_knrti „vietos savisaugos bū
rius" kovai p.rieš-Hetu:vių Jautos gynėjus - par tizanus . 

1943 m. spalio mėn. LKP Centro Komiteta s išleido specialų 
atsišaukimą „Šalin banditiškus „vie tos savisaugos būrius"!", ku· 
riu o ouvo įspėti Lietuvos gyventojai. ,,Broliai lietuviai! Atsimin
kite, kad vokiečių dienos Lietuvoj e su skaitytos ... Vi eningu 
pa si pri eš inimu sutrukdykite okupantams organizuoti naujas 
banditiškas gaujas, kaip jūs praėjusią žiemą sutrukdėte jiems 
suverbuoti lietuviu s į esesininkų legionus!" 1 

Nepavyko hilierininkams suvilioti Lietuvos gyventojų į „vie· 
to s sav isaugos būrius". Liaudis ėj9 į partizanus, kurių skaičius 

1 Kov oje p rieš hitlerinę okupaciją. Lietuvos KP(b) atsišaukima i, Vilnius, 
1948 , 121 psl. 
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kasdien didėjo. Partizanai dar atkakliau ir drąsiau puldavo prie
šo įgulas, sprogdindavo tiltus, nuversdavo nuo bėgitĮ karinius 

f ešelonus. Priešas niršo, bet visada gaudavo tokį smūgį, kad il
gai negalėdavo užmiršti partizantĮ ir kiekvieną sekundę turėjo 
drebėti, lauk damas naujo smūgio. 

Lietuvos par tizanai, vykdydami KomunisttĮ partijos nurody
mą, naikino gyvąją priešo jėgą, ardė kelius, gadino ryšitĮ lini
jas. Ne vieną, bet dešimtis karttĮ Trakų brigados partizanai iš
kasė ir nuk irto pož.ominį telefono kabelį, kuris jungė vyriausiąją 
Hitler io b_µstinę Berlyne su Rytų fronto kariuomenės va
dovybe. 

- ITar 1943 m. rugsėjo mėnesi partizanai išvedė iš rikiuotės 
VilP.iaus--Gardino magistralę. Abu tiltai (per Merkio ir Salčios 
up, •s) buvo sunaikinti. Buvo paliktas tik nedidelis tiltas ties Dar
ga. i ų kaimu. Bet hitlerininkai juo negalėjo pasinaudoti, kadan
c,~l \l s kelia s suko i Rudninkų girią. 

l"'artizanq būryje „Bičiuliai" 1943 metq rudenį jau buvo apie 
70 kovotojų. Savo sąskaitoje jie turėjo daugiau kaip 20 su
sprogdinttĮ priešo ešelonq ir atviruose mūšiuose ne vieną de• 
šimtį sunaikintų hitlerininką 

Kovingas, judru s buvo Kosto Kalinausko vardo būrys, savo 
eilėse turėjęs apie 60 kovotojų, sėkmingai atlikęs ne vieną ope
raciją prieš okupantus. Būriui vadovavo Edvardas Baleišis, parti
:zam1 tarpe žinomas Taujėno slapyvardžiu. Jis buvo sumanus 
vadas, nepalenki amos valios komunistas. Būrio komisaru buvo 
Antanas Vėbras (slapyvardis Antanas Aras). 

,,Vilniaus" partizanq būryje 1943 metais jau buvo 85 parti
zanai. Jų tarpe tokie pasižymėję, kaip būrio komisaras Minkevi
čius, partizanai Jonas Vrublevskis, Antanas Steponėnas, Ipoli
tas Sabanas. Juozas ir Vilius Bagdonai, pabėgę iš belaisviq 
stovyklos Vasilijus Fedko, Semionovas ir daugelis kitą 

1943 metq vasarą į Adutiškio miškus 'prieš „Vilniaus" par
tizanq būrį buvo sutelkta esesininkų rinktinė iš 900 žmonitĮ, 
kurios štabas buvo įsikūręs Antom1 kaime. Rinktinė pradėjo 
Adutiškio miškt1 valymą. 

,,Vilniaus" būrio partizanai, besitraukdami nuo priešo, atsi
dūrė sunkioje padėtyje : iš vienos pusės artėjo esesininkų gran
dis, o iš kitos - jau buvo matyti laukas, kuriame buvo paruošti 
pri ešo kulkosva idžiai. Pati geriausia išeitis buvo kaip nors 
bandyti prasimušti pro fašistq grandinę į miško gilumą. 

Tuo metu t1ys jaunuoliai, kulkosvaidininkai - Fiodoras 
Aleksiejevas, Ipolitas Sabanas bei automatininkas Pavelas Klu
šinas - atidengė į priešą stiprią ugnį, o kiti partizanai prasi
mušė pro grandinę ir vėl pasitraukė i miško gilumą. Jie apšau
dė fašistus iš sparno ir matė, kaip likę jaunuoliai bandė pasi
t raukti. Tačiau jie žuvo nelygioje kovoje. 

Adutišk io mišktĮ valymas okupantams nedavė laukiamtĮ re
zultatq. ,,Vilniaus" partizanq būrys neteko trijq kovotojlĮ, 
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. • t 1. • buvo dide sni. Jis neteko 12 kareivių ir 2 ka. 
0 pneso nuo s o 1a1 . . t 

. . k 30 kareivių buvo suze1s a . 
rmrn ų, 943 t Vilniaus" ir Kosto Kalinau sko vardo Parti. 

Per 1 me us „ k · t· t · · k . d • · LKP Švenčionių aps n 1es par 110s Otnite zana 1 va ovau1am1 • d" 2 . · 
to n~l eido nuo bėgiq 36 prieš_o ese lo_n~s, susprog. 1~~- gelezin. 

k •1. • 18 plentų tiltų radi 10 stotĮ ir kt. Sus1dumn uose su 
e 10 ir ' ·k· 23 · · k · · hitl erininkais šitl būrių part izana i suna 1 mo pn eso anninkus 

ir 300 kareivių. • · · k L' 
K • arki'ai 1943 m. išaugo partizanine ova 1etuv01·e a1p sm . . t · t · _ , 
tyt . ·r 1·s· to kad tik per antrąn pusme l par 1zanų buri11 ma 1 1 , . • · t·k -i 

skaičius padidėjo daugiau k~i-p_ dvigu?~1 ir ~1en I stamb i~j_i 
būriai susprogdino 59 vok1ec1ų kanmus esl:l_onus'. sudauze 
61 garvežį, 1230 vagonų, sunaikino 6,? km_ ge~ezmk el_10_pylimo, 
g plentų ir geležinkelių til~us, staFbrns k1ek ms vok1ec1ų karo 
technikos, tame tarp e 16 lektuvų . . . . . . 

Per tą patį laikotarpį Lietuvos partizanai _ Įvykde eilę kitų 
stamb iq diversinių operacijų: . _l)l~vo sus'I?r?gdmtas ~ echan lzuo
tas malūnas „Lietuva" Kalvan JoJe, suna1kmt a durp1ų gamyklos 
ir elektros stotis Švenčionių apsk rity je, Vilniuje pad egtas kai
liu fabrika s, susprogdintas elektros tran sfor matoriu s, teikęs 
elėktros energiją geležinkelių depui , išves ti iš rikiuotės garve
žių remonto įrengimai 2

• 

Raseinių apskrityje tuo metu veikęs partizanų būrys "Keršy
toja s" sudaužė mašiną, kuria važ iavo aukštas fašistinis parei
gūnas Bezechė. Jis vežėsi naujai atvykstančius į Lietuvą re
patri an tus, jiems įkurdinti vietovių sąrašus ir kitus svarbius 
dokumentus. Operacijai vadova vo St. Kursevičius. 

Margirio var do partizanų būrio liaudi es keršy tojai, vadovau
jami Alberto Barausko , nul eido nuo bėgių 2 priešo kariniu s eše
lonus, suspro gdino 30 metrų ilgio geležinkelio tiltą, geležinkelio 
stotelę, semaforus , aštuonis iešmus ir 120 metrų bėgių. To par
tizanų būrio kovotoja i dalyvavo, triuškinant Medelio miestelio 
hitlerininkų įgulą. 1943 metų spalio pradžioj e hitl erininkai 
nutarė likviduoti partizanu s, kurie bazav osi Naručio miškuose. 
J ie suorganizavo didelį baudžiamąjį būrį. Margirio va rdo būrio 
partizanai prasimušė pro hitlerininkų apsupimą ir persikėlė 
į ~u_dnlnkų miškus. Čia margiriečiai davė pradžią trims naujiems 
~unam s: "Perkūnui" (būrio vadas Vaclovas Jusevičius), ,.Mir
tis_ okuJ??!1tams" (būrio vadas Kostas Radiono vas ) ir Adomo 
M1cke.:71c1?,us _ v_ardo C?ūrio. vada s Stasys Juozapavičius). 
. ,.Juros . buno p~rt1zana1, vadovauj ami Vytauto ir Vlado Bie
liau_skų. pne Serapmų kaimo puolė esesinin ku s ir buržua zinius 
n~ci<?nal!stl~~· sa_ugojusius keliasdeš imt kalinių. atvarytų miško 
k ir~t1. _Uz tr~JŲ kilometrų buvu si hitlerininkų įgula nespėjo ateiti 
saVIesiems l pagalbą. Visi kali niai buvo išvaduoti ir išsiskirstė. 

: 2r. LKP CK ~artarchyvas, l f. , l ap., 20 b. 22 l 
2 r. .,Tarybų Lietuva", 1944. m. 24, Nr. 12. ' · 
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Karolio Petriko vardo partizanų būrio vadas N au j alis, par. 
ti za nai Leonavičius, Grincevičius, Ignatavičius, kilęs iš saulėto. 
sios Armėnijos Sarabijanas nuginklavo Padovi ni o, Varnupių km 
bu ožes Marijampolės apskrityje. Pas a loj e sučiupo 4 polic inin: 
ku s, važ iavusius vež imu ir nespėjusius išropo ti iš savo guolio 
J uos pristatė į būrio buvimo vietą Buk tos miške. Įvyko teis'. 
ma s, ir suskambėjo rūstus nuo spren dis: už tėvynės išdavimą_ 
mirtis. Keturi išda v ika i, uolūs hitlerininkų ta lkini nk a i, buvo 
sušaudyti. 

Kęstučio vardo būrio par tiza na i (būrio va das J . Baščiulis) 
padarė didelį reidą ir pe rsi bazavo iš Kazėnų miškų Balta rusi
j oje į Šiaulių apskriŲ. Žygy je ji e susidūrė su nacionalistų orga
ni zuota policija p rie Simonių miško, ža lios ios girioj e ir Pakru 0• 

jaus valsčiuje . Už sėkmingą kovos žygį būrio parti zanus 
rad iogra ma sveiki no Liet uvos parti za nin io judėjimo šta bo vir• 
šinink as A. Sniečkus 1. Būryje bu vo apie 50 partizanų, vėliau 
jis išaugo iki 150 ir daugiau žmonių. Iš su rasto a rt ile rij os svie• 
dinio partizana i pas iga min o miną ir padėjo po ge leži nkelio bė· 

giais Tauragės-Šiaulių ruože, ne toli Tytuvėnų. Užėjus ešelo
nui, mina sprogo , nuve rsd ama pusę sąstato su aut omaš inomis, 
cisterno mis, kare iviais . Kaip vėliau parti za nams pranešė ryši · 
ninka i, hitleri nin ka i už muštus ir sužeis tus kareiv ius išvežė de• 
šimčia sunkvežimių. Tr yškiu ose par tiza nai užpuolė durpyną, 
kur dirbo apie 30 karo belaisvių , iš kurių 14 prisijungė prie 
partizanų . Kęstučio var do partizanų būrys savo kovos ve iks
mais buvo apėmęs Baisoga los , Šiaulių, Šaukėnų, Šiaulėnų, Kur
šėnų, Papilės, Gruzdžių, Radv iliški o, Meškuičių , Tytuvėnų vals· 
čius. Vie n tik 1943 metų gru odžio mėn. būrio pa rtizanai nul eido 
nuo bėgių 5 ešelo nu s Siaulių-Meškuičių, Rad v iliški o- Bai
soga los , Tauragės-Šiaulių ir Šiaulių-Kuršėnų ruožu ose. 
Šaukėnų miške part izana i išva davo 30 kalinių grupę, jų t arpe 
10 žydų iš· Šiaulių mies to. Operac ijos metu ji e užmušė 10 vo
kiečiq sargybinių. Prie Tytuvėnų parti zan ai sud eg ino malūną, 
kuri s malė ok upan tams miltu s, Šaukėnų valsčiuje ji e lik vi davo 
hitlerin inkų savisa ugos štabą, suna ikind ami 25 faš istu s. 

uo Biržų apskrity je ve iku sio Kęstučio vard o partizanų bū
rio operacijų sulieps nojo -karini ai sandėliai, benzino cis ternos, 
sprogimai išmetė į orą au tomaši nas. Hitl er ininka i kartą apsupo 
partizanų stovyklą. Užvirė įnirtinga kova. Partizanų buvo tik 
api e šimtą , o hitlerininkų - apie keturi s šimtu s. Susirėmimas 
truko nuo 10 vala nd os ryto ik i 4 va lan dos di enos. čia galą 
gavo pa ts baudžiamos ios eksp edic ij os vadas oberle itenantas 
Franca s . J is su savo būriu spec ialiai a tvyko partiz anq naikinti. 
Franco mundieriaus kišenėje par tizanai rad o fotonu otraukll, 

1 2r . LKP CK Part archyvas, l f., 1 ap., 400 b., 185 l. 
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vnizduojančių vokiečių kar eivius, šaudančius žmones, o užrašų 
knygutėje buvo apr ašy tas Rok iškio apskriti es Miliūnų kaimo 
sudeginima s. 72 kiemus suna ikin o ugnis. Kru vinos ek spedic ijos 
metu hitl e rininkai vie toje nužudė š io kaimo gyven toju s Petrą 
Amosiej evą , Larijoną ir Palietą Balaboskinus, Lukeriją Traviną, 
Domną Isajevą ir to pa ties kaimo rusų sentikių šventiką Jefimą 
Fitingovą . Kitu s kaimo gyv entojus išvežė i Pravieniškių kon 
centracijo s stovyklą arba katorgos darbams i Vokietiją, kur da r 
žuvo ke liasdešimt šio kaimo gyventojų. 

2.emaitės var do partizanų ju ngin io ryšininkas, trylikos metq 
bern iukas Anan iju s Ivanovas, gelbėdamasis nuo mirt ies, bėgo 
į mišką pas parti zan us. J am bebėgant hi tlerininka i peršovė abi 
kojas. Anani jus suklup o ir pateko i gestapininkų nagu s. Jį nu 
vežė į Panevėžio kalėj imą, kur kalėjo jo motina, taip pat pa r
tizanų ryšininkė. Gestapininka i tardymo kambary je motinos 
akyse kan kino Ananijų. Karščiu degančiomis akim is žvelgė j ie 
vienas į kitą , bet neišdavė partizanų. Įniršę budelia i už kojų pa• 
korė motiną ir sūmĮ Panevėžio kalėjimo kieme. 

LKP CK operatyvinės grupės vadovas M. Sumauskas viena
me savo laiške LKP Cen tro Komit etui , rašydamas apie „V ilni a us '' 
bf1rio partizanų veiklą 1943 m. liepos mėn. nurodo: ,.a) sude 
gin ta girininko - tau tos išdaviko namai. Jis pats namuo se nesu 
rastas; b) liepos 23 d. tarp švenčioniq ir Nauj. Švenčionių nu 
leis tas nuo bėgių siauras traukinuka s. Sudaužy tas garv ežys ; 
e) iš liepos 31 dienos į rugpiūčio 1 d. tarp Na uj . Švenčionių ir 
Ignalinos pri e Kretono ežero nu leistas eše lonas, vykęs į frontą, 
sudau žy ta 11 vagonų ir garv ežys; d) tarp Pastor iq ir Saldu tiš
kio 10 viettĮ susprogdin ti bėgiai; e) Lesnojus sudarė 2 komja uni 
mo organizacij as; f) gera i išplati nta mūsq spa uda" 1. 

Štai kaip patys par tizanai 1943 m. aprašinėja savo kovas 
pri eš hitl er ininkus. ,. ... 1943 m. spalio mėn. ,- rašo par tizanas 
Korovkin as,- Biržq girioje susirinko 96 tarybiniai par tizanai. 

Parti zana i ilsėjosi. Staiga pasigirdo šūvis, po to dar keli 
šūviai ir granatų sprogimas . Būrio vadas liepė užim ti gynybą 
iš vis q pusitĮ. Po minutės vis i kovotoja i buvo savo v ietose . !va l
gai pranešė, ka d stovyk la apsup ta ir baudžiamojo būrio jėgos 

kelis kar tus viršija mūsq jėgas - jq bu vo ne mažia u kaip 300-
350 žmonių. 

Po pi rmo susišau dymo su sargy biniais viskas nuri mo kokia i 
40-čiai minučių, paskui vokiečiai perėjo į puolimą. Mūšis tę
sėsi apie septynias va landas, ir baudžiamasis būrys turėjo pasi
traukti. Mūšio lauke jie pa liko 27 užmuštus, 36 sužeis tus, kiti 
pan ikoje pabėgo. Par tizanai pamiškėje sudegino 9 sunkiąsias ir 
v ieną lengvąją automašiną. Mes nuostolitĮ neturėjome" 2• 

1 LKP CK Partarch y vas. 1 f., 1 op ., 437 b„ 97 l. 
2 LKP CK Par tarchyvas, 1 f., 1 ap. , 53 b., 98 l. ir 6 b„ 2 l. 
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. Vienam ~ iš savo lai~kų „Viln ia~~•.• būri? . part iza nas , T~rybų 
SąJungos Didvy ris Brom us Urbanav 1cms (ve liau Kosto Kahnau s. 
ko vardo būrio vadas ) rašė, jog 1943 m. spalio 29 dieną grupė 
išeina i uždavinį. kad Spali o šventę sutiktų kovos pos te su gink. 
lu rankose . ,.Po šešiq dienq kelio prie iname V iln iaus- Daug av. 
pilio geležinkelį Pabradės raj one. Užta.is? me iš an.ksto paruoštą 
miną po bėgiais ir pasitrauk iam e. Stai Jau maty ti ir ga rve žys, 
Vis arčiau ir arčiau slenka juod as slibin as. Jau p irmi ej i rat ai 
pasiekė vietą, kur guli užtaisyta mina . Staiga blykstelėjo ugnis. 
Baisus trenks mas pervėrė visą aplinkumą. Malonu žiūrėti, ka ip 
garvežio ašys, vagonų dur ys ir sie nos, sudaužy tos vokiečių tech
nik os gabalai kyla i viršų ir krinta žemėn. 

Tačiau gaiš ti ir gėrėtis šiuo va izdu ilga i negalima buvo . J uk 
išgąsdinti netoliese vokiečių garnizo nai pas ipil s į vi sas puse~ 
gaudyti mūsų. Nepastebim i, lygiai ka ip atėję, d ingome nakt ies 
tamsumoje. 

Uždaviny s šventei įvykdytas . Tačiau gru pei to atrodė dar 
per maža. Pasitraukėme už 20 kilometrų ir po dviejų dienų nu. 
leidžiam e dar vieną karinį traukinį" 1• 

:Zemaitės vardo ju ng inio par tizanai, veikę Rok išk io raj one, 
rašė: 11 • •• Mes apsistojo me miškelyje netol i Panemunėlio mies. 
telio. Staiga miške pasig irdo triu kšmas. Mes užėmėm gynybą iš 
visų pusių, nes ki tos išeities nebuvo . Kai tik pasirodė pi rmieji 
trys policininka i, mes tuo j atidengėm ugnį. Du policini nkai buvo 
užmušti ir viena s suže ista s. Policininkų ta rp e prasidėjo sąmyšis. 
Pasinau dodam i tuo, mes su šūkiais „valio" puolėme juo s. Poli· 
cija paniko j pasitraukė. Mes paėmėm du šautuvu ir vieną pisto · 
letą sistemos „Mauzer" ir pasitraukėm į kitą vietą" 2 . 

Zarasų apskrityj e vokiečių baudžiama sis būrys (api e 300 žmo
nių) apsupo nedidelę partizanų grupę , vadovaujamą A. Ra
guočio (Dalgio). Tris valanda s atkakliai gind amies i, par tiza nai 
nukovė ir sužeidė daugi au kaip 50 hitlerininkų, kareivių ir ka
rininkų, o kitus privertė pasitraukti. 

:Zema itė:;; var do partizanų junginio va das Antanas Ra
guotis apie tas kovų dienas rašo: ,,1943 metų pradžioj e pagal 
Lietuvos KP Centro Komit eto nukreipimą į Miliūnų mišką at
vyko nauja partizanų grupė. Šioje grupėje bu vo draug ai Grigo· 
riju s Kličiovas, Evstignėjus Zaičikovas, Ana Kruglo v a, radi stas 
Pra nas Fedoraviėius ir keletas kitų draugų. Atvykę į vietą, jie 
prisijungė pri e j au veikusio Miliūnų miške partizanų bftrio ir 
pradėjo organizuoti ginkluotą partizanų kovą ir vykdyti konkre · 
čius veiksmus pri eš fašistiniu s okup an tus . N ede lsiant bu vo nu· 
statytas ra dijo ryšys su parti zaninio judėj imo vadovyb e - Lie· 
tuvo s KP Centro Komitetu Maskvo je . 

1 „Tiesa", 1945. XI. 7, Nr. 261. 
2 LKP CK Partarchyvas, 1 f., 1 ap., 53 b., 98 l. 
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1943 metų vasarą į Miliūnų mišką at vyko dar viena par ti
za'nų-desantininkų grupė, ku rioje buvo try lika kovo to~~· Sią 
grupę sudarė kilę iš Rok iškio, Zarasų ir ~ teuos aps~ncntgy
ve nt ojai. J ai b uvo p aves ta vadova u ti partizanų kovai Rok 1sk10 
apsk rityje , užmegz ti glaudžius ryši us su Biržų, ,!'-~r~sų, Utenos 
i r Panevėžio ap sk rit y se veikiančiais partizanų hunais. 

Kiek vėliau - 1943 metais - į Rokiškio apskritį polit in iam 
da rbui sus tiprinti gyventojų ta rp e buvo prisiųsti dar du desan 
tinink ai, kuri e buv o išmes ti iš lėktuvų į Miliūnų mišką. Vienas 
jų bu vo LKP Rok iški o apsk riti es pogri nd inio kom i te to se k ~eto
rius P. J akub onis , kitas - ko mjaunimo pogr ind in io ko mit eto 
sekret orius A. Ka irelis. Ji e ak tyviai ėmėsi darbo . 

Rokiškio raj ono gyve nt o ja i išti somis grupėmis sto jo į p a r 
tizanų eiles ir atsidavu siai k ovo jo pr ieš faš istu s. Mūsų partizanų 
būrys padidėjo ik i kele to šimtų žmonių" 1• 

Zemaitės v ar do partizanų būrys, vėliau išaugęs į partizaninį 
junginį , užmezgė ryšius su partiz ani nio j udėjimo vadovai s U te 
nos apsk r . - su P. Kutka ir K. Dudl ausk u, Biržų apsk r. - Ve giu 
ir P. Eiduku, Panevėžio ap sk r . - J. Papl ausku ir P. Pranevičium, 
Zarasų ap skr. - J. Strelco vu ir Va šk iu be i su kit ais pa rti za ni n io 
judėjimo dalyvi ais. J ie ak tyvia i bend rad arbiavo ir susitarė 
koordinuo ti partizaninės kovo s veik smu s. 

Taryb ini s informacijų b iuras ne kartą yra paminėjęs Li etu
vos partizanų veiklą . Sta i 1943 m . lapkričio 22 d . j is pranešė: 
11Lietuv iškoj o būrio „Už Tėvynę" partizan a i apšaudė pri eššar v i
nėmis padega momis kulkomis vokiečių ešeloną su ša udm enimis . 
Ešelona s užsidegė ir prasidėjo smarkūs sp rog imai. V isi to eše 
lono vago na i sun aikint i. Kit as lietuvių partizanų būrys p er pas
kutin es dienas nuvertė nuo bėgių 4 pr iešo t ra uki niu s . Per 
kat astro fas sud aužyti try s garv ežiai ir kelia sdešimt vagonų. Nu
tra ukt as pri ešo traukinią judėjimas sva rb iame ge leži nk elio 
ruo že" 2• 

Kitam e, 1943 m. gruod žio 6 d ., pra nešime rašoma: ,.Liet uviš 
kojo būrio „Už Tėvynę" parti za na i padegė priešo ešeloną su 
benzinu, stovėjusį vi enoje gelež ink elio sto ty je. Kilo gais ra s. 
Ugni s suna ikin o daugumą stoti es pastatų ir įrengimų. Kito lie
tuvių būrio partizanų grupė per dvi dienas nuvertė nuo bėgių 
vokiečių kariniu s eše lonu s, važ iavu sius į fronto liniją. Katas tro
fos pasekmėje sud aužyt i du ga rveži ai ir dau g vagonų su k ari 
niais k rov in iais" 3 • 

M aždaug tuo pačiu me tu įvyko neįtikimas sa v o nepaprast u 
drąsumu įvykis . Tary bini ai žmonės žino istoriją Kaun o IX for to , 

l' kur hitl er in inkai sušaudė, o po to su deg ino daug dešimčiq tūks
tančiq žmonių. Sis šiurpu s da rbas IX fo rt e vy k o per vis us 

1 „Tie sa" , 1960 m. spa lio 22 d ., N r. 250. 
2 „Ta rybtt Lietuva", 1943. XI. 25, Nr . 44. 
3 „Tarybq Lietuva ", 1943. X ll. 11, Nr . 46. 
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hitlerinės okupa cijos metus. Atkasinėti_!r deg inti la':on_us faš istai 
vertė mirtininkų komandą, sudarytą 1s karo _bel~1sv1ų, suirntų 
Kaun o pogrindininkų ir Kauno geto vyrą Visų Jll laukė tok s 
pat likim as, kaip ir tų, kuriuo s ji e degino. Po darbo mirtininku s 
suk austydavo grandinėmis. Juo s saugo j o 35 automatais gink
luoti gestapininkai. Ir v is dėlto mirtinink a i sukūrė savo kom. 
jaun imo organizaciją. Jai priklausė l. Pilovnikas, A. Diskantas, 
A. Vilenčiukas, A. Fai telzonas ir kiti, kuri e nesiskyrė su minti
mi apie kovą, laisvę, kerštą priešui. Komjaunimo organizacija 
priėmė nutarimą užmegzti ryšius su kitomi s kameromi s ir ištrūk
ti iš mirties forto. 

Netrukus forte buvo sudarytas pasipri ešinimo komit etas, 
kuri s ėmė organizuot i kalinių pabėgimą. Kelis pabėgimo varian 
tus teko atmes ti ir pag al iau apsistoti ties vienu, pačiu drąsiausiu, 
bet labiausiai patikimu variantu. Tyrinėdami kiekvieną forto 
kampelį, kalin iai sužinojo, kad kazemato koridoriaus gal e yra 
durys į tamsią įvairiais daiktais užverstą kamerą, o joj e antros 
geležinės durys. Už jų prasidėjo tunelių sistema , kuria buvo 
galima išeiti iš požeminės forto dalies. 

Kad galėtų pabėgti, kaliniai turėjo išeiti iš kamerų, kurių 
geležinės durys buvo užsklendžiamos iš koridoriaus, išgręžti 
skyles geležinėse duryse, kurios vedė į požemin es patalpas, iš
krauti iš tunelio malkas, padaryti kopėčias ir perlipti per išorinę 
forto sieną. Viršum sienos nukarpyti kelias eile s spygliuotų vie
lų. Atrodė, ka d tai neįveikiamas kaliniams uždavin ys. Tačiau 
jaunatviškas entuziazmas, ryžtas, valia ir tikėjimas pergal e pa
dėjo įveikti visas kliūtis . 

Kalvi s R. šachovas , karo belaisvis iš Piatigorsko, dažnai bū
davo gestapininkų paliekamas kieme įvairiems kalvystės dar
bam s. Ji s pritaikė raktą prie kamerų durų. Iš stalių dirbtuvės, 
kurioj e dirbo kalin ys M. Chasas, buvo gautas alkūninis gręž
tuva s, ir šaltkalvis P. Krakinovsk.is pradėjo gręžti geležines du
ri s. Kol buvo gręžiamos durys, kalinys, len ingradi etis V. San
kina s, dirbęs forte virėju, stebėdavo, ar į kazematą neateina 
sargybinis . Daina „Ir platus gi kraštas mūs gimtasis" buvo aliar
mo signalas. Begręžiant sulūžo grąžtai. Kaliniai iš nužudytųjų 
kišenėse rastų peiliukų ašmenų padarė primityvius grąžtus. 
Praėjo maždaug mėnuo ir skylė dur yse buvo išgręžta. 

Dabar reikėjo išva lyti tunelį, kur buvo sukrautos malkos. 
Vokiečiai reika lavo iš kalinių, kad ji e sudegintų kaip galima 
daugiau lavonų. Kaliniai pareiškė, kad „galės pakelti darb o na
šumą'' tik tuo atv eju, j eigu bu s sausų malkų, ir pridūrė, kad 
tokių malkų yra tun elyje . Hitlerininkai tuojau davė nurodymą 
gab en ti šias malka s pri e laužo. 

Pagaliau vis i darbai buvo baigti. Išėjimas padaryt as. Atėjo 
seniai svajotoji pabėgimo valanda. 

Ta i buvo 1943 metų gruodžio 25 diena. Visos forto kameros 
buvo atidarytos tuo pačiu metu. Pagal iš anksto nustatytą tvar-
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ką kam eros tuštėjo viena po kitos. Iš kaz ema to iki antrojo 
tun elio mirtininkai prasiskverbė naktį, pri sidengdam i ilga, bal
ta, iš paklodžių pasiūta skra iste. Skraistės ga lus laikė du iš jų, 
įsisupę į pakl odes . Aplinkui buvo sn iegas , ir paklodės neiš
siskyrė sn iego fone. Sargyb in iai nieko nepastebėjo .. . 

Perbėgę per tunel į, nusirito sniegu į griovį, iš anksto pri
pi austyta is iš antklodės kaspinais sur išo parengtas medinių ko
pėčių dalis, ir komjaunuolis Faite lzonas pakilo į šešių metrų 
sienos viršų, nul e ido virvin es kopėčias - ir visi 64 mirtininkai 
atsidūrė laisvėje. 

Pabėgimas buvo pastebėtas tik rytą. Į IX fortą atvažiavo 
iš Berlyno pačių aukščiausių rangų gestapininkai. Juo s sutiko 
vienos kam eros durys e piešin ys : didžiulė špyga - į veidą mažy
čiam hitlerininkų karini nkui. Saugojusi ej i ka linius gestapin ink a i 
buvo sušaudyti, o daug elis bėglių tuo me tu jau buvo Lie tuvos 
partizanų daliniuo se ir pranešė pasauliui apie IX forto baisumus . 

Lie tuvos part izanai pagarsėjo kaip vokiečių kolonistų, at
vykusių į Lietuvą kurti kolonizacijo s lizdų, naikintojai. Vien tik 
S. Apyvalos (Grigo) vadovaujamas „Vilniau s" partizanų būrys 
sunaikino 84 vokiečių koloni stus, o jų šeimas išvijo iš apskriti es 
ribų. 

Ne kartą taip pat Zemaitijoj e įvairiose vietose degė hitlerinių 
kolonistų sodybos, išplėšto iš valstiečių pašaro sandėliai ir pr e
savimo mašinos. O ges tapo kapit ona s Langė, siautęs Kuršėnų 
apylinkėje, buvo nušautas 1

• 

Kolonistams priešino si ir pa tys valstiečiai. Pajevonio va ls
čiaus policijos viršininkas Norkus 1943 m. birželio 10 d. savo 
raporte Vilkaviškio gesta po oberštu rmfiureriui Lincneriui rašė: 
,,šiuo į Jūsų 1943 m. birž elio 5 d. raštą Nr. 760716 dėl Eglini š
kių kaimo gyventojo Ulevičiaus Kazio pra nešu sekančiai : 
1942 metais gruodžio mėn., atėjus perdu oti jo ūkį vokiečiLĮ ka
riui p . Ulri chui , j is per langą basas per sniegą pdbėgo nuo po li
cijos ir ištisus metus nežinia kur slapstosi. Yra davinių, kai j is 
neapkenčia vokiečiq ir agituoja prieš kolonistus ir tur i paslėpęs 
ginklų. Seniūno p. J uozo Kalvaičio tvirtinimu , Ulevičius, tam 
atvejui, jei artintqsi policija, turi gud riai užminavęs savo na
mus. Artimiausiu laiku įvykdysime Jūsq įsakymą ir, areštavę 
aukščiau minėtą pilietį, perdu osime Gestapui, tuo užtikr ind ami 
kolonistų ramybę. Šiuo reikalu rūpintis pav es ta mano pa va duo
tojui P. Bulotui. Priimkit e, pone Oberšturmfiureri , mano , o taip 
pat v isos Paj evo nio policijos ir vie tiniq aktyvis tq, karštus ir 
didžius ištikimybės ir a tsidavim o par eišk imu s Jum s" . 

Tačiau Lietuvo s pa rtiza nai neapsiribojo dive rsiniais vei ks
mais , hitleriniq koloni stq ir visokių gestapo budelių nai k inimu. 
Ji e k iekviena proga stengėsi apginti gyv entoju s nuo hitlerinės 
katorgos . Į durpynus Vilniau s apskrityje vokiečiai suvarė 

1 2r . .,Tiesa ", 1944. V, Nr . 18. 
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katorgos darbam s daugi au ka ip 400 žmonių. Atvykę partizanai 
išvaikė hitlerinių ok up antq sargybą, pal eido suvaryt us darbam s 
žmones. Darbininkai išsivaikščiojo po namu s, dali s jų prisijungė 
pri e partizanų būrio. 

Kauno geležinkelio depo pogrindininkai, stat ydami garvežį 
praplovimui, užvarydavo jį į depą, atida ry da vo liu kus ir sku
biai nuleisda vo pro juos karštą vandenį. Nelauk da mi kol ka
tilas atšals, įpildavo į jį šalto vandens . Dėl to ka til e atsirasdavo 
akiai nepastebi mq įtrūkimq, tirpda vo ir gesdavo kamščiai. Kar
tą Kauno depo meis tras Papetus , užšokęs ant garv ežio, atidarė 
re_guliatorių. Garvežys sušniokštė ir, didindamas greitį, visa sa 
':_O_ ga~ing~ ~rū~ine įsirėžė į_ ~epo si~ną. Tai ~utrukdė tą dieną 
1ss1ųsh e1lm1 eseloną su pn eso kovin e technika į frontą. 

Marijampolės stotyje mašin istas Lagauskas išvedė iš rikiuo
!~s. ga~vežL. o mašinis_ta~ Zurna, s!e~da mas . s~mažinti garvežių 
1ssmntimą 1s depo kanmams traukmiam s, uzmmavo grįžratį. Si
lėnq stotyje mašinistas Niekus pastebėjo stovintį vagoną, ku
riame gyve no gestapo karininkai. Jis su garvežiu įsirėžė į vago
ną ir sutraiškė ten buvusius gestapininku s. 

Iš fašistinės sau gumo policijo s Lietuvoj e raportų imperijos 
vyriausi aj ai saugumo valdybai Berlyn e matyti, kad liaudi es ker
šytojai vis st ipriau ir stipriau kenkė pri ešui. Viename iš minimų 
raportų pran ešama, kad stambiose Lietuvos geležinkelių 
įmonėse ir ypač Kauno garvežių dep e grubiai pažeidžia
ma drausmė, dėl ko labai s usitrukdo transporto siun tim as 
i frontą . Ryš ium sū tuo 1943 m. vasario 22 d. buvo suš aud ytas 
mas inisto padėjėjas Lionginas Vekerotas, o tq pačiq metų ba
landž io 19 d. - mašini sto padėjėjas Kazys Simanavičius. Dėl 
K. Simanavičiaus sušaud ymo vokiečių saugumo policijos komen
dant o Lietuvo je skelbime buvo rašoma: ,,Kauno mašinų ruožo 
buvęs tarnautojas Kazys Simanavičius, gim. 1887. XII. 27 d. 
A. Panemunėj, gyv . Kaune, Panemunė, Vaidoto g-vė 25, dėl pa
sikartojančio neatvykimo darban, Kauno Teismo yra nubaustas 
mirtie s bausm e. Sprendimas įvykdytas š. m. balandžio mėn. 
19 d ." 1 

Partizanini s judėjimas 1943 m. antroje pusęje nepaprastai 
greit augo. Vien tik Vilniau s ra jone paskutiniaisiais mėnesiais 
buvo sudaryti 9 nauji partizanų būriai, kuriuose buvo daugiau 
kaip 1000 partizanų. Jau iki 1943 m. lapkričio mėnesio 1 dienos 
Lietuvoje veikė 56 partizanų būriai ir grupės, iš jų 44 būriai 
buvo susirišę su Lietuvo s partizaninio judėjimo štabu 2• 

Netenka stebėtis, kad buržuazinių nacionalistų „veikėjai" 
su ~i~~au sia ~aim_e ~ašė apie partizaninės kovo s augimą. ,,Bol
še::v1kmes partJzanmes kovos banga vi s kyla, - rašoma viena
me dokument e. - Zemaičiuose apšaudomi didi eji susis iekimo 

1 LTSR CVA, 1160 f., l ap., 10589 b., 2 l. 
2 Zr. LKP CK Partarchyvas, l f. , l ap., 2 b., 15 J. 
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ke liai, ypač pravažiuojančios v okiškos masm os. Rytų Lietuvo
je - V ilni aus krašt e ir Zarasų, Utenos, Rok iškio be i Ukmergės 
apskr ityse - jau nuo se ni au puldinėjami 1941 m . birželio mėn. 
pri eš bolševiku s kovoj ę stamb esnieji ūkininkai (kom . tcr m. -
buožės). Dabar j au beveik suvežus naują derli q, pradėta va ls
tybiniq ūkiq deg inimo kampanija. Rokiškio apsk r. nesen iai su
deginti 8 valc;tybiniq ūkiq trobes iai. Geležinkelio kata strofos vis 
dažnesnė~: Vilniaus k raš te nuolatinės, Radviliš kio - Daug avp i
lio miJ oje , pr ie Obelių dažno s, pa si taiko siaurajame geležinke 
ly Panevėžys-Švenčionys. Nes eniai pora katastrofq bu vo ir 
Radviliškio - Kauno linij oje pri e Baisogalos ir J onavos . Nakti 
iš rugpiūčio 30 į 31 buvo keturios ka tastrofos . 

Tai vis komunistinių ideolog iniq būriq darbas ... Ginkla is -
au tomatiniais šautuvai s, pi stol etais, rankinėmis granatomis -
būrius aprūpina tarybiniai lėktuvai, kai kada ji e numeta ir pro
pagandinės literatūros. Pvz., Utenos apsk r. bu vo numetę „Tie
sos " numerį, kuriame buvo parašyta, kaip bolševikiniai parti-
2.anai pri eš porą mėnesių išsprogdin o Antalieptės pieninę. 

Visoki e vokiečių patikėtiniai lietuviq įstaigoms dabar pra
dėjo vengti keliauti po kraštą, ypač į Vilniaus pusę. Keliaują 
vietiniai vokiečiai repatriantai dažnai bando vaidin ti lietuviu s. 
Taip jie j aučiasi esą saugesni" 1. 

Plačiai išsivysčius Lie tuvos teritorijoje pa rtizanini am judėji
mui, kilo reikalas kovos vadovavimo patogumui priartinti va do
vybę prie būriq ir tuo b(1du sud ary ti galimybę greičiau reag uoti 
i Kielwienoj e būrio veikimo vietovėje susidarančią padėtį ir ope-
1atyviškiau vadovauti pogrindinių l.KP k0mitetq veiklai ir visa i 
kovai su okupan ta is. Vadovaudama sis šiais sume timai s, LKP CK 
1944 m. sausio 6 d. nutarė įsteigti laikin ai okupuo toje Lietuvos 
ten tofij o jea1.LQ9 grindinius sričiq komitetu s: 

a) Lietuvo s KP Pietų sritie,;; komitetą, apimantį Vilniaus ir 
Kauno - miestus ir gretimas apskritis: Sakiq , Kauno, Trakų, Vil 
niaus ir visas apskri tis, esančias pietuose nuo jų . To komiteto 
pirmuoju sekre tori umi buvo pask irt as draugas G. Zimanas . 

b) Lietuvos KP Šiaurės sr ities komitetą, apimantį Šiaulių ir 
Panevėžio miestus ir visas kita s Lietuvo s aps kriti s. To kom iteto 
pirmuoju sekretori umi bu vo paskirta s draugas M. Sumauskas 2• 

Ryšium su Tarybinės Armijos žiemos puolimu 1943 m . gruo 
džio 16 d. Centrinio p ar tizaninio judėjimo štabas nutarė 1944 m. 
sausio mėn. pak artoti mas~į ubėgiq karą", pava din ant jį „žiemos 
~?ncertu". Nutarim e buvo nurodoma, kad „Raudonosios Armijos 
.r.1emos puolimo sąlygomis pakartojim as masinio smūgio vienu 
laiku geležink eliam s sudary s pri ešininkui dar blog esnes sąlygas 
ir ga li virsti vienu iš lem iamq elementq vokiečiq arm ija i ga lut i
nai sutri ušk inti" 3• 

1 l.KP CK Parturchyvn s, clokumentq rinkinys , 167 b., 45 l. 
2 Zr . LKP CK Partarchyva s, 1771 r., 16 up„ 69 b., 43 l. 
3 LKP CK Partarchyv as, 1 !., l ap., 2 b., 1 l. 
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Tokio masto smūgis (.,bėgių karas" ) bu vo galimas tik vie nin
gai: o~~a~izuo_tai veikian _t, padara ~1t_ jį vis_ų pri ešo o_~upu oto je 
tentonJ oJe veikusių partizanų dahmų ko vme operaci Ja , kurio s 
tikslas bu vo vien u laiku ir v isur dezorgani zuoti visų priešo ge
ležinkeliq darbą. 

Lietuvos partizaninio judėjimo štabas paruošė atitinkamą 
,,žiemo s konce rto" operac ijai vyk dyti planą, kuriame ki ekvie
nam partizanų būriui buvo nurod yta, kuri ame geležink elio ruo
že suduoti masinį smūgį, sprogd inan t bėgius. Be to , Lietu vos 
part izaninio judėjimo štabas išleido specia lq įsakymą, kuriame 
rašoma: ., . .. Atit inkama i pasi ruošk ite operaci jai (žmoniq ap mo
kymas ir paskirstyma s, medžiaginės dali es paru ošimas ), kuri 
maks imaliam efektu i pa sie kti b us vykdo ma vie nu laiku visuo se 
kelio ruož uose" 1• 

LKP Pietų ir Siaurės sričiq komitetai, vykdyda mi Lietuvo s 
partizaninio judėjimo štab o įsakymą, nutarė dar daugiau sustip
rinti ~ovą I?ri~š hit~~rini~ s gr_?bik~s .. S_ma:k ia~ ir dažniau, o taip 
~at ~idesnemis paJegomis uzpuldmeh hitl er mes įgulas, sau go
Jančias susisiekimo komunikacijų mazgus, ard y ti susisiekim o 
l~nijas, sprogdinti ešelon us. Tam tik slui visuose partizanų bū
riuose buvo sudarinėjamos naujos sprogdintojų grupės, kurio s 
p~r. labai trumpą laiką bu vo išmokytos sprogdinti geležinkelių 
begm s. 

~ ~~~isant to, k~d gel ~žinkelio linijo s buvo stipriai saugomos , 
o gih ziema sudare papildomus sunkumus minuotojam s, parti
zanq ant puol.iai prieš pri.ešo ~omunikacijas išaugo. Vien tik per 
1944 m. saus10- kovo men. Lietuvos partizanai sunaikino 59 000 
~etrų geležinkelių bėgių 2• Naikindami priešo ge lež ink elio li
n~j~~• pa_rtizanai ti.:o pat metu nul eido nuo bėgių 41 karinį vo
kiecių .~seloną, vezusį į frontą karinę techniką ir gyvąją oku
P~.tų Jegą. Tarybi nis informacijų biura s vasario 14 d. operaty
vmiame pranešime pažymėjo „Žalgirio" ir „Vilniaus" būrius. 
,,.Liet~vi.ll P~;ti~a~ų grupė, --:-rašoma pran eš ime, - iš „Žalgirio" 
ir „Vilmaus bunų susprogdmo geležinkelio tiltą ir nuvertė nuo 
bėgių yokiečių karinį ešeloną, važiavusį į frontą. Visas traukinys 
s1:1dauzyt~s. Sunaikinta daugiau kaip 200 priešo kareivių ir kari
m?kų, ~it ~.me ra~o~e tary bin ia i patriotai minomis susprogdino 
tns vokiecių kannm s traukiniu s ir išpiovė 20 kilometrq tele
fono-telegrafo ryšių lin ijos" 3• 

,,Per~ūno" pa0~zan~ būriui (būrio vadas V . Jusevičius) bu· 
vo_ pa sku:~as gelezmk~ho ruoža s Vilniaus - Lydo s magistralėje. 
P.n ~ gel ezmkeho ~arti.zanai susidūrė su hitl erininkais ir priv er
te JUOS p~sitraukt! . . Kiekvie nas partizanas nešėsi po 8 kilogra
mus tolo 1r stengesi kuo daugiau išsprogdinti bėgių. Ji e dėjo 

1 LKP CK Partarchyv as, 1 f., 1 ap., 2 b., g I. 
2 Zr. LKP CK Partarchyvas, 1 f., 1 ap., 157 b., 7 l. 
3 Coo6meH1rn ConeTCKoro l1H<j>opM610po, T. 6, M., 1944, cTp. 75. 
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minas , dirb dami poromis . Į kas antrą bėgių sandūrą ji e dėjo po 
200 gramų tolo. Būrys iš karto pradėjo veik ti šešių kilometrų 
gelež ink elio _:UO~e. Vis.as gelež~nkelis trat ~jo n~o sprogimų. Tą 
naktį „Perkuno partizanų bury s suar de 8 kilometrus bėgių. 
Sprog dina nt bėgius pasižymėjo partizanė J advyga Visockaitė. 

Vas ilj evo vado va ujam a „Audros" būrio partizanq grupė 
1944 m. va sario mėn., įvykdžiusi gelež inkelio sprogdinimą, atsi
dūrė sunkioje padėtyj e. Prie Pikčiūnq kaimo j ą apsupo hitleri 
ninkai. Partiza nai prasimušė pro pr iešo grandinę, bet nelygioje 
kovoj e žuvo partizana s Nikalojus Azarovas. 

J evs tafij aus Doloto vo vadovaujama partizanų grupė su
sprogdino pri ešo ešeloną Dūkšto-Ignalinos ruož e. Eses ininka i 
susekė didvyri us Radžiūnų kaime. Susirėmimo metu nuo pri ešo 
ku lkos žuvo Juozas Pamakštys, sunki ai buvo sužeistas Fedosi
jus Dolotovas. Jo brolis J evs tafijus v ienas kovėsi prieš· ese si
ninkus, bet buvo sužeistas ir neteko sąmonės. Sunkiai sužeistus 
brolius hitl er ininkai nuvežė į Uteną, kur tardymo metu juos 
smarkiai kankino, tačiau negalėjo palaužti didvyriq valios . Įsiu
tinti fašis tai narsius partiza nus gyvus užkasė į žemę. 

Sudėtingas užda vinys buvo pavestas part izanei Larisai Ja
kovlevai. Ji turėjo sužinoti, kaip išsidėstę priešo daliniai Dau
gavpilio rajon e ir nustatyti traukini q judėjimo grafiką. Atvy 
kusi i Daugavpil io stotį, ji voki škai pak albino dispečerį, kuris 
pakvietė j ą į savo kabinetą . Ji ems besikalb ant, pradėjo poškinti 
zenitinės, pasigirdo smarkūs sprogimai. Tuomet Jakov leva, nu
galėdama baimę, priėjo pri e stalo, iš stalčiaus ištraukė krūvą 
popieriq, suki šo juos į rankinuką. Po to paėmė nuo stalo sto ties 
schemą, traukiniq judėjimo grafiką art imiausiam laikui ir ne
pastebėta išėjo iš kambario . Drąsi partizanė atliko nemaža tokiq 
žyg darbiq. 

„Daina vos partizano" būrio vadas J uozas Barauskas davė 
Nikolajaus Lazausko grup ei uždavinį susprogdinti tiltą per Mer
kį. Reikėjo nepastebėtiems priei ti prie tilto, per kurį be palio
vos riedėjo mašinos . Partizanai, persirengę valstiečitĮ drabužiais, 
J?risikrovė vež imus šieno ir nuvažiavo prie tilto . Kai veži mai 
Jau užva žiavo ant tilto, iš paskos artėjo tankq kolona. Partiza nai 
greit apvertė vežimus. Taikliai mestos granatos tanką ir tiltą 
pavertė liepsnojančiu laužu. Iš antrojo tanko išš-oko hi tleri nin
kai, bet parti zana i jau buvo dingę miške. 

_ ~arsi ai savo kovines užduotis vykdė „Dainav os parti zano" 
bun_o kovotoja Ona Tamulevič iūtė-Miklušienė. Ji būrin įstojo, 
nor edama atk eršyti hitl eriniams budeliams už savo du broliu s 
k? ?J~mistus. Vieną jtĮ - Balį sušaudė Varėnoje pačioje karo pra
clz10.1e, o antr as, Tomas, buvo LKP CK operatyvinės grupės na
rys ir didvyriškai žuvo Meškučiq kaim e, besigind amas nuo ii 
<1psupu sit1 hitl er ininkq. 

Sut rikus būrio ryšiams su gru pe , dirbusia Onuškio valsčiuje , 
Tamulevič iūtė buv o pasiqsta atstatyti ryšius . Ji pasiekė Voniškiq 
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kaimą Onuškio valsčiuje ir sustojo pas valstietį Novopolskį. 
Tai buvo 1943 m. gruodžio 30 d. Okupantai sužinojo apie jos 
at ykimą ir apsup o namą. O na Tamulevičiūtė pasiryžo jie ms 
gyva nepasiduoti . u sav im j i turėjo pistoletą ir granatą. Besi
gind ama iš pistoleto , ji nukovė du hitl erininkus . Pritrūkusi šo
viniq, Ona nutarė gra nata susisprogdi nti . Paruo šus granatą spro
gimui, prie jos prišoko du hitl er ininkai, norėdami paimti j ą gy-
ą. pragus gra natai žuvo dar vie nas hitl erininkas. Pati Ona 

Tamulevičiūtė, sprogusios gra natos sunkiai sužeista , žuvo nuo 
fašistinės ku lkos. Sunkiai sužeistas bu vo ir va lsti eti s Vytautas 
Novo polskis. 

1944 m. kovo mėn. Kretin gos apskrityje, Darbėnq valsčiuje 
susiorganizavo partizanų grupė „Pirmyn ". Jai priklausė Kazys 
Misiūra, Kostas Silgalis , Vladas Paulauskas, Jurgis Vaitkus, Vla
das Cer skis ir kt. Grupė ginklus įsigijo, atimdama juos iš buo
žių. Sukės kaime buvo nuginkluotas stambus buožė Juška . Pas 
jį rasta keletas šautuvų ir sprog stamo sios medžiago s. Būrio par
tizanai apšau dyda vo gesta po ir žandarmerijos mašinas, o ta ip 
pat mot ocikl us, dažnai važinėjusius Kretingos-Plungės vieš
keliu . Ties Tubausių stotele partizanai padėjo miną ir nul eido 
nuo bėgių garvežį . Besprogdinant geležinkelio iešmą pr ie Dar
bėnų stoties, žuvo „Pirmyn" būrio parti zanas Vlada s Cerskis. 
Padejęs miną, jis nespėjo atsitraukti, ir jam sprogimo metu bu
vo nu trauk tos abi kojos . 

Atvykus i į Donių kaimą (Kretingos apskr.), buržuazinių na
cionalistų pagalbinė policija apsupo Vaičiaus sodybą, ją api
plėšė, o po to suvarė į namus Juozą Vaičių, jo žmoną Vaičienę, 
dukterį Marijoną Vaičaitę-Strikienę bei jos dvejų metų sūnų 
Joną ir tuos namus padegė už tai, kad J. Vaičiaus žentas Jonas 
Strikis kovojo partizanų grupėje „Pirmyn". Nuo buržuazinių 
nacionalistų kulkų žuvo grupės „Pirmyn" vadas K. Misiūra, par
tizanai Petras Paul auskas, Jurgis Vaitkus, Jona s Strikis, ryši
ninkas Juozas Kupė. 

Iš Telšių apskriti es pogrindininkų bei pabėgusių karo be
laisvių susidarė būrys, pasivadinęs „:2.emaičių raudonieji parti
zanai" . Jie turėjo lengvąjį kulkosvaidį, penkiolika šautuvų, 
granatų, kuriuo s surinko iš patikimų žmoniq - antifašistų : 
E. Repšienės, K. Simanavičiaus, O. Budrienės, O. Mataitės, 
O. Būdavienės, M. Vaivados ir kitų. Apsirūpinę ginklais, liau 
di es keršytojai ėmė vykdyti diversijas, platino atsišaukimus . 

1944 m. gegužės 3 d. Telšių ir Mažeikių apskričių policij a 
bei Telšių vietinės rinktinės gaujos apsupo „:2.emaičių raudonq
jų partizanų" stovyklą Balėnų mišk e. Partizan ai kovėsi atkak 
liai, tačiau kov os baigtį nulėmė tai, kad pr iešas buvo daugka r t 
gauses nis. Kovoje žuvo 4 parti zanai, kitiems pavyko prasi ve rž
t i ir išneš ti 5 sunkiai sužeistus draugus. 

:2.urnalP. .,Policija " pažymėta, kad slėptuvėje „rasta „:2.emai
čių Raudonųjų partizanų būrio programa" . Programos 2 str .: 
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naik inim as ~)::'os ios j ėgos: a) komendantq, b) vokiečiq karinin
kll ir c) poh ClJOS. 

Grupės sąstatas susidarė iš patyrusiq senų komunistų ir nu-
kau to bolševikų leitenanto. 

Pati slėptuvė įrengta pelkėtame miške ir labai gerai apmas
kuota. Slėptuvės vi dus dekoruo tas komunistine vėliava . Taip 
pat nustatyta, kad jie apylinkėje gegužės l d. buvo iškabinę 
komun istinius plakatus" 1

• 

Hitl e rininkai aiškiai pamatė, kad nebegalės patys užgniaužti 
lietuvitĮ taut os augančio pasipriešinimo, todėl jie nutarė pa
mėginti tai padaryt i lietuvitĮ tauto s išgamq rankom is. Okupant q 
samdiniai Plechavičius, Urbonas ir kiti ėmė organ izuoti „vieti
nes rinkt ines ". Šie okupantų talkin inkai sva jojo, kad Plechavi
čiaus rinktinė susidoros su partizanai s, kuri e kiekvieną dieną 
kėlė siaubą ir baimę, primindam i jiems, jog artinasi atpildo 
valanda už jų žvėriškus ir išdavikiškus darbus. Patys save ra
mindami , jie vylėsi , kad parti zana i, vien išgirdę apie šio darbo 
žmonių bude lio rinktinės sudarymą, patys išbėgios iš savo 
būrių. 

Po kovos su part izanais priedanga Plechavičiaus rinktinės 
plėšdavo darbo valstiečius, žudė žmones, degino kaimus ir vi
suomet bailia i bėgdavo, kai jiems tekdavo susidurti su part i
zanais. Pavyzdži ui, 1944 metq baland žio mėnesį Plechavičiaus 
rinktinė užpuolė Gumbo ir Kernavės kaimus (buvusioje Vil
niaus apskrityje, dabar Salčininkq rajone). suvarė daržinėn 
gyventojus, ypač sen ius ir vaikus, ir gyvus sudegino. 

Lietuvos Komunistų parti ja ir pogrindinės antifašistinės or
ganizacijos Lietuvoje demaskavo Plechavičiaus rinktinę nuo 
pat ios susikūrimo. LKP Centro Komitetas 1944 m. vasario mėn. 
atsišaukime rašė, kad 11vietinė rinktinė turės padėti vok iškie
siems bud elia ms naikinti lietuvitĮ tau tos patr iotus, kovojančius 
prieš hit!er"inę okupaciją , padės j iems deginti Lietuvos kaimu s, 
žudyti Lietuvos gyventoju s. 

Ji turės padėti hitl erin iams plėšikams grobti mūsq šalį. at
iminėti iš mūsq valstiečiq duonos kąsnį. 

J i turės ginti nuo lietuvių patriotq vokiškuosius banditus, 
kuri e v isus darbingus lietuvius gabena į vokiškąją vergovę ir 
į frontą pražūčiai " 2• 

O štai ir antifašistinės „Lietuvos išlaisvinimo sąjungos" 
1944 m. vasa rio mėn. išleistas atsišaukima s „Kam sudaroma 
Plechavičiaus rinktinė" . .,Nebepajėgdami patys sugaudyti lie
tuvit1 jaunimo ,- buvo rašo ma atsišaukime,- ir suvaryti jį 
i _vokiečių kariuomenę, į pražūtį ir mirtį fronte, okupa nta i stei
~ia Plechavičiaus rinktinę, kad gaudytų lietuvišką jaunimą 
lietuvių rankomis " 3• 

1 „Policija", 1944 m. birž.elis, 2 psl. 
2 Kovo je pri eš hitlerinę okupaciją. Lietuvos KP(b) atsišaukimai, Vilnius , 

1948, 134 psl. 
3 „Tiesa", 1945. V. 18, Nr. 114. 
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Į Plechavičiaus gauJų smurtą lietuvių tauta atsakė, dar 1 _ 
biau sus tiprind ama partizaninį judėjimą. Ta igi, Plechavičia~ 
:!nktinė_ n~įstengė suda~žyt ! ~ietuvo~ parli~a~in io j udėj imo i~ 
sis labai uzmaskuotas h1tlenmų grobikų be i JŲ sėbrų suma ny. 
ma s buvo lietuvių liaud ies suž lugdyta s. 

Hitlerini~kų paka lika~ I~nas ,Yel~vičius: Vil ius savo paro
dym uose apie okupantų 1r hetuv1skųJų burzuazinių nacio nalis
tų pasta ngas sunaiki nti liaudi es keršyto jus KazltĮ Rūdos miš
~uose raš~: ,,1944 m~t~ liep?s m~nesi_o p_irmoje pusėj e išvyka u 
1 Kazlų Rudą, kur ve 1~e nac1~nahstų 1steig ~as ginkluot as būrys, 
vadovauJamas čepomo, kuno slapyva rd e buvo Leo na s. Ce
~Jonis man papasa~ojo, _kad K~zlų Rūdos mfškuos e esą raudonų
] l! partizanų, kunuos JIS gale tq su savo zmonėmis sun aikinti 
bet tai operacijai jam nepakank a gi nklų. Grįžęs į Kauną aš pa~ 
pasakoja u apie t ai Zegelkei 1

, kuris parašė raštelį Nisenui 2, kad 
pasta rasis padėtų gau ti ginklų Leo nui. Tai bu vo maždaug apie 
liepos 18-20 dieną. isenui aš pe rdav iau Zegelkės parašytą 
raštelį . isenas tą pačią dieną man parūpino 10 automatų 
10 pistoletų ir 50 grantų. ' 

eprisim enu, ar tą pačią dieną , ar kitą , mudu su Nisenu iš
vykome automašino mis į Kazlų Rūdą. Čia čeponis-Leonas 
mums papasakojo smulkiai apie ta rybinius part izanus . Nisenas 
po šio pasikalbėjimo su čeponiu nu vy ko pas Kazlų Rūdoje sto
vėjusios vokiečių kuo pos vadą - kapitoną ir pakvietė mus . 
Be mūsų te n buvo pakvies tas ir lietu v iškojo „savi sau gos" dali
nio kažkoks zonderfiureris ir to dalinio vadas kapitonas, lie tu
vis, kurių pavardžių aš neprisi menu . Tam e pasita rime buv o pri
imtas nutari mas orga nizuoti po 3-4 dienų tarybinių part izanq 
gaudymą ir sunaiki nti j uos. Puo lant pa r tizanu s, turėjo dalyvauti 
Kazlų Rūdoje stovėjusioj i vokiečių kareivių kuopa, ,,savisau 
gos" dalinys ir 50 žmonių iš čeponio būrio. 

Čeponio būrio žmonės turėjo būti apgin kluoti vokiečių ka
re ivių kuopos ginklais . Tuojau po susirinkim o čeponis turėjo 
išskirti iš savo būrio 6 žmones, gera i žinančius tarybinių parti
zanų išsidėstymą, ir atiduo ti juos vokiečių kareivių kuopos va 
do žin ion ir su jų pagalba a tlik ti žvalgybą" 3• 

Siekdami bent k iek ati traukti partizanų dėmesį nuo ma
gistralių, okupan tai surengė prieš par tizanu s keletą baudžiamtĮ
j ų ekspedicijų, kur iose ne retai dalyvavo ir Plechavičiaus vi eti
nės rinktinės dalinia i bei lenkų nacionalistq būriai. Smūgiai 
buvo nukr eipiami pri eš partizanų būrių ir grupių bazes ir šta
b us, kurie tuo laiku jau buvo išaugę į did elius koviniu s viene
tus ir ju os todėl buvo ga lima palyg inti lengv ai susekti . 

1943 metų pabaigoje Pabradės ra jone , Mairancų kaim e, bu vo 
įsitvirtinusi Kosto Kalinausko va rdo par tizanq grupė. Parti zanai 

1 Zege/kė- hitlerinės diversinės mokyk los „Koriuk" virš inink as . 
2 Nisenas - hitlerinės diversinės moky klos FAK-210 v iršinink as. 
3 „Tit>.sa", 1959. VI. 10, Nr. 133. 

sudegino hil_leri ninkų tuome t valdomą Arnėnų dvarą ir į liau
dies keršyto J~ ranka~ pa ~e~o šeimininkavęs dvare stambus vo
kicčitĮ koloni s tas. Hit1cr mia~ ,; okupanta ms daugiau nebeteko 
būti tame dvar e . 

1944 met~ k~vo l d. _ lenkiškųjų nacionalistų būrys apsupo 
liaudi es kersy toJus . Par tizanai kovėsi atkakliai tačiau kovos 
baigtį __ nulėmė t~i, ka~ pr !ešo jėgos buvo trig~bai gausesnės. 
Dvides1mt ke tur_i bebaimia i partizan ai žuvo šiose kautynėse. Iš 
liaudies kovotoJų gretų buvo išplėštas būrio vadas Eduarda5 
Baleišis. Narsiųjų mirtimi kr ito būrio komisa ras Antanas Vėb
ras, partizana i Povila s Pctrau skas, Ivanas Lazarevas, Michaila s 
!supovas ir ki ti 1

• Tik nedidelei 12 partizanų grupei pavyko iš· 
trūkti ir išgelbėti du sunk iai sužeistus partizanus . 

Sis partizanų susidūrimas su lenkiškaisia is naciona listais bu
vo ne vieni nt elis. Pavyzdžiui, 1944 metų kovo pradžioje lenktĮ 
naciona listai užpuolė baltarusių Vorošilovo vardo brigados 
part izanu s. Ne lygioje kovoje didvyriškai žuvo visi partizanai. 

Tačiau partizanų vadovybė per savo ryšininkus ir žvalgus 
sužinodavo ap ie baudžiamųjų ekspedicijų judėjimą. J i dažnai 
netrukd omai leisda vo joms įeit i į miškus, kad galėtų jas ap 
supti ir sunaikinti. 

Pavyz džiui, 1944 m. balandžio mėn. pradžioje Trakq briga
dos partizanų bazę Inkleriškių girioje puolė hitlerin inkai, be to, 
jie stengėsi sun aikinti InkleriškiLĮ kaimą, kurio gyventoja i akty
viai padėdavo pa rtiz ana ms. Ap ie 5 val. ry to esesininkų batalio
nas po artil eri jos ir minosvaidžiLĮ pareng iamosios ugnies įsiveržė 
į Inkleriškių kaimą. 

Trakų brigados ·partizanų būriai „Už Tėvynę" , ,,Laisvoji Lie
tuva ", ,,Išlai svint o ja s" ir „Pergalė" užėmė · iš anks to paruoštą 
gynyb os liniją Inkleriškių gir ios šiauriniame pakra štyje ir stip
ria kulkosvaidžių, automatų ir šautuvtĮ ugn imi atmušė hitl erinin
kų ataką. N epavy ku s palaužti partizamĮ gyny bos linijos, hitle
rininkai, remiami iš oro daugiau ka ip 20 lėktuvų, keturitĮ 
tankų ir stipri os artil erij os bei minosvaidžių ugnies, vėl atakavo 
partizanų pozicija s. Par tizanai šį kartą papildoma i įvedė į kau
tynes vis us jq turimu s minosvaidžius , pr ieštankiniu s šautuvus 
ir atmušė hitlerininkų ataką . Hitleri ninkai be per traukos 5 va
landas atakav o partizamĮ pozicijas. Puolimo metu hitl erininkai 
!nkleriškiq k aime užmušė 13 žmoniq, daugiausia moten1 ir ma
zamečitĮ vaikq 2 • Nuo hitl er iniq grobikq kulkq žuvo partizanė 
Gibnerienė su keturi ais mažamečiais vaikais. Beve ik visi kaimo 
pastatai buvo sud eginti. Tik TrakLĮ brigad os parti zanq ryžtin
~ų _kovinių ve iksmq dėka pavy ko išmušti hitl er ininkus iš kaimo 
n: išgelbėti liku sius Inkl eriškiq kaimo gyve ntoju s nuo neišven
giamos mirti es. Partiz anai kovos metu numušė du priešo lėktu
vus ir užmušė 30 esesininkų. 

1 2r. LKP Par tar chyvas , 3377 f., 9 ap., 41 b., 9 l. 
2 Zr . UrA OP CCC P, cj,. 7021, on. 94, .n. 431, n. 10. 
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Trakų partizanų br igados vadovybė 
1, kairi:, j d~'-in~· \. Gibneris - LKP apskr. k-lo Instruktorius . A. Sulcas - Laisvo
sios. Lietun,," burio kom isara~. S . Neviadomskis - ,,Už Tėvyne" būrio komisara;· A Zo
lrJtO\ as - bri~ndos Z\·al~ybos \'iršininka s. M. Osadčius - ypatingojo skvri au~ \'irŠi
ninka, . , D . Semcnikina s - .. Pergalės" būrio vndas, K. lzvckovas - .. 1.šlais\;intojo" būrio 
\ ad:is, .\\. Aioninac: - LKP apskr. k-to sekreto rius, S. Scrgcjcvas - brigados štabo \'ir-

~ininkas, T .. \fončiunskas - bri~rHlos \'nch1s 

Tuo būdu gausių baudžiamųjų ekspedicijų ve iksmais hitleri
ninka ms nepavy ko para ližuoti partizanų aktyv umo. Parti zanai 
pasinaud odavo pertraukomi s tar p baudžiamųjų ekspedicijų, 
kad nuo gynybos pereitų i puolimą. Šių pertraukų metu ji e pul 
davo pri ešo atsparos punk tus ir sandėlius , jau neka lbant api e 
diversijas geležinkelių ruožuose, kurios bu vo vy kd omos regu
liariai. Pavyzdžiui, vas ario mėn. Trakų brigados partizanų grupė 
prasiskverbė i Vilniaus miestą ir padegė didel į kar ini pri ešo 
sandėli, o Rūdiškių mieste lyje sudegi no ap ie 40 000 tonų paša ro. 
Partizanai „Už Tarybų Lietuvą", veikę Kauno mies to rajo ne, su
sprogdin o 5 hitlerininkų sandėlius ir su na ikino policijo s kom en
dantą bei keletą vokiečių karininkų 1• 

Lie tuvos KP Šiaurės komiteto pave dimu , Švenčionitl ap
skriti es partin io pogrindinio komit eto va dova uj ama, .,Žalgir io" 
partizanų grupė, kurios vadov u buvo Stasys Andriukaiti s, kovo 
24 d. apskrities centre - švenčionyse, kabine te nudėjo kraugerį 
gestapininką, Švenčionių apskrities komisarą Fridrichą Oii ir j~ 
pavaduotoją Ernstą Heinemaną 2• Ši savo drąsų žygi pa rtizanai 
įvykdė dienos metu. 

1 2r . .. Tarybu Lietuva", 1944. JI. 16, Nr. 7. 
2 2r. LKP CK Partard1yvas, 67 f. , l ap., 2 b„ 6 l. 
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Trak11 partizanų brigados bOrio „Už Tėvynę" moten1 žvalĮ?tĮ grnpė 

Parti zanq būrys „Pirmyn ", va dovaujamas kapitono Ceiko, 
kartu su papulkininkio Aksenovo grupe užpuolė hitlerininkus , 
norėjusius pad egti Serapinų kaimą (Kazlų Rtidos rajonas). Prieš 
tr igubai gausesnį priešą part izanai kovėsi atkakliai. Nelygioje 
kovoje didvy riškai žuvo 4 partizanai, bet Serapim1 kaimas buvo 
išgelbėtas. 

To pa ties „Pirm yn " būrio par tizanq grupė, per irengusi vo
kiečių unifo rmomi s, užpuolė vie name Trakq apskr. kaime bu
vusią sargybą, saugojusią suimtus tarybi nius piliečius. Buvo iš
vaduoti 27 ka liniai , kuri q dalis įsijungė į partizanq bū.rį. Dalis 
sargybinių buvo užmušt a, kiti paimti i nelaisvę. 

Kauno partin ei orga nizacija i vadova uja nt, bū.rio „Už Tary
bq Lietuvą" par tizanai išvadavo iš Pravieniškiq stovyk los poht
kaliniu s, j L! tarp e partij os narį St. Volosenką. Partizam1 grupė, 
vadova uj ama Kula kovo, ta rp Pagiriq ir Siesikų atėmė iš hitlc
rininkq j q pag ro btu s 200 galvijt! ir grąžino juo s valstiečiams. 

Daug žalos ok upantams miestuose padarydavo Komunistn 
parti jos pogrindinitJ organ izacijq sudary tos „kovo s trejukės" . 
Dažnai nebegrįždavo i savo dalį daugelis fašistq karin inktĮ , 
5avo niekšiško darbo nebaigė ke li gestapo inspektoriai, an
titary bin io laikraščio „Bieloruskij golos" (.,Baltarus ijos balsas") 
redaktoriu s Alechnovičius, kuri s stengėsi sukliudyti part iza
ntĮ kovą pri eš okup antus - juos pasiekdavo liaudies kerštas. 
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ilniuj e tik p r vieną 1944 mctq g guzcs mėn sio di ną buvo 
likviduoti 13 policininkq , knric gaud · mies to gn tvėse žmon 
i"vež imui į okietiją. Partiz nni vis dažniau nnikin o ta mbia 
faši tų įgulas, per ch.iojo µavcrgė-jq talk ininku . ,,\ ·i dainėjan
ti ji ma iniai pa ipriesmimai n>kicėicun ,- rašė LI P I< orga 
nas „Ti sa" ,- ant ihitkrin iq organizaci jq augi mas mi te ir kai 
me, pa rtizaninio j udėjimo rėmimns, partizaninės kovos išsiplėti
mas, - vi a tai rodo, ka d pagrindini ai li tu iq tautos luok niai 

ina tei ingu koYos keliu!" 
Partizanini j udėj ima hitl cr ininkq okupu otoj e teritorijoj e 

tapo toks masin is dėl to, kad l omuni slq partija sutelkė visą 

mūsq liaudį i ,·ieningą , draugišką šeimą, išugdė joje tarybinį 
patriotizmą, moralinės-politinė~ vicnyb · supratimą. 

Komunistų pa rt ija , , ·adova udama parti zanin iam judėjimui, 
padarė jį organizuotą, giliai sąmoningą . Ir todėl nei banditu 
esesininkų daliniai , ne i hitlerinės policijos būriai neįsteng·ė 
įveikti partizanų arb a bent utrukd~rti partizaninės kovos augi
mo. ,,Kariuomenė ir policija negali vis ur suspėti" 1 ,- skundėsi 
lietmių tautos išgama, hitl erininkq generalinis tarėjas Ra
manauskas, drebėdamas dėl partizanų kovos augimo. Parti
zana i buvo nenugalimi , nes tai buvo liaudies judėjimas, kurį 
lietmių tauta rėmė ,i somis išgalėmis. Yalstiečiai aprūpindavo 
j uos mais tu , o dain ai ir ginklai s. Jie suteikdavo parti zanams 
prieglaudą ir padėda,·o jiems naudingo mis žiniomis apie priešą. 
\ "ienas iš partizanų būrio vadų rašo: ,,Valstiečiai partizanq 
būriams duoda maistą, aiškina kelius, nurodo vokiečių policijo s 
bei kareivių koncentracijos vietas" 2• 

Partizam1 būrio „Bičiuliai" vadas Jona s Vildžiūnas apie vals
tiečių pagalbą partizanam s rašė: ,.Vietos gyventojai stengėsi 
padėti partizan iniam judėjimui, nors aplink buvo įsikūrusios 
vokiečių įgulos ir labai dainai tose vietovėse apsilankydavo 
baudiiamieji būriai". Jis mini 76 metų senutę ryšininkę Si
manavičienę, kuri iš Baltarusij os TSR Medelio rajono, būrio 
vadovybės siunčiama, trylika kartų važinėjo arkliu į Vilnių. 
Supras dama savo patriotinę pareigą, ji surasdavo konspiraty
vius butus , gabeno sprogstamąją medžiagą, kuria pa sinaudoda
mi Vilniaus pogrindinės organizacijos nar iai padarė nemaža 
žalos hitleriniams okupantams. Ištisi kaimai teikė paramą par · 
tizanams . 

Kaip įmanydami valstiečiai padėdavo pabėgusiems karo be
laisviams. Apie tai vaizdžiai liudija trijtĮ buvusių Tarybinės 
Ar mijos karių padovanota buv. Veisiejų rajono Guronių vien
kiemyje gyvenusiai Lazauskų šeimai dėžutė, pavadinta „Parti
zanė". Ant jos sienelių užrašai : ,,Atminimas Lazauskų šeimai nuo 
rusų, besislepiančių Lietuvo s mišk e nuo 1942 m. spalio 3 d. 
.. . Brangūs draugai Lazauskai! Baisaus fašistinio karo ir pers e-

1 „Tiesa ", 1944. l, Nr . 2. 
2 LKP CK Part archyvas , l f., 1 ap ., 40 b., 16 l. 
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Dėžutė „Partiz.1nė", 

kurią išsigclbėJG taryb iniai karo bela isviai 
padovanojo Laia uskt1 šeimai 

kiojim o sąlygomis Jūs su pasitikėjimu ir ramybe slepiate tris 
Raudonosios Armijos karius, tuo Jūs rodote savo dideli sąmonin
gumą ir patriotinį atsidavimą mūstĮ didžiajai Tėvynei. Už toki 
drąsq pasielgimą TarybtĮ va ldžia atžymės Ju s savo dėmesiu ir 
rūpinimusi" 1• 

Kitas užraša s pasakoja : ,,Saugokite „Partizanę". Ji kaip do
kumentas bus Jum s ir Jūsq vaikams -A ntanui ir Ramutei, taip 
pat saugantiems paslaptį apie mus, atminimu apie didžią Raudo
nosios Armijos kovą už darb o žmonit! reikalą, už kolūkius, už 
laisvę ir socializmą. 

Linkime Jum s viso geriausio. Par ti zaniškas ačiū už pasiauko
jamą pagalbą . Kova liovas, Dolgich, Bulatovas. 1943 m. vasar is". 

Kitoj e „Partizanės" pusėje išdeginti vardai ir adresa i tų žmo
nių, kuri e, pabėgę iš fašistinės koncentracijos stovyk los 1942-
1943 metų žiemą, atsidf1rė Lietuvos miškuose. Ir toliau užrašas: 
:,Draugai! Vokiškoji buržuazija, fašistai, apgavę savo liaudj 
smeižtu apie Tary bq Sąjungą, mobilizavo ją baisiam pavergia
majam karui. Tarybinė liaudis, nežinanti buržuazinio melo ir iš-
1!auctoj imo, krūtine stojo ginti savo vienintelę pasaulyje socia
listinę Tėvynę. Tikėkite! Artinasi ta valanda , kai fašistinė gyvatė 
bus sutr aiškyta ir TSRS darbo žmonės paspaus rankas Vakan1 

1 <Coeei-cKaR JIIITD3 >, 1!)59. \' . 9. ' r. 106. 
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dar bo žmonėm , tik tadd vieš pat au ta ika ir la iming as Europo s 
tautų gy enim as" 1• 

Du pabėgusius karo belaisvi us ;5avo ukyje _slėp_ė _.Saukėnti 
\·alsčiaus va lstie tis Prokopas Kuprasčenka. Burzuaz mt ams na
c ionalistams uztikus belais ius, į\'yko susidftrimas, kuri o metu 
buvo nu šauti 2 polici nin kai Juodka sys ir Ce puli s. Sunki ai su
žeisti belaisv iai ir valstiet i Kupraščenka buv o pakarti šaukėntĮ 
miest<:!lio turgaus aikštėje. 

Taurios širdi es žmogus buvo Kauno darbininkas Juo zas Pau 
lavičius. Gyve nd amas A. Panemunėj e, jis iškasė slėptuvę, slėpė 
ir išgelbėjo nuo pražūties d eši mt karo belaisvių ir fašistų per
sekiojamų žmonių, kuriq dalis įsijungė į par tizami būrius. Tary
binės Armijos kariu s-išvadu otoj us ji s sutik o su per visą ok up a
ciją išsau gota raudonąja vėliava. 

Lietuvių tau ta rėmė partizanus dėl to, ka d ji matė juo se tik
ruosius savo gynėjus nuo hitlerinių plėšikų siautėjimo. Partiza 
na i padėdavo darbin inka ms ir valstiečiams išsisa ugoti nuo mobi
lizacij os į hitlerinę katorgą ar į vokiečių armiją. Ji e padėdavo 
valstiečiams kovoti pri eš nepak eliamu s privalomus pri stat ymus. 
Neret i būdavo atsitikimai, kai parti zanai grąžindavo valstiečiams 
hitlerininkų pagrobtus grūdus ir gyvulius . Partizanai naikino 
hitleriniu s kolonis tus, at vy ku sius grobti valstiečių žemių, kerši
jo už valstiečiams padary tas skr iaudas , be atvangos naikino oku
pantų pareigūnus. 

KOMJAUNUOLIŲ 2YGD ARBIAI 
KOVOJE SU HITLERIN INKAIS 

Rimtą vaidmenį lietuvių tautos partizaninėje kovoj e suvai
din o Lietuv os komjaunimas. Nuo pirmųjų Didžiojo Tėvynės ka
ro dienų LLKJS Centro Komitetas, Lietu vos Komunistų Partijo s 
CK nurod ymu, ėmė organiz uoti Lie tuvo j e komjaunimo pogrin
dį. Veikimu i priešo užnugary je suda ry ti Lie tu vos LKJS miestLĮ 
bei apskričių komitetai ir šimtai pogrindinių pirminių komjau
nimo organizacijų. Visas šių organizacijų darba s buvo tamp riai 
susi e tas su partinių organizacijų darbu ir jų vad ovaujama s. 

Prie LKP CK operatyvinės grupės buvo sudary ta ir LLKJS 
Centro Komit eto operatyvinė grupė, kuri vadov avo komjauni
mo pogrindinėms organizacijoms ir padėjo stiprinti partizaninį 
judėjimą Lietu voje . Jai vadovavo LLKJS Cen tro Komit e to sek· 
re tor ius J . Macevičius. Vėliau bu vo sudaryti du LLKJS pogrin 
diniai srities kom itetai - Šiaurės (sriti es komiteto sekr etoriu s 
J . Macevičius) ir Pietų (sriti es komite to sekret orius J. Oleka s). 
šie se kr e tor iai bu vo at itinkamo LKP sriti es komit eto nari ai 2

• 

1 «Cose-rcKa11 flurna >, 1959. V. 9, Nr. 106. 
~ 2.r. LKP CK Partarchyvas , 1771 f., 16 ap ., 16 b., 51 l. 
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J. Ma:::cvičius . 
LLKJS Šiaurės srit :es komiteto 

sekre torius 

J . Olekas 
LLKJS Pietų srities komiteto 

sekretorius 

• · organizaci jos buvo Vil-
Didžiulės pogrin?_inė~ k~Jaunu~ -~seiniu Trakų apskrit yse. 

niaus, Kauno, _ ~vei:iciomq, . ~::•o r anizacijoms išvysty ti par· 
Jos daug _ pa_~~Jo V1e~o.:' pa'.tm\ r •e g or anizuoti politinį d~rb,, 
tizaninį 1ude11mą pn eso uznug _Y} , laJinai okupuoto je Ltetu
gyventojq ir parti zanq tarp e pn eso 
vos teritorijoje. . . . kdami Zojos Kosmodemjansko ~. 

Lietuvos kom1aunuoha1, se kaJ' Krasnodono komj aunu?· 
Lizos čaikinos, Al e~sai:idr o_ Če _ 1~~• nės laisvės, pavyzd žia1_s. 
lių, karžygiškai ko vo JU~1\! del ~u~ų „ e'7 ir didvyriškumą ko voJe 
parodė didžiausią mas~nĮ pa5iau ~k:~somybę. . . 
už Tarybų Lie tuvos laisvę i_r_ ne_p k . ir žuvo komja unuol1a1 

Jau 1941 metais _did vyn s~~~ r°vo?ac ys Godliauska s ir ~t: 
Marytė Margytė, L1u?.a~ Didž~~ 1d sūs ir ryžtingi kovot o1a1 
1942 metų pradžioj e 1s_k~lo ~o;ie d . riujungti eilę stichišk ai. su· 
kaip Janina Čižin~~skaite. _Ji ~ : zti ryšius su geto komĮ~u
sikūrusiq pogrindm1q g~upn), uz~ g 

110 
miesto komitetą. Tacw~t 

n~oliai s ir sudaryti kom1aummJoani~~ Čižinauskaitė, ~lij_a~ š~u-': 
pirm asis bandym as nep~ :7Y_k~-. t vos sudary ti pognnd1111 kui, 
lova s ir kt., kuri e ėmesi 1~ici_a Y .. 
jaunimo komitetą, ?~VO S~llllr J anina Čižinauskai~ė. iš k~ler) 

Pat eku si į hitl enmnkll ia~ ~~•- (t y komjaunuoha1. ~ · · 
• · MITt1 Jie · · 'k · t 1 1r man, mo namiškiam s rase: ... : · . M rodos, j eigu re1 e_ t. • . S 

eina ta ip drąsiai ir pas~ryz_ę. b a~aimės, be jokio ga1lesct0. u 
aš eičiau taip pat drąsiai lf e 32, 
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J . Cižinauskaitė E. Smuilovas 

kitais lengva kentėti" . J i pasitiko mirtį drąsiai ir be baimės, 
galvodam a apie kitų kančias, gailėdamasi kittĮ, o ne savęs. 

Eliją Smuilovą dvideš imtojo amž iaus žmogėdros kankin o 
8 mėnesius. Išbandė jie visus kankinimo būdus nu o primityviau 
sių iki rafinuočiausių: ir įkaitinta geležimi degin o, ir, į arklą pa
kinkę, rimbu pliekdav o ... Tačiau šis šviesus ir tvirta s žmogu s 
nieko neišdavė. Sukaupęs paskutin es jėgas, ji s kaip įmanyda
mas steng davosi pagu osti žmoną, kuri gyveno gete ir laukė kt1-
dik io. ,,Tikiu, kad mes susitiksime, - rašė ji s jai. - O jeigu žū
siu, tai vieno prašau tave: saugok kūdikį ir papa sakok jam apie 
tėvą". Po 8 mėnesių Elijas Smuilova s buvo sušaudytas . 
Neįtikinamai sunki omis sąlygomis Kauno komjaunuoliai iš

vystė ryžtingą kovą su hitl eriniais okupantai s ir jų pakalikai s. 
Viešo se vietose vis dažniau pa sirod ydavo liepsn ingi, į kovą ra
ginanti eji žodžiai : ,,Mirti s vok iškiesie ms okupanta ms!" Ji e ak
tyviai dalyvavo vadina majame „bėgių kare ". 1943 metų vasa rą 
Hub erto Borisos, Alfonso č:eponio, Vlado Petrau sko ir Juliau s 
Korb uto grupės vienu metu susprogdi no visas svar biau sias Kau
no geležinkelių magistral es. Net oli Kaun o visą dieną degė 

eše lonas su naftos cisternomis. Gausėjo diversijos ge ležin 
kelių depe, kur H. Borisos iniciatyva bu vo išv esli iš rikiuotės 
22 garv ežiai . 

Komjaunuoliai pogrindinio par tijo s komit eto nurodymu plė

tė įtaką dar bo žmonių tarp e . Sava s pog rindini s laikraš 
tis, atsišaukimai, radijo sloti s,- visa tai buvo da roma pa-

328 

b 

Tarybq Sąjungos Didvyr is 
J . A lcksonls 

Taryb4 Sąjuni?OS D!dvyr :s 
H. Bonsa 

čiq komjaunuoliLĮ rankomi s. Giedrėjančiais veidais skaityda vo 
mūsq krašt o žmonės liepsningus komjaunuolitĮ atsišaukimu s. 

Jau ne toli dundėjo fronta s, jau ir pergalė buvo arti, kai ne
gailes ting a mirti s išplėšė iš kovo tojq rikiuotės pačius narsiau
sius Kaun o komjaunu olius. 

1944 metlĮ balandži o 5 dienos rytą fašistams pavy ko nustatyti 
pogrindinės radijo stoti es buvim o vietą. Ju ozas Aleksonis kaip 
tik ruošėsi eiliniam perdavimui. ,,Išgelbėti siqstuvąl" - buv o 
pirmoji jo mintis. Sučiupęs aparatą ir pistoletą, Ju ozas puolė 
į kiemą. šūviai privertė hitl e rinin kus sugulti . Atsišaudydamas 
Aleksoni s la iming ai perbėgo darželį, tačiau šokant per tvorą, 
ii pasiekė pri ešo kulk os. Taip ir pakibo ant tvoros šis a tkaklus 
didvyris . Kai sužvėrėję gestapin inkai p rie jo pri siartin o, kaire 
ra nka Al eksonis laikė rad ijo sitĮstuvą, o dešinėje tv irtai su-
spaustą pistoletą su tuščia apkab a. . . • . . 

Komjaunuoli s-didvy ris Huber tas Borisa gauna 1s pogrmch
nio pmtij os komiteto uždavinį - surinkti žinias api e Plechavi
č iaus orga nizuoja mos „vielinės rinktinės" sudėti, jos uždavinius, 
planu s. P r pogrindininku s jis susiriša su inžinier ium Voron en· 
ka , kuri s dirbo Plechavičiaus štab e. Voron enka griežta i atsisakė 
perduoti žinias per kitą žmogq, išskyrus Borisą. Hubertas i ino
jo, jog ji s lab ai r iziku oja, pats eidamasi s-usitikimą su Voronen
ka, bet par tij os uždu otis turėjo būti įvykdyta. Ir Hubert~s ry
'.i.osi. 1944 m . kovo 3 1 dieną Borisai atvyk us i sutartą v1ctc1 ir 
pab eld us i Voron enko s duri s, jį apsupo hitl er ininkai. Hubertas 
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Tarybų Sąjun~os Didvyri s 
A. č:eponis 

metėsi bėgti, bet hillerininkų pa 
le isti šūviai jį sužeid ė . Tačiau ir 
sunkiai suže istas, sukaupęs vi sas 
jėgas, čia klūpsčiomis, čia šliauit C' 
komjaunuoli s pasiekė namu s Sci
llll gatvėje ir, pravėręs duri s, be 
sąmonės krito anl grindą Seimi 
ninka s i šsikvietė komjaunuolį Me 
č į Zumerį, kuri s aptvarslė suž eis
ląj į, kilos dienos va kar e nugaben o 
į ligoninę, kur pad aro ma jam ope
racija. Po kelių dienų ges tapinin 
kai sužinojo, j og Borisa guli ligo
ninėj e . Tačiau atvykę hitl er inin
kai jau Borisos nerado, nes pr ieš 
pusvalandį jį išsivežė pogrind in in
kai ir paguldė pa s komjaunuol į 
Henriką Tendzegolskį Kapsų gat 
vėje . Sekančią dieną fašistai , apli 
kę pėdsakus, ap sup o namą, o nu -
silpęs Hub erta s tuo tarpu miegojo. 

Gesta pinink ai akimirksniu surakino jam rankas, ištraukė iš po 
pagalvės grana tą, revolverį. Kartu su Hub ertu faši stai suėmė ir 
Tendzegolskį. 

Kalėjime Huberta s 13orisa buvo žiauria i kankinama s, tačiau 
jis laikėsi atkakliai , kaip tikras lenini e tis . Matydama s, jog išsi
ge lbėti nėra vilti es , kad po sunkių kankinimų ji s vis dažniau 
nP.lenka sąmonės, bij odamas, kad kliedėdamas gali ką nor s pa 
:,akyli, Huberta s nusivyni ojo nuo kruvimĮ žaizdtĮ bintus, nu sil
pusiomis rankomis sumezgė iš jų sau kilpą. Taip žuvo nar sus 
komja unu olis, pogrindini o kom jaunimo komit eto narys . 

Tų pačitĮ melų žiemą ges lapininkai susekė ir komjaunuoli o 
didvyrio Alfonso Č:eponio namu s. 1944 metų sau s io 24 die
nos rylą namą ir visą kvartalą ap sup o policininkq būrys. 
Faši stus pri e namo durų pasitik o taik lios automato ser ijos, 
ir keli niekšai liko gulėti ki eme . Likusieji, apgulę namą, 
i gretimų namų balkonus susitempė kulko svaidžiu s ir ėmė 
ša ud yti. 

- Pas iduok, liksi gyvas! - įsiutę šaukė poli cinink ai. 
- Komjaunu oliai pri ešui nepasiduod a ! - vien intelis Alfon -

so a tsa kyma s, palydėtas automato šūvia is. 
Ta i buvo 9 valandą ryto. č:eponis iš apatin io namo aukšto 

atsa kinė j o ji ems iš automato. Poli cininkai ilgai šaudė l namą 
ir sužeidė motiną. Gyven tojai šaukė, prašydnmi, kad ju os 
išl ei sttĮ, namuo se buv o mažti vaikų. 

Policinink ai leido v isiems iše iti, suėmė Alfon so motiną ir se
serį ir par eika lavo, kad ses uo nueitų pa s jį ir priv c rstll pa si
duo li. Sesuo nuėjo, o Alfonsas jau buvo visas kruvina s , du lw rt 

sužeistas. Ji ~ pasa~ė ja i; •:Nu e ik, pa sakyk ji ems, kad aš nebe 
gyvas .. ~a .la i, ~ad Ja~ ~~ns la ikas neb ešaudau" . 

Pohc _1~mkai n epatik~Jo , pasiuntė ją vėl pas Alfonsą. Ji rad o 
jį su pe1h~ r~~kO_J; - tinkuotoje sienoje jaunuoli s ką tik buvo 
paskubo mis 1sbrezęs savo vardą: ,./\lfa" . Bet ses uo tematė 
lik mirtin ai išba lusį brangų brolio veidą ir krauj o dėmes ant 

jo r~?4·. . . . .. k ' . 
ĮeJus1ai sese riai JI S pa sa e: .,Lik sv eika, sese ! Gyva s nepa s i-

duosiu. Matau, sudegin s namą. Ir benziną jau atvežė. Aš turiu 
vieną granatą ir du šov in ius. Klausyk . .. , - ir iššovė į luba s. -
Dabar nueik, pa sakyk, kad aš nu sišoviau . Patikės i" 

Ses uo išėj o, vos vilkdama tarsi švininėmis tap usias koja s. 
Sį kartą faš is tai patikėjo sesers žodžiai s . Kai į priemenę įėjo 

keli po licinink ai, A lfon sas, paėmęs paskutinę granatą ir sukau
pęs jėgas, ruošės i pri ešui duoti naują smūgį. Prislinkęs arčiau 
durų, p ro kuria s brovėsi ke li policininkai, j is metė į ju os grana
tą, o paskutine kulka nusišovė pats . Viskas dingo dulkių ir dūmų 
sūkuryje. Ir mird amas jaunasi s did vy ris nusinešė kelias fašisttĮ 
gyvyb es . 

... Hit ler inin kai sunk iai sužeidė komjaunuolį Julių Korbutą. 
Ji s liepė dr auga ms bėgti, o pats su kulkosvaidžiu dengė jų atsi
traukimą. Ko rbuto kulk osvai dis suž lugd ydavo hitlerininkų at ':l
kas. Tuom e t fašis tai p ade gamomi s kul kom is uždegė namą. Kai 
ugni s ėmė siekti drabužiu s, Korbut as iššoko p ro langą, paleid o 
dar kelis šūvius iš k ulk osvaidžio ir sviedė granatą į policininkus, 
pasislėpusius p rie nam o. Tačiau Korbut o jėgos seko, šovinia i 
pasibaigė. Tu ome t ji s užda inavo Internacionalą. Ir kuom e t p ri
artėjo hitl e rinink a i, Ko rb utas susprogdi no paskutinę granatą. 
Zuvo ke li poli cin inkai , žuvo ir Juliu s Korbutas. 

Per visą p ogr ind žio veiklą Kauno komjaunuo liai , akt yv iai 
dalyvaud ami p a rti zaniniam e judėj ime, kar tu su ki tais liaud ies 
keršyto j a is nuvertė nuo bėgiq 31 pri ešo karinį ešeloną, sunai 
kino 34 au tomaši na s, 9 kilometrus tele fono-te legrafo lin ijq, 
G,5 km gelež.ink e lio linijq, nušovė ap ie 800 vokiškqjLĮ oku pantq 
ir jq pakalikq. Šioj e sunki oje kovoj e už tarybiniLĮ tautq lai svQ 
i'Uvo daugiau kaip 70 drąsitĮ Kauno komjaunu oliq, jq tarp e 
5 mies to pogrin din io k omit e to naria i. 

..Yra m ir tis, ver ta gyvenimo" , pc1sakė poe tas Br. Ma ck. ,. 
vičius api e :'i.uvusius lrnuniečius komjaunuo lius . 

J aunoji Liet u vos karta visadc1 tlid·tiuosis d rąsi,1ja ZclfclSlĮ 
apskr . komjaunimo ko mit eto sckr torc , Tarybq Sc\j ungos Did
vyr iu Ma 1y lc Mclnikaite . 

. Pnrlii'.ant1 komjaunuolitĮ grupė, kuri oje bu vo Marytė ,lf0lni
kmtė, bu vo nul ista Bc1\tnrusijos :'i.cmrjc dar toli nu o l.iC'luvos, 
k,i)· lą pė,rlizanai turėjo pdsiC'kti pėsti . I<liCltys buvo sunkios. Rci
kė,10 pere iti pri ešo s tipri a i saugomą ge l6.inkclį ir per sikC'lli 1wr 
Da11_g11vos up e:, kmi ankstyvą pavc1sarį buvo plnč·iai ištvin, isi 
Aplink - visur hitl cri nink a i. Pečius iki ska usmo slėgė gink lai 

'.l3l 



r ir amunicija . Pereiti geležinkel į _ 
toks buvo pirma si uždav inys. Ir 
Marytė pirmoj i kopė į geležinkelio 
pylimą. 

ugalėję pirmąj ą kliūtį, parti
zanai sus idūrė su antrąja - su iš
tv inusia Dauguva. Reikėjo pas ida
ryti ke llus. Grupės žvalga i nustatė, 
kad kellą ga lima pasidary ti iš sta
tomo tilt o medžiagos, ku ri buvo 
vidur yje kaim o. Bet ka ime bu vo 
vokiečių sargybos. Parti zana ms te
ko su jais susidur ti. Dalis grupės 
partizanų atsišaudė , kili dirb o kel
tą. Sukalu s keltą , da lis partizanų 
ėmė kelti s, ki ti, likę pakrantėje, 
'l.tsišaudė. Pirmojo kelt o negalima 
buvo grąžinti - jį srovė nunešė 

Tarybų Sąjungos Didvyris gana toli. Pradėjo švisti, vokiečių 

M. Melnikaitė ugnis stiprėjo. Greitomi s dar buvo 
padar yta keletas mažų keltų. Parti

zana i plaukė ke ltais arba jų prisilaikydami, tiesiog šaltame Dau
guvos van denyje . Marytė ~elnika_itė, :padėju~i. ginklu s ant 
ke lto , leidosi plauk ti up e . Taip par t1zana 1 perke le savo krovi
nius, amuniciją ir išnyko kito je Dauguvos pusėje j au saulei 
patekėjus . Pasiryžimas ir pareigos supra tima s viską nugalėj o. 

Pasieku si Lietuvą, ši partizanų grupė nuvyko į Zarasų ap 
skriti. Joj e buvo ir Marytė Melnikaitė. Atvyk us į paskirtą vietą , 
greitai susidarė Kęstučio vardo partizanų būrys . Išaugęs par ti
zanų būrys vertė nuo bėgių vokiečių ešelonus, sprog dino sandė
lius, puld avo hitlerininkų įgulas. Kartą policijos būriui pavy ko 
apsupti 6 partizanų grupę Zarasų apskr ityj e, kurioj e bu vo ir 
Marytė Melnikaitė. Ištisą parą atkaklia i gynėsi par tizanai, nu
kau dami ir sužeisdami nemaža i policininkų. Bet nelygioje kovo 
j e vi enas po kito didvy riška i žuvo penki Marytės d raugai. Ji 
drąsiai kovojo ligi paskutinio šovinio. Sept yni fašistinia i bude
lia i krit o nuo jo s rank os. Baigusi šov iniu s, ji, prislinku si 
prie policininkų, norėjo susisprogdinti grana ta, kar tu susprog
dinant dar kelis policininkus , bet, būdama sunkia i sužeis
ta, paplūdusi krauju ose , nebepajėgė ištra ukti grana tos žiedo 
ir pat eko į policininkų nagus. Gestapo age nt as ją žiau riau
siai kankino, laužė pirš tus, sv ilino ko jas, nupiovė krūtis. Bet 
ji neišdavė savo kovos draugų ir su auk štai iške lta galva su
tiko mirtį . Jo s paskut inia i žodž iai buvo : .,Aš kovo jau ir mirš tu 
už Tarybų Lietuvą ir žinau , kad pergalė bus mūsų!" 1 • • 

Did vy riška i kovojo Švenčionių apskrities komjaun uo~ia1. 
Su Int ernaci onalo žodžiais lūpose kautynėse žuv o ko mJau-

1 LKP CK Parta rchyvas , 19 L, l ap., 59 b ., 23 l. 
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1uolis J . Noreika (Ražas). J is su 5 partizanų grupe susprogdino 
~arp Svenčionėlių ir Ignalino s pr iešo ešeloną su kareiviais. Ne
s~ėj us i pasit'.aukt), v isa j ų grup~ A~u_tiškio valsčiuj e, _U~upi~ 
kaimo vienk 1e~ yJe , _b uvo _ 150 h1_tlennmk':l apsupta. Pnesas_ 1~ 

11.biejų pusių attd enge ugn 1. Grupe pat eko I labai sunkią padet1, 
~eikėjo at sitra uk ti per lygų lauką. Ražas buvo sužeistas, kartu 
su juo bu vo suže isti .~ar ~u _partizanai. Ats_itraųkti R~ as _jau 
nebegalėjo. Tuom et JIS uzdama vo Internacionalą. Damuoiant 
kulka jam pataikė į kaktą 1• 

Svenčionių apskrit yje buvo 8 pirminės komjaunim o grupės, 
kurios akt yv iai padėjo liaudies partizanams kovoti prieš įsibro
vėlius ir bur žuaziniu s nac ionalistus. Jose buvo daugiau kaip 
:80 jaunuoliq. LLKJS apskri ties komi teto sekret orius buvo Vilius 
Kudaba. 1944 m . balandžio 23 d., grįždamas į Naručio miškus, 
jis su dv iem dra ug ais bu vo hitlerinių banditų apsuptas netoli 
Lintupi o miško Gališiškių kaime. Vilius Kudaba perdavė vienam 
draugui labai sva rbiu s doku mentus, sakydamas: .. Bėk ir išsa~g?k 
-dokument us, o mes laikysimės" . Prasidėjo nelygi kova su pnesu. 
Kudaba bu vo tri s ka rtus sužeistas ir, paplūdęs kraujuose, pusgy
vis pa teko h itl erininkam s į nelaisvę. F~šistams paaiškėjo,_ k~d 
jiems pavyko sugauti partizanų ir komJaunimo vadą, todel Ji_c 
uoliai jį gydė, nes kan kind ami_ tikėjo~i suž~o ti iš jo apie. pa~ti-
7.aninį judėjimą ir ap ie komumstų bei kom1aunuohų pognndmę 
veiklą. Bet drąsusis komjaun uolis priešui nieko nepasake. 

Rūsčiomis Tėvynės karo dienomis didelį pasiaukoj imą ko
voje prieš hit ler inius grob ikus parodė didvyriškai žuvę LLKJ.S 
.apskričių komit etq sekreto riai Balys Dal~ngaus~as, Pet'.a~ Gos
tautas Jon as Teišersk is, J onas Valiukas ir kt. Ji e aktyviai daly
vauda~o kovos operaci jose triušk i1:a~t hitlerin_inkus ir jq_ paka
likus, demaskuo davo melagingą pne so ag~ta~.iJą g_yventoJq ta:r
·pe, traukė jaunimą į partizam1 būrius 1r _1sugde d?_ug 1:~rs~q 
komjaunuoli q , karštų savo Tėvynės patnotų, pas1zyme1us1ų 

įnirtingoje kovo je prieš okupa ntus. . . . . . 
Kiekvi ename par tizam1 būryje buvo_ Ja~m~ o ~1ve rsmes ~-ru

pės, kuri os įvykdydavo drąsiausias _ir nz1km_giaus1as ~p~raci1as. 
Pavy zdžiui , iš 37 p riešo ešelonq , kun uos nuleido ~u.o beg~q K~sto 
Kalina usko var do parti zami būrys, 17 buvo _nule1st1 ~om~a~mmo 
auklėtinio Broni aus Urbanavičiaus {Kur~ eho) . .. ~ersyto_JŲ par
tizanq būrio , ve iku sio RaseinitĮ apskr ity_Je , k_o~Ja unu~hai da~y: 
vavo nul eidžia nt 35 priešo ešelonus . . S10. ~uno ~omJaunu?ll_a1 
Algirdas Glovackas, Jo nas Savickas 1~· kiti _ nul~1do 1:uo beg:ų 
8 ka riniu s sąstatus . Be to, komjaunuoliai p~istate pa r~1za~t\ b~
riui 3 kulkosva idžius, 15 šautuvų, keletą tukst?nc1ų s~v.m1ų ir 
medikamentą Adomo Mickevičiaus var _~o par tizanq buno pa_r
tizanas-ko mjaunu olis Aleksas Va icekavicius nuleido nuo begn1 

1 Zr . LKP CK Partarch yvas, l f. , l ap., 53 b., 83 l. 
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KOVOJE 2UVĘ LLKJS APSKRIČIŲ KOl\ llTETŲ SEKRETORIA I 

P. Goštau tas (Ukmergės apskr .) \-. Kudaba (Švenčionių opskr.l 

J. Tei.šerskis (Raseinių apskr.) J. Va liukas (Šiaulių apskr.) 

l is trauki niu s, susprog di no mašiną su 19 gestapininkl\, atliko 
~aug kil~ ~ygda r_bi ą_ .. 

~aunt C}t P~!: 1~t~1, P~-~-tm 1q komit?llį va dovau jami, leido ir 
platino Ja il~rn~c1us 1'. a ts1sauk1m~s. J_1e. vyk davo į miestus kaip 
prop_~gan? 1sta 1_, p ras iskve rbd avo l pn cso jgulas žvalgybos ir di
versiJOS t1ksla 1s. 

I(omun! stai įkvėpdavo. savo jaunuosius pagalbininkus žyg-
darbiams, mstruk tu?,da':o JU?s, mokė įni rtingos pogrindi nės ko
vos_ mc_toclų, ~ or~lt~kai ~tc1davo j~crns_ j ~a~albą nesėkmių ir 
nus1V)'.'!1mo mrnu tem1s, _sk_1c_py~a_v~ J_au01mu1 dideli tikėj imą per
gale,_ 1~_tv~rmę, _k?mu01 stm 1. ~s~t1km1mą. Par tijos pastangų dėka 
jaunieJ1 d1dvy nai buvo ne sia1p sa u beprot iškos drąsos narsuo
liai, o ki lni os moralės, taurių idealų žmonės, kuri e niekada ne
pamir~clavo, _k am ir cl? l k~ jie dirb o_savo sunkų, rizikingą darbą. 

Kai kuno s komJa ummo pognndinės organ izacijos buvo 
priešo su tr iušk int os , ir daug elis j ų dalyvių žuvo. Bet dauguma 
komjauni mo organizacijų sėkmingai dirbo iki pat Tarybinės 
Armijos atėj imo. Vakarykščiai pogrindinink ai, išvadavus jų 
gimtuosius mies tu s ir kaim us, stojo į Tarybinės Armijos eiles 
arba ėmėsi dar bo vokiečių okup acijo s padari niams likv iduoti. 

POGRINDINE PARTIZANINE SPAUDA 

Nu o pirmųjų dienų, kai pr iešas okup avo Lietuvos teritoriją, 
Komunistų p ar tij a ėmėsi priemoniq organizuoti okupuotq teri
torijų gyv ent ojams informaciją apie padėtį Tėvynės karo fron
tuose. Per fro nt o liniją buvo permetami įvairūs spaudi niai. 
Be to, pri ešo užnug ary je buvo kuriamos vietinės pogrindinės 
spaustuvės, bu vo leidžiami lape liai ir vėliau laikraščiai. 

Spauda ugdė pri ešo užnugaryje gyve nantiems žmonėms pa
sitikėjimą kovojančios tarybinės liaudies jėgomis, tikėjimą ne
išveng iamu hitlerinitĮ okup an tq sutriuškinimu. 

Tikėjimas tarybinės liaudies moraliniu ir kovi~ i~ pr ana~~m_u 
-p_rieš priešą, tv irt as įsitikinimas greita per~al~ ):mes J_l, pas~tike
Fm~s Komunistų partij os vadova".1mu tvu~ta1 1augo l partizanų 
s1rd1s, pasidarė būdingu jq nuota1kq bru_ozu. . . . . 
. Sunki omis pri ešo užnu gario sąlygom_1s p~r tmes orga1:1z_ac_

1
· 

Jos sugebėjo pogrindinę spaudą paversti ~ah.~gu ~om~~-1s~rnes 
propaga nd os k ov os ginklu. Lietuvos poinndi. 10 la1~ras~1a1 pa~ 
'd · · · · • · · t ·a1s J ie telkc s1 are organizuojančiais ir mob1hzuOJanc1a1s ccn r • . • . 

Lietuvos liaudį po Komu nistq partijos vėliava, i kovą pn es hit-
lerinius ok up antu s ir jq pakalikus. . . . • • · s 

Vie n tik is· D1'clžiosios žemės buvo gautos tn sdesnnt -~esi~ . · K · t art11Os 1r 
Pogrmd žio spaustuvės, k urios spausdrno_ om_ums. :\ P išau-
~yriausybės p ra nešimus ir nutarin:ius, leido la_i~rasc:usD~~mtys 
k imus, Tary bini o in form acij q bmro pranesun us · 

1 Zr. LKP CK Par tarchyvas, 1 f., 1 ap., 26 b., 40 
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spaustuvių buvo organizuota vietose. Tų spaustuviq ties iogini ai 
organiza toriai buvo Lietuvos KP pogrindini ai komit etai, kuri e 
palaikė nuolatinius ryšius su LKP CK ir buvo jo nuo lat vado 
va ujami. 

Lietuvos KP Pietų sri ties komi tetas leido LKP CK laikraštį 
„Kova" (redaktorius G. Zimanas). Per šį laikraštį Komunistų 
partija kreipdavosi į Lietuvos darbininkus, valstieč ius, inteli 
gentus, ragindama juos j kovą prieš hitlerinius gro bikus, šaukė 
Lietuvos komunistus būti priešakinėse kovotoj ų eilėse, ragi no 
vadova ut i masėms jq kovoje, stiprinti jų kovinį pasiryžimą. 
Laikraštis demas kavo hitlerininkų ir įvairaus plauko buržuazinių 
nacionalistų mėginimą skleis ti nesantaiką ir neapykantą tautų 
tarpe. Jis nešė i liaudies mases lenininės tautų draugystės idė
jas ir šaukė Lietuvos gyventojus kartu su visomis Tarybų Są
jungos tautomis į kovą dėl mūsų kraš to laisvės ir nepriklauso
mybės. 

Laikraštis demaskavo melu ir suktybėmis pridengtą okupan
tų mėginimą sumobilizuot i Lietuvos gyventojus i žmogžudžią 
esesininkų legioną, kurį manė išsiųsti i frontą. ,,Vokiški eji oku
pantai, - rašoma laikraštyje „Kova" 1944 m. vasario mėn., -
per visą karą klasta ir pri eva rta stengėsi įkinkyti lietuviu s į sa 
vo karo vežimą. Bet jiems tai nepavyko. Lietuvių taut a nenorėjo 
lieti kraujo už vokietį. ir okup anta ms Lietuvoje dargi nepavyko 
sukurti vadinamojo „legiono" 1. Toliau laik raštis nurodo, ka d 
,, ... vienintelis būdas mobilizac ijai išvengti yra p riešin tis jai 
su ginklu rankose" 2• 

LKP Siaurės komitetas leido laikraštį „Lietuv os partizanas" 
(redaktorius M. Sumauskas). Ji s ėjo kaip „Zalgir io" partizaną 
junginio organas. Ugningais žodžiais laikraš tis šaukė liaudi es 
mases stoti j partizanų eiles. 

,,Mes kviečiame visus Lietuvos patriotus, - raš oma v iena
me laikraščio numeryje, - kuriq šird yse liepsnoj a neapykanta 
vokiečių okupan tui ir meilė Lietuva i, stoti į liaudies keršytojtJ · 
partizanų eiles! Mes keršija m plėšikams vokiečiams už sugriau 
tus ir sudegin tus miestus ir ka imus, už nukankintu s mūsq tėvus, 
brol ius ir seseris , už visas nea psakomas kančias, vokiečių atneš
tas Lietuvai ir lietuvia ms" 3• 

,,Lietuvos partizano" skiltyse randame plačią informaciją apie, 
mūsq par tizam1 kovos žygius. Stai keletas laikraš tyje 1943 m. 
rugsėjo mėn . paskelbtų korespondencijų apie parlizam1 būriq 
operacijas. 

,, Vilnia us" būrio par tizanai, nuvertę visą eilę vokišk q trau
kini t!, šį sykį geležinkeli rado stipriau apsaugotą: vaikšč i oj o 
sustip rin tos sargybos. Bet tai nesukliudė padėti užta isą . Ant 
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1 LKP CK l!likraš t1s „Kova ", 1944. 11, Nr . 16. 
2 Tc>n pat. 
3 „Lie tuv os pt1rt17.111111s" , 1943. IX, Nr . l . 

Par tiwmi bazėje spausdinami nelegalūs leid iniai 

ateinančio tra ukini o garv ežio buvo išstatyti kulkosvaidžiai, ku 
rie , nesigailėdami šovinių, visą laiką šaudė į visas pus es . Bet 
kada užėjo ant padėto užtai so , v ietoje šūvio pasigirdo praga ~ 
riškas tr enksmas. Garvežys ir kele tas vagonų iš lėkė į orą, o ki ti 
nugarmėjo nuo pylimo. Sekančią naktį mC1st1 būrys nuvertė nuo 
pylimo dar vieną karinį ešeloną'.' 1. 

,,Zalgirio" par tizanq bCtrys š!on:i!s d_ienomis_ susp rog d_in~ 
karinį vokiečitĮ ešeloną su gyvąJa Jega 1r tech111ka . Sudauzy t1 
8 vagonai ir garv ežys" 2

. . • • • 

,,Margirio" bC1rio parti zam1 grupe gcw? uz~av u_11 - susprog 
dinti vokiečilĮ karinį ~šeloną. Mum gera i pas1seke. Nuvertėme 
nuo bėgiq didelį karinį ešeloną su įvairia t chn il a. Vistls eše 
lonas pav irt o !«užo kr C1vn" 3

• 

Kitam e „Lietuvos parti zano" num er je, išcj usiame l 944 m. 
balandžio m n., skyre lyje „Kovojan ti Lietuva" rašo ma : ,,Kosto 
Kalinau sko" bi1rys sudav · vo ki 'Čiams ska udlJ smitgį: būrio 
partizanai nul ido du voki<'Č'itl kariniu s eše lonus, ab udu su gyvtt 
pri ešo jėga. V iename cšC'lonc sudaužytas ga rvežys, 17. vago,n~Į, 
iš kuriq 12 s11 knriu om<'m' ... Antra s ešc lonns po savo gnuvės1u 1s 
palaidojo 200 vokirč iq" 4• 

,,Keršy tojo" buri o purtiu mai su pusisek imu kerš ija okupan
tams už m1ts11 lautiC'č i cirns daromas sk riaud as. Ypntlngo.i skau
clž.ius sm11gius s11clnv0mC' priešo gclcžink<'liams. Nuo per ilq 

l „l.llll\lVVS p11rt1·,.,,n1u,", l!M:I. l ,, Nr . l. 
2 TC'n pnl. 
a TC'n pnl. 
1 „UN11vns p1111l1.11n os " , 10411. IV, Nr . ,1. 
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metu iki š. m. kovo mėn. nuvertėm nuo pylimų 15 priešo eše
lomi· su karin e technika, maistu ir gyva jėga. Sudaužy ta 13 gar
vežių, 150 vagoną Ne tik nemaži kiek iai karo tec hnikos ir mais
to nepasiekę fronto žuvo, bet taip pat žuvo nemažas skaičius 
vokiečitĮ kareivių. Per tą patį laiką mūsų rajone sudeginta 
12 maisto ir pašaro sandėlių, ski rtų išveži mui Vok ie tijon. Oku
pantai gali neabejoti, kad nuo mūsų būrio partizanų susilauks 
dar skaudesni ų smūgių" 1• 

LKP Trakų pogrindžio komite tas leido laikraštį „Partizanų 
-šūkis" ir vėliau „Trakiečių šūkis" (redak torius T. Mončiunskas) . 
,,TrakiečitĮ šūkis" korespondencijoje iš Lentvario kart ono ir po
pieriaus fabriko, kuriame dirb o virš 400 darbininkų, va izdžiai 
parodė, kad hitler iniai okupantai, pavertę Lietuvą savo kolonija, 
įvedė mūsų kraš to darb ininka ms vergovę, ve rsdami ju os pus
velčiui dirbti po 10 ir daugia u valandų per parą už menką užmo
kestį. ,,Moterys už sunkią dešimties valandų darbo dieną, - ra
šoma korespondencijoje, - gaw1a pusant ros markės, vyra i -
pustrečios, kas sudaro: moterims apie keturi asdešimt markių, vy
rams apie šešiasdeši mt penkias markes mėnesinio atl yginimo , 
,o kilogramas lašinių kai nuoja 100 markių. Tokiu būdu moteris, 
sunkiai dirbdama, per mėnesį uždirba 400 gr. lašinių. 
Nežiūrint to, kad visa žaliava į fabriką vežama iš Lietuvos 

miškų ir popierius pagamintas lietuvių rank omis, mes jaučiame 
jo didžiausią trūkumą mūsų mokyklose ir kultūros bei meno 
įstaigose, nes visa šiame fabrike išleidžiama produkcija sunau
-dojama vokiečių reikalams" 2• 

Lietuvos Komunistų partijos vietinės pogrindinės organi za
djos bei partizanų būriai ka ro metu hitlerininkų okupu otoje 
Lietuvoje išleido daug tokių laikraščių ir atsišaukimų. Plačiai 
p o Lietuvą buvo pasklidę laikraščiai „ Už Tėvynę" (redaktorius 
·s. Apyvala). .,2.algir io ain is" (redakto rius J. Macevičius"}, ,,Jau 
nasis partizanas", ,,Laisvės kovotoja s" (redakt orius L. Lapinska s 
ir J . Vosylius). ,,Tėvynės front as" (redaktorius J . Vitas ir A. Bu
lota), ,,Sztandar Wolnošci", ,,Związkowiec" (redaktorius J. Pše
:valskis), .,Za wolnošc" (redaktorius V. Sinkevičius) ir kt. 3 

Komunistai ir komjaunuoliai buvo ve ikliau si visos pogrind i
nės komunistų spaudos platintoja i gyventojų tarpe. Jie rūpi
nosi masių idėj iniu-politiniu auklėjimu, jų organizaciniu susi
te lkimu. Jie mobilizavo liaudį fašizmui sutriuškinti. 

Triuškinan tieji smūgiai, Tarybinės Armij os smogti hitl eri
nia ms grobikams Didžiojo Tėvynės karo frontu ose , žymiai pri 
sidėjo prie to, kad išsiplėtė Lietuvos darbo žmonių kova pri eš 

-okup antus, kuriai vadovavo Lietuvos Komunistų partija . 
1 „Lietuvos partizanas", 1944. IV, Nr. 4. 
2 „Trakiečių sūkis", 1944. V , Nr. 4. 
3 Zr. Didžiojo Tevynės karo laikotarpio Lietuvos TSR spa uda. Vilnius, 

1955, J0-1 1 psl. 
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Partize.::ių būrio „Už Tarybų Lietuvą" kovotojų grupė 

Nujau sdam i savo artimą galą , hitleri n iai okupantai visaip 
stiprino terorą kraš to vidu j e ir su įvairaus plauko buržuazinių 
nacionalistų pagal ba mėgino paskandin ti kraujuose Lietuvos 
darb o žmonių kovą, o jų ištikim i samdiniai - buržuaziniai na
cionalistai šaukė kaupti jėgas kovai prieš Tarybinę Armiją. Ta 
čiau šios pas tango s bu vo tuščios : partizaninė kova vis plėtėsi 
ir aštrėjo. Ta ry bin ei Ar mij ai v is labia u artėjant prie Lie tu vos . 
siem1, ši kov a įgavo visaliaudinį pobūdį . Į ją įsitraukė vis plates
ni Lietuv os liaud ies sluoksn iai - dar binink ai, valstiečiai ir in
teligenti ja . 

Nepai sant visų okupanttĮ repr esi jq ir j q daromų kliūčiq, ži
nios api e Tarybinės Armijos pergales, Vyria usiojo kariuomenės 
va do įsakymai apie taryb in iq miestų vadavimą pasie kd avo Lie
tuvą , kėlė Lietuvos da rbo žmonių ryžtingumą kovoje prieš oku
pant us , jų pasitikėj imą Tarybinės Arm ijos galing umu ir galu ti 
ne pergal e. 

Tary bin ei Armij ai, kuri os eilėse kovo jo lietuviškasis j ungi
nys , pradėj us vadu ot i Lie tuvos teritoriją, 67 par tizaninia i bū
ria i vis sėkmingiau der ino savo kovos veiksmus p riešo užn u 
garyje su žengiančios į priekį Tarybinės Armijos kovos ve iks
mais frontu ose. 

LKP Šiaurės sr ities ko mit e to nu tari mu buvo su darytas par 
tizanini s ju nginys, ku ris gavo uždavinį birželio 30 d. perkirsti 
Vilniau s- Daugavpili o magistralę. Dienos metu par tizanai puolė 
įtvirtintą pr iešo gelež inke lio mazgą ir susprogdi no bėgius 
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ab iejo se jo pusėse. Liepos 3 d. partizanų junginy s verž liai puolė 
Ignaliną. Faši stai, partizanų spaudžiam i, n eilgai tes ipriešino. Ig
nalinoj e suplevėsavo raudonoji vėliava, pa sk elbu si ign alini e
č~am~ ~tėjusį iš:7adavim~. ~žėmęs Ig~aliną, jm:ginio_ š t~bas pa
smnt e zvalg us l DaugehskĮ, nes, partizanų tunmom1s zin iomi s 
ten jau turėjo pasiro dyti priešakinia i puolančios Tarybinės Ar~ 
mijos daliniai . Daugeliškyje parti zanq žva lga i ir susitiko su 
larybiniais kariais, kurių vadovybė, sužinojusi apie Ignalinos 
užėmimą ir gelež inkelio linijos Svenčionėliai-Daugavpilis per
kirtimą, pasiuntė partizanams paramą. Džiaugsmingas broli škas 
susitikimas įvyko tarp karių ir partizanų. 

Tarybinės Arm ijos daliniams artinan tis pri e mūsų respubli
kos ~osti~ės Vilni au s_ pa~aščių ~r j~ems pra~~jus :7aduoti Vilnių, 
part1zana1, vadova uJam1 M. M1ceiko s, susiJunge su kariais ir 
aktyvia i dalyvavo mūšiuose už Viln iau s išvadavimą. Į hitlerinin
kų užnugarį prasiveržusį Tarybinės Armijos pulką, va dovauja
mą Bulacho vo, parėmė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 
vardo Trakų brig ados partizanai, va dovaujami T. Mončiunsko ir 
M. Afonino . Apie tai M. Afoninas rašė: ,,1944 metų liepos 8 dieną 
partijos Trakų apskri ties pog rindini s komitetas gavo jaudinan
čią radiogramą iš Lietuv os partizanų judėjimo štabo. Joj e buvo 
sakoma, kad Tarybinė Armija pradėjo mūšius priėjimuose prie 
Vilniaus miesto ir bu vo įsakyta eiti į pagalbą mūsų armijai, iš
va du ojant Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos sostinę. 

Pasigi rdo komanda rikiuoti būrius į kovinę žygio koloną. 
Brigado s p riešaky je buv o pastat y tas būrys „Už Tėvynę", po jo 
,,Laisvoji Lietuva", ,,Išvad uotojas", ,,Pergalė". Šimtai partiza
nų stovėjo rikiuotėje ir buvo pasirengę bet kuriam mūšiui už 
Tėvynės išvadavimą. 
. Viskas buvo paruošta žy giui . 30 kilometrų, skirian tiej i par
tizanų bazę nuo Vilniaus, buv o ne tok s jau did elis atstumas. 
Į priekį buvo išsiųstos nedidelės žvalgų grupės. Iš partijos Vil
niaus mie sto ir apskri ties komiteto į mūsų bazę atėjo ryšinin
kai, ji e atnešė žinias apie gretimųjų būrių judėjimą ir apie sutar
tas susitikimo vietas. 

Laikydamiesi kovinės tvarkos, būriai ėjo pirm yn ir, ·ka i pri
artėjo prie Madžiūnų kaimo, staiga pasigirdo tankų ir automa
šinų burzgimas nu o Vilniaus-Gard ino plento, kurį mes aiškiai 
matėme. Čia įvyko tai, ko taip laukė, apie ką sva jojo ne tik par
tizanai, bet ir visi re spublikos darbo žmonės. Į kaimą įžengė 
Raudono sios Armijos kariai. Sujudo visi par tizanai, iširo jų ei
lės. Džiaug smas netilpo krūtinėje. Neužmirštamas ir didžiai j au
dinantis buvo partizanų susitikimas su Raudonosios Armijos 
daliniais" 1• 

Tole snis kelias į Vilnių buv o atviras. Kareiviai ir karininkai, 
tankistai ir artileris tai garsiais šūkiais „Ura!" sutiko partizanus. 
Liepos 9 dieną sutartoje vietoje Trakų brigados partizanai susi-

. .. Tiesa " 195-4. VII . 11 Kr 163. 
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tiko su V iln iau s apskrities bttria is, o liepos 10 d. priartėjo prie 
Vilniau s mi es to pietvakarių pakraščio. 

Trečiojo Baltaru sijos fronto pe rgaling o puolimo išdavoj e hit 
ler in iai ok_up a:1tai _buv~ a~~upt i Vi~niuJe g_elež_iniu ži?~u. r:-icpcr
trauki ama i gnaude art1le rl)o s pab uk la1. Cia vienur, cia kitur su 
kurtinančiu tr enk smu sprogo priešo lėktuvų numestos bombo s. 
Įniršęs pr iešas nenorėjo pa siduoti. Matydamas savo bejėgišku
mą, jis siautėjo su užguito žvėries žiaurumu. Miestas degė ir 
virto griuvėsiais. 

Kautynėse dėl V ilniaus dalyva v usio vienos mechaniz uot o 
korpuso brigados va das, Tarybų Sąjungos Didvyris, atsargos 
gen ero la s-majoras S. Kr emeris rašė: ,,Rytą miške pr ie ma
nęs priėjo du jauni lietuviai. Ji e sakė, kad miesto pogrindinė 
partinė organizacija juos atsiu ntu si nuvesti mus paprasčiausiu 
ir trumpiausiu keliu. Kautynių įkarštyje aš net nepak lausiau 
jų pavardžių, o juk jie padarė didelį žygdarbį: perėjo fronto lini 
ją ir, artėdami prie mūsų, galėjo būti apšaudyti . Jie mum s padė
jo gr eitai pasi ekti miestą. Auštant mes jau buvome arti centro. 
Kiekviena gatvė buvo paimta kautynėmis. Ypač įnirtingai pri e
šinosi fašistai, apsikasę pili es kaln e . Iš ten ji e pašėlusiai šaudė. 

Paprasčiausia būtų buvę nug riauti pilies bokštą artilerijos 
ugnimi, bet mes to nepadarėme, nes norėjome palikti lietuvių 
tautai jai brangų istorinį pami!}klą . .. 

Daugelis miesto šiaurinio pakraščio gyventojų buvo mūsų 
va dovai. Su jų pagalba tik slindavome orie ntyrus žemėlapiuose. 
Jie atnešdavo mūsų kariams šviež ios duonos ir van dens" 1• 

Vienuolika partizanų būrių tris dienas kovojo draug e su Rau
donosi os Armijos dalimi s ir padėjo joms išvaduoti miestą. 
1944 m. liepos 13 d . Vilnius buvo išvaduotas. 

Lietu vos Komunistų parti jos Cent ro Komitetas ir Lietuvo s 
partizaninio judėjimo štaba s ėmėsi žygių partinėms organizaci
joms dar okupuotoj e Lietuvos dalyje sustiprinti ir tam reikalui 
siuntė pogrindiniam darbui naujus , prityrusius kovoj e kadrus. 

Vykdydami Vyriausiojo kariuomenės vado įsakymą, Tary
binės Armijos jungin ia i vis ryžti ngiau veržėsi į vakarus, žings
nis po žingsnio va duodami tarybinę teritoriją nuo hitlerinių gro
bikų, ir šioje kovoj e jiems teikė visokeriopą paramą Lietuvo s 
partizanai, visa Lietuvos liaudis. 

Tarybinė Armija , vydama hitlerinius grobikus iš tarybinės 
teritorijos, iki 1944 m. pabaigos išvadavo pagrindinę Lietuvos 
dalį su sva rbiau sia is miestais. 1945 m. sausio mėn. mūšiai te
bevyk o Baltijo s pajūryje. Sausio 28 d. buv o užimta Klaipėda ir 
tuo baigėsi visos Lietuvos išvadavimas. 

Lietuvių tauta vie ningai ir nuoširdžiai sveikino Tarybinę Ar 
miją kaip savo išvaduotoją ir reiškė pritarimą Tarybų valdžiai. 
Gausiuose sus irinkimu ose ir mitinguose skambėjo padėkos žo. 
džia i brolišk oms tarybinėms tautoms už suteiktą pagalbą. 

1 „Tiesa ''. 1960 . Vll. 20, Nr . 169 . 
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Lietuvos partizanai įžygiuoja i Vilnių 

Ir ne tik žodžiais, bet ir darbais reiškėsi lietuvių tautos 
džiaug smas ir pritarimas tarybinei santvarkai. Vos tik prasidė
jus Tarybų Lietuvos išvadavimui, mūsų krašto jaunimas, net 
nelaukdamas šaukimo, tūkstančiais stojo į Tarybinės Armijos 
eiles. Per mūsų kraštą žygiavęs Tarybinės Armijo s lietuviškasis 
junginys susilaukė daugybės savanorių Lietuvoje. Pask elbus 
šaukimą, stojo tūkstančiai žmonių tęsti kovą pri eš hitleriniu s 
grobikus. Ši pat riotinio jaunimo masė per visą hitlerinės okupa
cijos laiką išsisaugojo nuo vokiškųjų mobilizacijų, nestojo į jo
kius hitlerinius batalionus bei nacionalistų sudary tas „vietines 
rin ktines", nepaklausė j okių viliojimų ir grasinimų. Ir tik iš
va davus Tarybų Lietuvą, tūkstančiai vyrų ned vejodami stojo 
į kovą dėl galutin io hitlerinės Vokie tijo s sutriuškinimo. 

Lietuvių tauta visada didžiuosis savo sūnų ir dukterų didvy
riškomis kovomis tarybinių partizanų būriuose, Tarybinės Armi-
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jo s lietuvi ško jo jungini o eilėse ir daug elyje Tėvynės karo fron
tų, kur _lie t~v i~i gr ~t~ rusų ir ~itų tary?i!lių tautų nar siai kov~j_o 
dėl didzios1os 1stormes pergales, apva m1kuotos 1945 m. geguzes 
9 d. didingu laimėjimu - hitlerinės Voki etijo s kapitul _i_acija . 

Oku pacijos metu pogrindinės partinės orga nizac 1Jos, LKP 
Pietų ir Siaurės komitetų va dovaujam os, diena iš dienos a~go 
ir stiprėjo . Pavyzdžiui, 1944 m. iki 150 narių išaugo Ka:1no m1e~
to ir apskrities partinė orga nizacija, Vilniaus mies te ir apskri
tyje buvo 60 ~?munist:1 , Trakų _ aps~rity je ?uvo suorg~mzuota 
10 valsčių part11os komitetų, apemus1ų 37 pnmmes pa r tines o~
ganizacijas, kurios e buvo 162 nariai. Šiaulių mies t~ . ir aps~n
tyje buvo 12 pogrindin~ų g_r:upių, vieniju~~ų _95 part1 ~os_ nan~s. 
Gaus ios partinės orgamzac11os bu vo Rok1sk10 apskntyJe - JOS 
turėj o 78 narius, Ute nos - 40 narių. Plačią veiklų iš':Ystė ~ye n
čioniq apskrities partinė organiza cij~, turėju~i 3 1. naq , r:vr~nJam
polės apskr. 7 valsčiuose buvo part 1Jos kom1teta1, partin e orga-
nizacija turėjo 24 na rius ir t. t. _ . 

Daug būtų galima parašyti apie atskirų p_artizanų bunq 1:~v~ 
su priešais , apie drąsius ir beba imiu s jų . zmo?es. Pavy~dž m1, 
partizanų būrys „Bič_iu_liai" ~ayo ~re tose Junge _11 ~. pa~tizanų. 
Ji s susprogdino 40 pneso kanmų es~lonų ~u gyvąJa J~ga ir tec~
nika sudaužė tri s cisternas su benzmu , tns au tomasmas su h1t
leri~inkais, padėjo Vilniau s pogrindi nei par tine i organizacijai 
išvesti iš rikiuotės miesto elektrinę . 

2.emaitės vardo partizanų jungin ys savo eilėse turėjo ~p_ie 
500 drąsių liaudies keršytojų. Jie nul eido nuo __ bėgi':l 20 . k?-rm1q 
ešelonų, išsprogdino daugiau kaip 25 km gelez~nkello _ beg1ų, su

·naikino 10 plento ir geležink elio tiltq, susprogdmo apie 10 auto
mašinų, nutraukė 20 km telefono laidų. 

Kauno partizanų būrys „Mirti s okupantam s" sutriuškino dv i 
priešo įgulas, sunaikino 534 pri ešo kar~iviu s i: k~rininku~, 111:1-
leido nuo bėgių 16 kariniq ešelonq. Siame bu ry Je daugiausia 
buvo Kauno komjaunuoliq bei jaunuolių antifašistų, pabėgusiq 
iš Kauno geto . 1944 metų prad žioje būrys jau jungė apie 
300 partizanų ir davė pradžią dar dvie_m nauji ~m~ b

1

~riarns: . 
Svenčionių apskriti es par tizam1 burys ,,'-'.1lmus .. suna1kmo 

43 pri ešo ešelonus, susprogdino elektro s stoti Svenc1onys e, su
naikino 35 km telefono laidų, kelias pri ešo įgulas. 3 Svenčionių 
apskrities partizanų būriai: ,,Vilnius", ,,2.algiris", Kosto Kalin aus
ko vardo, kuriuo se buvo daugiau kaip 330 partizanų, nul eido nu o 
bėgių 87 priešo ešelonus, sudegino 29 tiltu s, susprogdino 2 gele
žinkelio tiltu s ir t. t. 

Seš i šimtai Vytauto Didžiojo vardo Trakų b rigados partiz anq 
susprogdin o 45 ka riniu s eše lonu s, sudegino aš tuon is b~~ak~ s, 
suna ikino vieną pri ešo įgulą, tr ylika sunk vežimiq su fas1sta1s, 
išsprogdino vandentiekį ir sudegino va nd enti ekio bokštą ~~~iš 
k iq stotyje, įsiveržė į Trakq kalėjimą ir išlai svi no 45 poll tmms 
kaliniu s bei atlik o daug kitų žygdarbių. 
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Didelį kelią nuėjo per frontą, I?er.~al la~u sij_os mi šk us, J P~
nevėžio apskritį partizanų grupe, 1s k un os iša u go karzygcs 
Gražinos v ardo jw1ginys, savo gr etose turėjęs apie 200 kovoto
jq. Sun ku dab ar suminėti v isas ju ngini o partizantĮ k ovas. Ji e 
nuleido nuo bėgių 16 priešo ešelonų, susprog din o 12 km ge lc
zinkelio bėgių, 2 fabrik us , paėmė iš p riešo 3 k ulk osv aidžiu s, 
95 šautuvus, 39 automatus. 

Tegausi, Kosto Ve gio vadovaujama, grupė, perėjusi frontą 

ir 1942 m. liepos mėn. pasi ek usi Biržq girią , iša ug o į Kęstučio 
var do partizanų būrį, jungusį 150 kovotojq. Pa rtizan a i susprog
dino Medeikių lentpiūvę, gaminusią pabėgius , ir tiltą p er Juod 
upę, netol i Daudžgirių km ., sunaikin o 44 hitl e rininkus, nutrau 
kė daugiau kaip 7 km telefono laidq ir kabelių. Artėjant Tary
binei Ar mij a i, būrys užėmė pozicija s Juodžionit! kaim e , užmi-
1iavo kelią, vedantį į Pabiržių miestelį. Kovo se su hitl erininkais . 
žuvo par tizanas B. Zemlickas . Pri sijungu s pri e puolančios Tary 
binės Ar mij os dalinio, partizanų būriui buvo pav es ta užimti 
pozicija s n etoli Gavėniškio km. Partizanai sunaikino 2 šarvuo
čius su pri ešo kar eiviais ties Juodelių km ., 6 pri ešo mašin as su 
kar eivia is tarp Vinkšninių ir Buginių km. Viena Kęstučio var 
do partizanų grupė kartu su Tarybinės Armijo s divizija pateko 
į apsupimą ties ausėdžiais ir Nernw1ėlio Radviliškiu. Visą sa
vaitę vy ko aršios kautynės, kol ti es Pelaniškių km. apsupimo 
žiedas buvo pralaužtas. 

Tarybinės Armijo s kariams forsuoti Nemuną ir išvaduoti 
Alytų padėjo „Dainavos partizano" ir Sarūno vardo partizaną 
būriai . Sarūniečiai kautynių metu užėmė Alytaus priemiestį . 

Tary bin ei Armijai nemažai padėjo pogrindinės LKP ir kom
jaunimo Kauno organizacijo s. Jo s sugadino keliu s , kuriai s tu
rėjo traukti s pri ešo kariuomenė, išvedė iš rikiuotės telefoną ir 
telegrafą, o vienai komjaunuolių grupei pavyko net perpiaut i 
požeminį kabelį. Pogrindininkai Vl. Pe trau skas, Isačiauskas,. 
S. Skimbirauskas ir kiti užmezgė ryšį su kapitono I. Luj evo va
dova ujamu tankų bat al ionu ir parodė ji ems kelią, kuriuo galima 
greičiau pasiekti Kauną. Tankų batali onas netikėtai forsavo 
Nerį ir įsiveržė į miestą. 

Okupac ijos metais Lietuvoje veikė 90 partizanų būrių, į ku
riuos susijungė geriausie ji lietuvių tautos sūnūs ir duk ros. 
364 nuleisti nuo bėgių pri ešo ešelonai su gyvąja jėga ir techni
ka, išves ta iš rikiuotės apie 300 garvežių ir daugi au kaip 
2000 vagonų, sunaikinta daug karinių sandėlitĮ ir kitų objektų, 
sutriu škinta aštuoniolika priešo karinių įgulų, užmušta daugiau 
kaip 10 000 vokiečių kareivių, karininkų, poli cininkq ir jų pa
g?lbini_~k~, _paimt~ da~g _trofėjų. štai ta sąskaita, kurią pateikė 
d1dvy nsk1 eJ I par tizanai uz sutryptą tėvų žemę, už mot eru ir vai-
kų ašaras. · 

3 4i; 

Buv. Lie tuvos partizanų grupė LKP VII suvažiavime 

Naikindami pri ešo gyvąją jėgą ir techniką, Lietuvos parti za
nai s ilp nino j o galią, teikė pagalbą Ta rybinei Armijai, a rt ino 
Lietuvos išvadavimo dieną, artin o mūsų pergalės dieną. 

Pagrindinis sėkmingo parti za ninio judėj imo laidas buvo tas, 
kad visam politiniam darbui tarp p art izam1 ir kovinėms operaci
j oms be tarpiškai vadovavo Liet uvo s KP Cen tro Kom itetas, tuo 
metu veiku sieji pri ešo užnugar yj e pogrindiniai LKP Šiaurės ir 
Pietų komit eta i bei partijo s apskričitĮ komit e ta i. Ji e nešė į lia u
di es ma ses lenininės tautų draugystės idėjas, sk iepij o meilę liau
džiai ir neapykantą jo s p riešams. 

Atžymėdamas Lie tuv os parti zan q nuop elnus, TSRS Aukščiau
sios ios Tary bos Pr ez idiuma s apdovanojo daugeli Lie tuvos par
tizan q Tarybq Sąjungos or~linai s. Le? ino _ _ordinu ap?ov~ no _ti 
LKP CK operatyvinės grup es vadova i, veliau LKP S1aures ir 
PiettĮ kom itetq sekretoriai M. Suma uskas ir G. Zim anas. Aukštą 
Tarybq Sąjungos Didvyrio vardą TSRS Vyriausybė suteikė did
vyriška ja i parti za nei Marytei Meln ikaitei, Kauno komjaunuo
liams Ju ozui Al ekso niui , Hub er tui Borisai , Alfonsui Čepon iui, 
.,Vilni aus" pa rti za m1 būrio vad ui S. Apyvalai ir Kosto Kali
nausko var do parti zanq b11rio vad ui Br. Urbanavič iui. Tūkstan
tis šeš i šimtai partizantĮ buvo apd ovanot i ord ina is ir me
daliai s. 

Didv yr iška Ta.rybtĮ Liet uvos darbo žmoniq kova par e ika la 
vo daug elio aukų. Partizanų būritĮ gr e tose d idvyrio mi rti mi žuvo 
Lietuvos Komuni stq part ijos Centro Komit e to sekre toriu s I. M es
kup as, pogrindininkai J . Bilys, J . Daškauskas, K. Elja šev as , 
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A Kle ineris M. Korabliko vas, P. Milvydas, P. Pajarskis, J . Pšc
v~lskis A. Ražanauskas, D. Rocius, T. Tamulevič ius , Sl. Vo lko
vičius 

1

J. Vosylius ir daugelis kitų didvyriškų kovo~ojų. Dau
giau kaip 400 partijo s_ narių bu vo hitl?rin iq okupantų fr bu ržua 
zinių nacionalistų nuzudyta, nukankinta. 

Lietuviq tauta amži nai minės savo kri tu si u_s ~idvyriu s ir iš 
j ų sems tvir tum o ir pasididžiav imo, kad dar tvirč iau ir greičiau 
ženg tum e į komunizmo pergalę. 

Lietuvių liaudis v isomis išgalėmis pri eš in os i hitl er ini ams oku
pant ams, tačiau v ien sav o j ėgomis ji ni ek uom e t nebūtų galėj u
si nuversti hitl erinio jung o. Nu o to baisaus likimo , kurį ruošė 
Lietuv ai hitlerinė Vokietija , jai padėjo išsigelbėti tarybinės tau 
tos pri eša kyje su rusų tau ta . Didvyriškoji rusų ir kitų tarybinių 
tautų kova Tėvynės kar e nuo pirmo sios di enos suvaržė hitl eri
nių okupantų ve iksmus Liet uvoje ir neleido hitl e rininkams pil 
numoje įvykdyti savo žmogėdriškos politik os lietuvių tauto s 
atžvilgiu. Didvyriš koji Leningrado gynyba, pergalė pri e Ma sk
vos , tary binio ginkl o triumfas pri e Stalingrado kėlė Lietuvo s. 
liaudie s ma ses į kovą , jų tikėjimą neišve ngiamu hitlerinių oku
pantų žlugimu. Lietuvos liaudis sėmėsi patyrimo iš broliškųj ų_ 
tarybinių tautų sūnų, kurie didvyriškai kovėsi Tarybinės Arm i
jos eilėse ir partizanų būriuose. Ir šioj e kovoje mūsų krašto 
žmonės išmoko dar labiau mylėti ir branginti Tarybų valdžią, 
nesigailėti jėgų ir aukų jos vardan. 

Didysis Tėvynės kara s pad emonstravo visam pasauliui gy
vybingą tarybinės visuomenės san tvarko s, socialistinio ūkio sis 
temos galią, darbininkų ir valstiečių sąjungos, mūsų šalies tautų_ 
draugystės tvirtumą, marksizmo-leninizmo idėjų pergalę. Tary
binė liaudis nugalėjo Didžiajame Tėvynės kare todėl, kad kovai 
prieš hitlerinius grob ikus va dovavo rūsčiuose mūšiuose išmė
ginta Komunistų partija . 

Gen. V. Karve 11 s 

TAIĮYBŲ LIETUVOS 
ISVADAVIMAS 



P atrankLĮ šūviais, gaisrų pašvaistėmis, motorų ūžesiu, sviedi
nių ir bombų sprogimais, neišpasakytomis kančiomis ir žmo
nių krauju pris imin tina audringa 1941 metų vasara. egalima 
pa mirš ti birželio mėn. 22 dienos, sekmadienio , kai švintant 
mūsų šalį, jos žydinčius miestus ir kaimus užgriuvo hitlerinės 
fašistinės gauj os. Mirtį nešė tūkstančiai lėktuvų su juodais kry
žiais ant sparnų, daugybė tankų, pabūklų, kelių milijonų hitleri
nių kare iviq durtu vai. 

Liet uvos ir Baltarusi jos Tarybų Socialistinės Respublikos vie
nos iš pirmųjų buvo priešo gaujų užpultos. Išnaudodama už
pu olimo netikėtumą ir staigumą ir dvejų metų kovinį karo 
patyrimą Vak aruose, hitlerinė kariuomenė veržėsi į ry tus mūsLĮ 
Tėv:ynės gilum on. 

Siame kare buvo sprendžiamas klausimas gyventi ar žūti mū
sq Tary bq vals tybe i. Tarybinė liaudis mirtinai susirėmė su klas
tingu , pavojin gu ir st ipriu priešu - hitlerine Vokietija, kurios ži
n ioje buvo beve ik visos Vakarq Europos res ursai. 

J AV ir An glijos monopolijos išleido deši mtis milijardų dole
riq, siekd amos apginkluoti hitlerines gaujas, kurioms buvo iš
k elta s uždavi nys suna ikinti didžiuosius Spalio iškovojimus -
pirmąją pasaulyje socialistinę valstybę, išnaikinti milijonus 
tarybiniLĮ žmoniq . ,,Mu ms nepaka nka, - šaukė šėlstantis „fiu 
rcr is", - pa pras tai sumušti rust! armiją ir užgrobti Lcningradą, 
Maskvą, Kaukazą, mes turime nutrinti nuo žemės paviršiaus šia 
šalį ir išnaikin ti jos linudį". · 

Šiame kare, kuris tęsėsi keturiasdešimt šešis su puse mėne
sio, tarybinė liaudis ir jos Ginkluotosios Pajėgos, didžiojo 
Lenino sukur tos ir Komunistq partijos išugdytos ir vadovauja
mos, suvai dino pagrindinį vaidmenį fašistinitĮ agresoritĮ su 
t riušk inime. 

. Tary bin iai žmonės, mūsLĮ karia i parodė šiame kare masinį 
~.hdvynškumą, atsparumą, drąsumą, kuriems lygi tĮ nebuvo 
zrnonijos istorij oje. 
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PRIEŠO VER2IMASIS 
Į TARYBŲ SĄJU GOS TERITORIJĄ. 

LIETUVOS TSR OKUPAVIMAS 

Dar gerokai prieš Didjjį Tėvynės karą vokiškųjų fašistų vado
vybė, imperialistinių valstybių vadovų ska tin ama, planavo ir 
r ngėsi pulli mūsų šalį. 

Vokiečių ginkluotųjų pajėgų pasir engima s pulti TSRS pra 
sidėjo tuoj po Prancūzijos kapituliavimo. 

1940 melais gruodžio mėn. 18 d. vokiečių ginkluotųjų pajė
gų vyria usioji vadovybė pa lvirlino direktyvą Nr. 21 užši fruot u 
pavadinimu „Barbarosos planas". Pagrindinė šio plano idėja 
buvo suna ikinti „ža ibo karu" Tarybinę Armiją ir užimti Tarybų 
Sąjungos teri toriją iki linijo s: Archangel skas - Volga - Astra 
chanė. 

Fašistinė Vokietija, rengdama karą prieš TSRS, užsibrėžė 
tikslą panaikinti tarybinę santvarką, atstatyti dvarininkų ir ka
pitalistų valdžią, pave rsti Tarybų šalį vokiečių kolonija. Viena s 
iš artimiausių Hitlerio patarėjų generolas J od lis nedaug laiko 
pri eš užpuolant Tarybų Sąjungą pasitarime Bercht esga dene už
tikrino: .,Per tri s sava ites po mūsų puo limo šis kortų nameli s 
i:.ubyrės". 

1940- 1941 metų žiemą ir pavasarį buvo vy kdoma vokiečitĮ 
repatriacija iš Lietuvos. Tuo pat melu hitleriniai lėktuvai kai 
kuriose kryptyse „netyčiomis" perskri sdavo mūsų sieną. Pa
laipsniui, paslapčiomis, įvairių „nekaltų" tikslų priedangoj e 
i rajonus pri e mūsų sienų buvo permetamos iš Vokietijos vo
kiečių fašistinės kariuomenės įvairių ginklų rūšių dalys ir ju n
giniai. 1941 m. birželio 21 d. pri ešas ga lutin ai užbaigė savo 
jėgų sutelkimą ir išskleidimą klastingam įsiveržimui. 

Tarybų Sąjunga, vykdy dama taikaus sambūvio politiką, ne
sirengė ko nors pulti, ir todėl mūsų gink luotosios pajėgos nebu
vo iš anksto sumobilizuo tos ir išskleisto s. 

lk i pat karo pradži os Tarybinės Armijos pagrindinės prie
dango s kariuomenės pirm ojo eše lono jėgos buvo savo buv ei
nėse ir mokymo stovyklose, išdėstytose pagal valstybinę sieną 
10- 40 km nuotolyje nuo jos; antriej i eše lonai - 80- 150 ir 
d~ugia~ kilometrų nuo sienos. Betarpiškai sieną saugojo pasie
mo kanuomenės dalys. Čia buvo inžine rij os ir kai kurios pirm11-
jų ešelonų šaulių divizijų dalys ir daliniai, kuri e rengė tenai 
įtvirtinimus. 

Prieš prasid edant karo veiksmams, pasi enio karo apygardtĮ 
kariuomenės dalys vykdė persiginklavimą, naujų ginklų ir ko
vinės technikos įsisavinimą, dalių ir junginių kovinį moky
mą, panaudojant tuos naujus ginklus ir techniką. Iki karo 
pradži os tų apygardų mechanizuoti eji ir aviacijos junginiai bei 
dalys buvo formavimosi, persiginklavimo ir apmoky mo stad ijo
je. Pers iginklav imas nauja is ginklais ir kovine technika jose 
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dar n ebuvo užbaigtas . Mechanizuoti eji junginiai turėjo dar tik 
nedidelį kiekį naujų tankų, o aviacija nedidelį procentą naujų 
konstrukcijų lėktuvų. 

Nebuvo užbaigtas ir galimo karo veiksmų tea tro par eng imas. 
Ji s prasidėjo 1940 metais, kai Vakarų Baltarusija ir Pabaltijo 
valstybės įėjo į TSRS sudėtį. Iki karo pradžios šioje naujoj e 
teritorijoje geležinkeliai buvo nor s ir praplatinti, bet jų pral ei
džiamasis pajėgumas karo veiksmų atv eju buvo dar nepakanka
ma s. Inžin er inis gynybos ruožų ir barų pagal sieną įrengimas, 
o taip pat ryšių mazgų išvystyma s ir aerodromų tinklo išplėti
ma s dar nebuvo užbaigti. 

Pri eš karą Atskiro s Pabaltijo karo ap ygardos kariuomenė 
(apygardos vadas generolas-pulkininkas F. Kuznecovas), kurios 
dalis buvo dislokuota ir Lietuvoje, turėjo šiuos uždavinius : 
dengti pietinį ir pietvakarinį Suomių įlankos pakraštį, ginti 
Chiumos (Dago ) ir Saremos (Ezelio ) salas, dengti Baltijos jūrą 
nuo Rygos įlankos iki Klaipėdos ir organizuoti Lietuvos TSR 
300 km ilgio sausumos sienos su Rytų Prūsija gynybą. Apygar
dos pasienio ruož e buvo 8-ji armija, vadovaujama generolo-ma
joro P. Sobenikovo, ir 11-ji armija, vadovaujama generolo
leitenanto V. Morozovo. Apygardos gilumoje buvo išsidėsčiu
si 27-ji armija, kuriai vadovavo generolas-majoras N. Berzarinas. 

1941 metais birželio mėn. 22 dieną fašistinė Vokietija pra 
dėjo karo ve iksmus pri eš mūsų Tėvynę (žr. schemą Nr. 1). 

Švintant vokiečių lėktuvai pradėjo bombarduoti mūsų mi es
tus, geležinkelių mazgus, aerodromus, karin es jūrų baz es, karo 
įgulas, vadovavimo punktu s ir kitus objektus. Tuo pat metu 
pr iešo artil er ij a atidengė masinę galingą ugnį, nukreiptą į mūstĮ 
pasienio įtvirtinimus ir kariuomenės dalių išsidėstymo pagal 
sieną rajo nus. Po vienos-dviejų valandų vokiečių sa usumos 
pajėgų arm ijos, įveikdamos mūsų pasienio ir priešakinių pri e
dangos dalių atkaklt1, didvyrišką pasipriešinimą, eilėje krypčių 
peržengė valstybės sieną ir pradėjo veržtis mūsų šalies gi
lumon. 

Klastingas hitlerinių ginkluotųjtĮ pajėgų įsiveržimas į mūsų 
teritoriją mūsq pasienio karo apygardų kar iuom enei buvo neti
kėtas. J os dar nebuvo visiškoje kovinėje par eng tyj e, nesuspė
jo užimti gyny bos ruožq, numatyttĮ išsisk leidimo plane, ir turėjo 
stoti į mūšį sudėtingomis aplinkybėmis. Dėl pirmųjų staigių ir 
masiniLĮ priešo art ilerijos ir aviaci jos smūgitĮ mūsų dalys turėjo 
rimtq nuostolitĮ, ypač neteko daug tankų ir lėktuvų. Priešas iš 
karto įsiviešpdtavo ore. 

Pasienio karo apygardų pri ešakiniai jung iniai ir dalys, pra
naše sniq pri ešo j ėgų spa udžiamos, buvo pr iverstos trauktis. Jau 
pirmąją karo dieną svarbesnėse kryptyse priešo kariuomenės 
paslankūs junginiai giliai jsiskverbė į mūsų teritorijos riba s. 
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Viena iš priežasčių, dėl kurių mūsq kari uomenė ktlro pra
~žioje turėj o nesėkmių, buvo ta, kad „J . V. Stalin as neteisingai 
Įvertino padėtį. Pažeisdamas lenininiu s ko lek tyv inio vadovav i
mo principu s, v ienasmeniškai spręsdamas svar bi ausius va lstybi
nius ir kariniu s klausimu s, . ji s nesiėmė reikiamų priemon i lĮ, 
kad musų šalis ir armijil butų kovi nėje parengty j e, nors karar; 
buvo jau prie pal slenksčio. J. V . Slalinas manė, kad Vok ieti 
ja artimiau siu laiku neišdrįs užpul ti TSRS ir nekreipė dėmesio 
į gausrns signalus, jo g Voki etija rengiasi užpu lti musų ša l į" 1, 

Sią nuomonę ir tuolaikinį padėties įvertinimą išre iškė 
TASS'as 1941 melų bir želio 14 d. pranešime , išspausdi ntame la
r} binėje spaudoj e. Tame pranešime „b uvo paneigiam a grėsmė, 
kad Vokietija užpuls Tarybų Sąj ungą , o vokiečiLĮ kariuomenės 
telkima s prie tarybinių siemi buvo aišk inamas kaip re ika las, ne
turįs nieko bendro su Tarybų Sąjungos-Vokietijos santykiai s. 
Tuo daugiausia paaišk inama tatai. k ad kl asting o hitlerinės ar
mijo s įsiveržimo i mūsq šalį išvakarėse mūsq pasienitĮ karo apy
gardų kariuomenė gyve no ir dirbo taiko s metui įprasta tva rka. 
Ti ktai apie vidurnaktį į bi rželio 22 el., nustačius, kad hitlerinė 
kariuomenė rytą pradės puolimą, karo apygardų štabai gavo įsa
kymą nedelsiant sutva rkyti kariuomenę kautyniq parengčiai . Bu
vo aišku, kad laik as, skirt as šiam įsakymui keliLĮ apygard q mas
tu įvykdyti , buvo nepakankamas, atsižv elgi ant į kariuomenės 
būklę" 2. 

Minėtame TASS' o pranešime buvo toli au sakoma, kad, ,,Tary 
bų Sąjungos turim omis žini omis, Vo ki etij a, kaip ir Tarybq 
Sąjunga, taip pat nenuk ryp stamai vykdo Tarybų Sąjungos
Vo k ietij os nepuolimo pak to sąlygas, todėl. tarybinių sluoksnių 
nuomone, gandai api e Vokiet ij os ketinimą nu traukti paktą i r 
užpulti Tarybų Sąjungą neturi j okio pagrindo" 3• 

1941 m. birž elio mėn. 22 d . A tskiros Pabaltijo karo apygar· 
dos pri ešakiniu s 8-sios ir 11-sios armijLĮ junginius ir dali s puolė 
v isa „Siaurės" anni j q grupė, o taip pat 3-j i tankq grupė ir du 
.,Centro" armijų grupės 9-sios armij os kairiojo sparno korpu 
sai 4. Iš 40 divizijLĮ pirm aj ame ešelone puolė 25 divizijos , tame 
tarp e 6 tankq divizijo s. 

SmūgiLĮ kr ypt yse pr iešas sudarė didel ę j ėgq ir pri emoniq 
persvarą. Pavy zdžiui, mūsq 8-sios ar mij os 125-ji šaulių divizijo, 
kuri buvo besiskl eidžia nti i vakaru s nuo Raseiniq , buvo ato· 

1 E. C. TP.111,ny.ro11cKut1 Bcm1Ka11 OTc•1ccT11c1111aH 11on1111 Co11cTc1<01·0 Co10.111 
1941- 19 15 rr ., M., 1959, rr p. 39. 

2 Bropan Mllponau 1Joii11a 193!)- 194f, rr „ M., 19fi8. n p. 179 180. 
3 «n pan;w» oT 1,1111011n 1941 r. Cituota paĮĮn l E. e. T e111,1111.1·011l' Kt111. llNIII· 

Kali Ore 11crr Dc1111;in uo1!1111 CoucTcKoro Co10311 1941- 1945 rT., M., l91i9, CTJl, :19. 
• .. Siaurės" armlj1I grnpės sudėtyje huvo 29 divi zi j os; 1-&'os t,lllkq grnpė, 

11 dvieJų korpus q - 11 dlvi z1jq ir vl<'nn br l i;?Hd,1 (viso 27 posllninkq , 7 tnnkq, 
6 motor iwo tos divi zijos I r viena motorl zuotn brig ada). 
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Hitl erin e knriuomrnė TSRS pdsicnyj <' ICJ4 l m. biriclio 22 d. <1nkstl rytq 
l11uk1c1 Is,1kymo pullt 

kuota trijq vokiečiq tankq i r dvie jq pėstininkLĮ di viz ijq, puolusiLĮ 
pirmaj ame 4-sios tankq grupės ešelone; paskui jas antr aj am ' 
ešelone slinko tos pačios grupės tr ys motoriz uotos div izi j os. 
Toks pat v aizdas buvo ir musLĮ l l -sios armij os ru ože. Ten prid; 
mūsq penkis išsiskl eidu sius trijLĮ clivi zijq pulku s 100 km fronte 
pirm aja me ešelone puolė pri ešo šešios pėstininkq, v iena motori 
zuota ir trys tankų di v izijo s, paskui kuri as nntrnj amo eše
lone slin ko vi ena tanklĮ, dvi motorizuotos div izijo s ir v i nel 
moto brigada. 
MūstĮ dalys, ataku otos hitlerinės k:ariuomen •s, kuri tu rėjo sa

vo kautyniq santvar l oj e daugi au kaip 1000 tankl1 ir buvo remia
ma did eli o ki ekio lėktuvq, neturėjo galimybės suln ikyti jėgomis 
pran ašesnio pri t'Šo puolim o. Mu sq aviacij c1, turėjus i rimlq 
nuostolitĮ, n galėjo suteikti efekt yv ios pttgalbos snusumos ka
riu omenei. 

Birželi o 22 clienci, v tlkare, pri ('ŠO 4-sios t,rnkq grupės pri š
akinės clalys .išėjo į Dub sos upės ribą, o jo :1-sios lctukq grupės 
divi 'l.ij os persikl'lė per NcmuncĮ 60 km į pktu s nuo Knu110. 1 i
luo se šinurvaktHiq tron to baruose mustĮ dalys, pr i •šo spuutlžin
mos, pr1silraukė nuo vc1lstybės sil' l1ll 10 15 km. 

~inur cs v,1kar q fro nto vdclns bnndė• orgnni 'l.uoti k 11l rsnrngį 
h\tl eri tH' S kc1riuo1110nės grup uotei, prc1sil,mi .usic1i tnusq !1-sios ir. 
l l -sios ar mij q sandu roj e. Bid ,('l io 23 ir 24 tli0no mis trys musq 
lnnklĮ divizij os, smogu sios iš rcij ono l pietv,1ktll"ius nuo Sinulltl 
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ir iš rytų kontrsmūgį į Rasei niu s, susitiko su gausesnėmis pri ešo 
j ėgomis ir buvo pri ve rstos atsitraukti. 56-is vokiečių motorizuo
tas korpusas birželio 24 d. vakare išėjo į Ukmergės rajoną. Per 
kelias pirmąsias karo dienas vokiečiai užėmė Lietuv os te rit ori
joje svarbius kelių mazgus - Šiau liu s, Kauną, Vilnių ir kt. 

Fronto kariuomenė traukėsi toliau į šiaurės rytus, į Vakarų 
Daugu vos upės ribą. Pasirodė, kad Daug avpilio krypt is buvo 
neprid engta . 

Birže lio 26 d. buvo užimtas Daugavpili s, o liepo s l d. - Ryga . 
Šiame kovo s veiksmų fronte gausesnės pri ešo j ėgos, s tum damos 
mūsų negausias ir pavargusia s nuo praėjusių kautynių jėgas 
veržėsi toliau į šiaurryčius ir ryt us. ' 

Birželio pabaigoje buvo užimta Lietuva, o liepos pirmosio
mis dienomis Latvija ir pietinė Est ijos dalis. Šiam e fronto bare 
hitlerininkai veržėsi Leni ngrado ir Minsko kryptimis. 

Kai kuriuose rajonuose mūsų dalys, priešo apsuptos, įnir
tingai kovėsi, pere idavo į kontratakas, padarydavo jam di 
delių nuostolių ir pr asim ušd avo iš apsupimo . Dauge lis karių, 
pasilikusių priešo užnu garyj e , tęsė kovą patys vieni arba jun
gėsi į partizanų būrius. 

* * * 

Iš pirmųjų karo veiksmų Tarybų Sąjungos-Vokietijos fron
te dienų matyti, k.ad hitlerinė kariuomenė nuo pat karo pra
džios turėjo ypatingai palankias karo vei ksmams vykdyti 
sąlygas. 

Pirmąją karo dieną prieša s front e nuo Baltijos jūros iki Kar
patų prie mūsų vakarų sienos turėjo 117 divizijų, išskleistų pir -• 
rn.ajame ešelone 1• Liepos l di enai, kai pri ešas pradėjo pulti iš 
Suom ijos, Ve ngrij os ir Rumunijo s teritorijų, pirmajame eše lone 
Tarybų Sąjungos-Vokietijos front e jau veikė 171 divizija 2• 

Sutelkę pagrindinių smūgių krypt yse stiprias grupuotes, ku
rių branduolį, stambių aviacijos jėgų remiamą, sudarė moto
rizuota ir šarvuočių-tankų kariuomenė, hitl e rininkai pasiekė šio
se krypty se sprendžiamą jėgų ir priemonių persvarą . Pirmuosius 
savo ga lingus smūgius priešas sudavė mūsų kariuom enei , kuri 
dar nebuvo kovinėje pa rengtyj e. Dėl to ji s perėmė inicia
tyv~ į savo rankas ir padarė mūsų pasienio karo apygardų 
kanuomenės dalim s rimtų nuostolių, ypatingai karo tec hnikai, 

1 2r. ~Topa_R M11p083R eoirna 1939-1945 rr., M., 1958, CTp. 196. Iš VISO 
Tarybų Sąiun?a1 pu lti vokiečių karo vadovybė išskyrė 190 divizijų, iš kuri11 
153 buvo vokiečių divizijos . Prie mūsų sienų nuo Barenco jūros iki Ju oclo~io5 
jūros buvo sutelktos ir išsk leistos 166 divizijos. Kitos 24 divizijos buvo vo
kiečių saus umos kariuomenės vyriausiosios vadovybės rez erve Ir pala ipsni ui 
buvo stumiamos j fronto liniją. 

2 Zr. ten pat. [ tą skaičių įtrauktos taip pat trys divizijos, papildomai atvy 
kusio s j frontą birželio mėn. pabaigoje iš Rumunijos, Slovakijos i r Veni?ri jos, 
ir dvi divizijos iš vokiečių sausumos kariuomenės vy riausiosios vadovybės 
rezervo . 
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ir pirm os iomis karo dienomis v isomi s strateginėmis kryptimi s 
įsibrovė toli į tarybinę teritoriją. 
Mūsų pasienio karo apygardų kariuomenė, turėdama pirmuo

se mūšiuose rimtų nepasisekimų, bu vo pri vers ta traukti s. Iki 
liepos mėn. 9 d. hitl e rinia i grob ika i užėmė Lietuvą, Latviją, pusę 
Estijo s, beve ik visą Baltarusiją, žymią Ukrainos dalį bei Molda
viją ir grėsė Leningradui, Smolenskui , Kij evui. 

Pirm omis karo dienomis strat egin io gynybos fronto su dary 
mas pasitraukiančių dalių sąskaiton ir rezervų iš šalie s gilum os 
pritr aukimas buvo susiję su d ideliais sunkumai s. Pri ešas, kaip 
ir anksčiau, laikė iniciatyvą sa vo ranko se. Pagrindinėse kryp
tyse jis toliau smogė galingu s smūgius ir spaudė mūsų ka
riuomenę, gra sindamas naujai s giliais pr asilauž imai s. 

Prie pagrindinių priežasčių, kur ios nulėmė pr adiniame karo 
laikotarpyje mūsq pasienių karo apygardų nesėkmes, be jau 
minėtų, galima priskirti šias. 

Priešas sva rbi ausio se kryp tyse sudarė did esnio pajėgumo 
smogiamąsias grupuotes . Mūsq kariuomenė negalėjo atremt i 
masinių jo smūgių, nes ne buvo išsisk leidu si į reikiamą ope
ratyvinę-taktinę santvarką. 

Prie spr endžiamq pralaimėjimo priežasčių reikia taip pat 
priskirti ir tai, kad buvo pavėluotas sausumos kariuomenės ir 
av iacij os kovinės pareng ties įvykdymas ir kad jau pirmąją 
karo dieną bu vo nutrūkęs vadovavimas pirmiau sia Siaurvakarių 
ir Vakarų frontuose. Tai įvyko dėl to, kad ryšių mazgai ir linijos 
buvo suar dytos pirmų priešo aviacijos smūgių. 

Tarybinės Arm ijos nesėkmės pirmosiomis karo savaitėmis 
bu vo susi ju sios taip pat su dideliais mūsų aviacijo s nuo stoliais 
nuo hitlerinės aviacijos smūgiq. Todėl kovo s veiksma i vystėsi 
sąlygomis, kai priešo aviacija visiškai vieš patavo ore. 

Artilerijos pa rama kariuomen ei irgi pasirodė esan ti silpna . 
Artil eri jai trūko trauko s priemonių, kurių atgaben imas nebuvo 
tinkamai organizuotas. Spartus įvykit! vys tymas is nedavė gali
mybės išskleisti armijų bei junginit! užnuga rio, todėl k ariuome
nės aprūpinimas bu vo nepakankamas. 
Mūsų kariuomenės ginamųjų kautynių, mūšių bei smūgių 

e fekt yvumas mažėjo dėl to, kad atvykstan tieji iš gilumos kari
niai junginiai stodavo į kautynes dalimis. Susidurdami su jais , 
hitlerininkai papras tai kiekvieną kartą turėjo jėgų ir techni kos 
persvarą. 

Ypatingai neigiamai atsiliepė mechanizuotq korpu sq kon tr 
smtigių organizavimui ir vykdymui tai , kad mūsų kariuomenė 
neturėjo pakankamo pat yr imo šiuolaik inio karo vedime. JtĮ smū
gia i bu vo suduodam i pavieniai, be gla ud žios sąveikos su šaulių 
ka riu omene. Tų smūgiq efektyvuma š mažėjo taip pat dėl silp 
no mechanizuotųjų dalinių, dalit1 ir junginių organizuotumo. 

Be to, mechanizuot ieji korpusai, kaip ir kiti junginiai , vyk 
dė kautynių ve iksmus, būdami silpnai pridengti aviacijos ir 
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zenitinės artilerijos . Ji e bu o ne pakankamai re mi a mi artileri jo s. 
Kaip jau anksčiau minėta, tai buvo dėl to, kad p riešo aviaci j a 
vieš pata vo ore ir trūko aktyvitĮ priešlėktuvinės a psaugos p rie
monių. 

* * 
Komunistų partijai iškilo a t akingas uždavinys - mobilizuo

t i vi sos lia udi es jėgas pas iauk oja majai Ginkluotųj ų Pajėgų pa 
ramai, pergalės organizavi mui. 1941 m. birželio mėn. 30 d. bu vo 
sudarytas Valstybės gy nimo komi te ta s, kurio rankose buvo su
telkta visa valstybinė valdžia. 

Tarybine i Armijai ir Karini am Jūrų Laivynui sustipr inti Ko
munistų partija pasiuntė kari ni am darbui daugelį Centro Komi
teto narių, sąjunginių respublikų cen tro komitetų, kraštų ir sri
č:ių partijos komitetų sekretorių. Tuo karo pradžios į mūsų 
Ginkluotųjų Pajėgų e iles savo noru sto j o tūkstančiai komunistų 
ir komjaunuolių. 

Partiniai-politiniai organai Tarybinėje Armijoje išvystė di
del į darbą, kad būtų įvykdyti Komunistų part ijo s Cen tro Ko
mi teto, Tarybinės vyriausybės ir Valstybės gynimo komit eto 
išk e lti uždaviniai . V isu pa r tiniu -po litiniu darbu Ginkluotosiose 
Pajėgose buvo s iekiama p ake lti kariuomenės moralinę dvasią bei 
ištvermę, susti print i drausmę, ugd y ti tarybinių karių tarpe dide
lės pareig os ir atsakingumo jausmą už Tėvynės likimą. 

Komunistų partija išvystė didelį darbą partiz aniniam judėji
mui priešo užnuga ryj e organi zuoti ir jam vadovauti. Hitlerinės 
kariuomenės oku puotoj e teritorijoj e kūrėsi pogrindinės parti-
11ės organ izacijos, kurios vietoje va dov avo partiz an iniam judė
jimui. Komunistai ir komja unu olia i, g laudžiai susirišę su gy
-ventojais, dema skav o hitlerinės propagando s melą, ugdė liau
dvje didelę neapykantą vokiškiesiems grobikams ir kėlė ją 
aktyviai kovai prieš okupantus. 

Nepaisant sunkių sąlygų, kuriomis mūsų kariuomenei teko 
kovoti su stipri u p r ieš u, pirmųjų karo savaičių įvykiai rodo 
masinį mūsų kareivių, karininkų ir generolų didvyriškumą gi
nant savo Tėvyn ę. 

Nuo pat pirmųjų karo dienų ėmė vei kti partizanų būriai. 
Nors ji e iš pradžių bu vo ir negausūs, padėtis vokiečių kariuo
menės užnuga ry je bu vo įtempta. 

Vi sa tai rodo didelę Komunistų partijos vadovavimo ir jo s 
idėjų jėgą. Komunistų partija įkvėpdavo tar ybiniu s žmon es pa 
s išv entu siai ko vai, įžiebdavo didelę meilę i r ištikimybę soc ialis 
ti nei Tėvynei ir komunizmo reikalui. 

Vokie tij os kariuomenė jau pirmąją karo savaitę pajuto, kad 
Tarybinės Armijos pa sipri eš inim as žymiai didesnis, negu ta s, 
kurį ji sutiko Vakarų Europos šalyse, ir kad niekur ji netu
rėjo tokių nuostolių, kaip Tarybų Sąjungos-Vokietijos fro~te. 
Tai pripažįsta savo pranešimu ose aukšt esni ems štabams hitle
rinių junginių vadai. 
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HITLERI tS KARIUOMENtS PUOLIMO 
SUST ABDYMAS 

IR JOS ISVIJIMAS IŠ TARYBŲ ŠALIES 

1941 m. vasarą ir rudenį Tarybinė Arm ija, gindama si itin 
sunki om is sąlygomis, traukėsi į šalie s gilumą: šiaurės rytų kryp 
timi Le ningrado link, į rytus - Maskvos kryptimi ir i pie try
čius - Rostovo prie Dono kryptim i. Priešas užėmė Paba ltijo 
respu bli kas, Baltarusiją, Moldaviją, didesnę Ukrainos dalį. pri
artėjo prie Leningrado ir Ma skvos. 

Buvo reikaling os tarybinių karių ir visos mūsų liaudies, va
dov aujamos Komunistų partijos , didelės pastangos, nepalauž ia
ma va lia , atsparumas ir drąswnas, nematytas didvy riškumas, 
kad būtt1 nugalėti pi rmieji karo mėnesių sunkumai ir sustab 
dytas stiprau s ir klast ingo priešo puolimas . Tačiau Tarybinė 
Arm ija did vy riška i atlaikė hitlerininkų smūgius ir sustabdė jų 
puolimą pri e Leningrado ir Maskvos bei pietų Ukrainoj e, pada
ryda ma priešui daug gyvos ios jėgos ir technikos nuostolių. 

Surinku si j ėgas, Tarybinė Armija 1941- 1942 metų žiemą 
perėjo į kontrpuolimą prie Maskvos ir triuškinančiais smūgiais 
nubloškė užpuolikus iki 400 km į vak aru s. Niekais virto mitas 
apie vokiškq j q fašistų armijos „nenugalimumą". 

Nepas ieku si pergalės prie Maskvos, pas inaudodama antrojo 
fronto Europoje nebuvimu , hitlerinė karo vadovybė sutelkė 
stambi as savo jėgas Tarybų Sąjungos pie tuose. 1942 metų va
sarą hitl erin inkq kariuomenė pradėjo puolimą Stalingrad o kryp
timi. Juo buvo siekiama užgrobti Stalingradą ir atkirs ti Kaukazą 
su jo nafta nuo centrinitĮ šalies rajonų, sutriuškin ti mūsų armi
jos j ėgas pietu ose, nuk rei pti puolimą į šiaurę, užimti Maskvą ir 
pri ve rst i Tarybų Sąjungą kap ituliuoti. 

Didži u liu ose pietų plotuo se tarp Siaurės Doneco ir Volgos 
įvyko vi enas iš didžiausiq mūšių an trajame pa sauliniame kare. 

1942 meta is lapkričio 19 d ., po sunkių ginamųjq kautynių 
pri e Stalingrado, tarybinė kariuomenė perėjo į kontrpuolimą. 
Kontrpuolima s, kurio metu pri e Stalingrado buvo apsupta ir 
sutriuškinta 330-tūkstantinė pr iešo grupuotė, išsivystė į bendrą 
puolimą plačiu frontu Char kovo , Kur sko ir Smolensko krypti
mis. Strateginė iniciatyva buvo galutinai išplė.5ta iš pri ešo rankų. 
Pri ešas bu vo nublokšt as 400- 700 km į vakarus. Tarybinė Ar
mija sėkmingai tęsė puolimą toliau . 

Norėdama at si reva nšuoti už gėdingus pralaimėjimus prie 
Ma skvos ir Stal ingrado ir atstat yti savo prestižą vokiečių ir 
pa sauli o tautų akyse bei vėl paimti iniciatyvą į savo ranka s, 
vokiečitĮ karo vadovybė, pask elbu si totalinę mobilizaciją, su
telkė iki 1943 m. vasaros didel es kariuomenės j ėgas ir daug 
kovinės technikos Kur sko lank e. Tai buvo paskutinis priešo 
bandymas įvykdyti vasaro s puolimą, kuris buvo jo laikomas 
,.pa skutiniu mūšiu" už Voki etijos pergalę ir garbę. 
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Tarybinės Armijos vadovybė, iš ank sto a tsk leidu si pri ešo 
sumanymus, sutelkė Kursko iškyš ulyje pakanka mai jėgų ir ko
vinės techni kos ne tik gyny bai, be t ir puo lamies iems ve iksmams 
ivyk dyt i. 

Įnirtingose ginamosiose kautynėse 1943 metų liepo s mėn. 
Tarybinė Arm ija susilpn ino pr iešo kariuomenę p rie Kur sko, 
Oriolo ir Belgorodo ir privertė ją pere iti į gynybą. Liepos mėn. 
12 d. Tarybinė Armija pradėjo ryžtingą kontrpuolimą, kuri s 
rugpiūčio mėnesį ir rudenį išsivystė į galingą Tarybinės Armi
jos puolimą, vykdomą plačiu frontu . 

Kursko mūšis sukėlė vokiečių kariu omenei katastrofinių pa
darinių . Šiame mūšyje galutin a i žlugo puolamoji hitlerinės ka
riuomenės stra tegij a. Prasidėjo grobikų v ijima s iš mūsų teritori
jos. 1943 metų pabaigoj e Tarybinė Armija, blokšdama priešą 
i vakarus, daugiau kaip tūkstančio km pločio fron tu kovėsi su 
vokiečių kariu omene Baltaru sijo s ir Ukraino s laukuos e. 

Vykdydama puolamąsias operacija s, Tarybinė Armi ja 1943 
meta is kaudamasi nužygia vo j va karus iki 500 km centrinėje 
fronto dalyj e ir iki 1300 km pietuo se. Ji išlaisvino iki l milijo
no km2 teritorijo s, t. y . 213 hitlerininkų laikinai užgrobtos tarybi
nės žemės. 1943 m. vasarą ir rudenį buvo išlai svin ti 38 tūkstan
čiai gyvenviečių, tame tarp e 162 mies ta i. 

Hitlerinės kariuomenės gyvosios jėgos ir te chnikos nu osto
liai buvo milžiniški. Tik per vienus 1943 metus ji neteko dau giau 
kaip 14 tūkst. lėktuvų, daugiau kaip 25 tūkst. tankų ir ne mažiau 
kaip 40 tūkst. pabūklų bei minosvaidžių. Tiktai per 1943 metų 
vasaros kampaniją Tarybinė Armija sutriuškino 144 pri ešo di
vizija s, iš jų 28 tankų ir motorizuotas div izija s. Per tą laiką hit
lerinė arm ija neteko 2 mln. 700 tūkst. žmonių, o per visus 
1943 metus - daugiau kaip 4 rnln. kareivių ir karininkų 1. 

Per tuos dveju s su puse metų labai plačiai išsivystė partiza
nų judėjimas lai kinai okupuotoje tarybinėje žemėje. Baltarusi
joj e , Smolensko srityje, Briansko miškuose, Pab altijyj e , pri e 
Leningrad o, Kar elijos miškuos e , Ukra inoje partizanai sudavė 
okupant ams eilę rimtų smūgių. 

Didelį politinį auklėjamąjį darbą pri ešo okupuot uose rajo
nuose gyventojų tarpe vedė Komunistų partijos pogrindinės 
organiz acij os. Jom s vad ova uj ant, daug elyj e šimtų miestų ir gy
venviečių bu vo sukurt os pogrindinės komjaunimo org an izac ijo s. 
J auni eji Tėvynės patriotai teikė mūsų partizanams visokeriopą 
pagalbą ir palys akt yviai su ginklu ranko se veikė partizanų 
eilėse. 

Tarybų Sąjungos padėtis 1943 metų pabaigoj e dėl tarybi
nių žmonių pasiaukojamo darbo užnug aryj e ir Tarybinės Armi
jo s didžiulių pergalių front e dar daugiau sustiprėjo. Tačiau vo
kiečių kariuomenė bu vo dar gan pajėgi. Pri ešas buvo sutriuš
kintas, bet nepribaigtas. 

l Zr. 60J11, l1Jall CoocTC K3H 3111.UIKJIOnC,/lllff, T . 7, CTp . 178. 
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Komunistų pa rtij a ir Tarybinė vyriausybė iškėlė mūsų 
Gink luo tosio ms Pajėgoms uždavinį: a tsta tyti mūsų valstybės 
sie nas n uo Barenco j ūros ik i Ju odos ios j ūros, iš laisvi nti iš faš is
tinės vergovės šimtus tūkstančių tarybinių žmonių, išvežtų 
į pr iešo te ritoriją ir vilkusių hitlerinės okup ac ijos j ungą, o taip 
p a t išla isvinti Euro pos taut as iš fašistinės vergovės. 

Šiems uždavi ni am s a tlik ti Tarybinė Arm ij a 1944 m etais įvyk
dė visu frontu pla ta us masto puol imą, ku r io me tu p ri eš o ka r iuo 
me nei bu vo suduo ta vi sa eilė smūgių, pakeitusių ne tik tai 
Didži oj o Tėvynės ka ro eigą, bet ir visą ant rojo pasaulin io karo 
eigą antihitlerinės koalicij os naud a i. 

1944 metų žiemą ir pavasarį bu vo išla isv int a iš fašistinių 
grobikų daugiau kaip trys ke tv irt adal ia i okupu o tos tarybinės 
žemės: bev e ik visa Ukraina, M olda vi ja, Krymas, Lenin grad o ir 
Kalinin o sritys, o taip pat didelė Balt aru sijos da lis . Tų pat metų 
birž elio mėn. smūgiais, suduota is Kar e lij oje, buvo nubl okš ta 
už valstybinės sienos suomių kariuomenė. Tarybinė Armi j a 
daugiau kaip 400 km pločio ruož e pasiekė mūsų valstybės. 
sieną. 

1943 metų pabaigoj e ir 1944 metų pirm oj oje pusėje Tary 
binės Armijos pasi ekto s pergalės sukėlė Am eri kos ir A nglij os 
vadovaujančių sluoksnių būkštavimą, k ad Tarybų Sąjunga ga li 
p ati v iena savo jėgomis sutriušk inti hitlerinę Vokietiją . Todėl 
j ie pasi skubino atidaryti Vakarų Eu ro poj e antrąjį frontą. Są
jungininkai persikėlė per Lamanšą ir 1944 metų b irže lio 6 dieną, 
išsilaipinę Prancūzijos šiau rini a me pakr aštyj e - Nor mandi jo 
je, pradėjo kovos veik smu s p rieš hitlerinę kariuomenę Vakarų 
Europos teritorijoje 1

• Tuo būdu fašistinė V oki e tij a atsidūrė su 
spa usta replėse tarp dvi ejq frontų - tarp Tarybinės Arm ij os 
smūgių iš rytLĮ ir sąjungininkų kariuomenės smūgių iš v ak a rq 
ir pietų. Tačiau pagrindinės vokiškųjų fašistų j ėgos (api e 200 di
vizijų), ir atidarius antrąjį frontą V akarq Europoj e , buvo sut e lk
tos Taryb q Sąjungos-Vokietijos fro nt e . Tarybinė Armija di 
džiausią sunkumų naštą šiame kar e pakėlė ant sav o pečiq i r 
garbingai atliko savo pareigą Tėvynei. 

Sudavu si galingą triuškinamąjį smūgį 1944 me tq vasarą ir 
rudenį Baltaru sijo s lauku ose ir rytinėje Pabalti j o respublikų 
dal y je, Tarybinė Armija įvykdė k elias pla ta us ma sto operac i
jas . Si_as op er~~ija s sud e '.int a ~. vy~clė Paba ltijo ir Baltaru sij os 
frontai. Buv o 1svaduota 1š fas1stm1ų okupantų Es tij a , didesnė 
Latvijos ir l.i.e tuvos da lis , Lenk ijos da lis. Tarybinė Armija iš
ėjo į N emuno ir Vi slos upių riba s . Atsivėrė ke lias į Rytų Prūsiją, 
susidarė palankios aplinkybės v ok išk ies iem s okup an tams vi s iš
kai išvyti iš Lie tuvos TSR. 

1 Tno metu Tarybinė Armi ja Jau triu škin o vokiečių fai,istų kariuomenę 
pie tu ose - ne toli vak arin il1 valstybės sie m1 - ir ce ntr e - pri e Tarybų Lietu 
vo s sientJ. 
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. Greta kittĮ Tarybinės Armijos junginiq ko osc už Tarybų 
l1etuvos ir apla mai už vokiškųjq grobiktĮ okupuotos mūsq Tė
' ynės tPntorijos išvadaYimą dal) ·avo ir Lietuviškosios d iv izi
jos k iniai. 

BENDRA K RO OPERACIJŲ EIGA 
TRIUŠKI A 

HITLERI lĘ KA RI OM E Ę PABALTIJYJ E 
('chema Nr. 2) 

Tarybq Lietm ·os išlai vinimas iš hitlerinės okupacijos yra 
neatskiriamai susijęs su įvykusiomis Tarybinės Armi j os pu ola
mosiomis operacijo mis ir priešo sutriuškinimu Balt arus ijo j e bei 
su hitlerinė kariuomenės sutriuškinimu Paba lt ijy j e ben dromis 
Lening rado, trijq Pabaltijo ir 3-jo Baltaru sijos frontų ka ri uome 
nės jėgomis. 

Liepos mėn. 3 d. buvo išvaduota Balt arus ijos sostinė Min s
kas. Miškuose į rytus nu o Min sko atsidūrė apsupime pagr indi
nės vokieči ų 4-sios a rmijos jėgos (penkių korpusų, tame tar pe 
dviejų tankų korpusų, likučiai). Pri ešo pastangos išva du oti šias 
aps uptas savo jėgas nepavyko . Jo s b uvo liepos mėn. 13 d . lik 
d duotos. Priešas neteko čia apie 70 tūkst. nukautų karių, a pie 
35 tūkst. buvo pa imti į nela i svę. Tarybinė Ar mija tuo me tu j au 
kovėsi Pabaltijyje. Panevėžio-Šiaulių ir J elgavos kryp tim is 
puolė l-jo Pabaltijo fronto kariuomenė, o Viln iaus- Kaun o 
kryptimi 3-jo Baltarusijos fron to kariuomenės da lys . Kautynės 
slinko v is toliau į vaka rus, artėjo pri e tų vie tq, kur 1941 metais 
b irželio 22 dieną švin tant p as igirdo pirm ieji šūviai. 

Hitlerinė karo vadovybė dėjo visas pasta ng as išlaik yti Pa
baltijį, kuri s turėjo fašis tine i Voki e tija i didelę strateginę reikš
mę. Pabaltij ys dengė Rytų Prūsiją iš šiaurės rytų bei laidav o 
Vokietijos laivyno veiksmus rytinėje Baltij os jūros dal yj e ir 
ryšius su fašistinės Vok ietij os sąjungininku - Suomija, o taip 
pat su Šve dija, teikusia Hitle riui strat egin es medžiagas. Turėda
mas Pabal tijyj e stambią kariuomenės grupuotę, pri ešas tikėjosi 
grasinti sparnui tarybinės kariuomenės , ku r i priėjo pri e Rytų 
Prūsijos sienų. Tarybinis Pabalti j ys turėjo nemaža reikšmės hit 
lerinei Vokietijai ir kai p ti ek imo bazė. 1944 meta is rudenį ji s 
buvo iš esmės vienintelė ok up uo ta tarybinės ter ito r ijo s da lis, 
is kurio s hitlerininkai dar grobė žemės ūkio ža lia vas ir maist o 
prod uk tus. 
• . Steng d~masis ~šlai~yt i Tar:r_binį . Pabaltijį okupuotą, pri ešas 
c1a su te lke stambi as Jegas: ,,S1aures" armijų grupę, kurią su
darė 16-ji ir 18-j i vokiečių arm ij os , 3-ji tankų a rmija ir „Nar 
vas'' operatyvinė grupė. 

Pri eš p rasi dedant Tarybinės Armij os pu olimui, 1944 m. vasa
rą pri ešo kariuomenės gyn y bos riba pri eigo se į Pabaltijį ėjo 
šia lini j a : Narva- Pskov as-Os tro vas- Vit ebska s . Visas šis 
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į l vir tinta ~ ruožas va dinosi „Siau rės pylimo" šiaur ine dah mi . 
Į vakarus nuo šio ruožo nu o 40 iki 90 km gilumu priešas rengė 
eilę užnugarinių ir tarpinitĮ gyn ybos ruožą 

Tačiau veržlus Tarybinės Armijos pu ol ima s Pabaltijo krypti• 
mi, įvykdytas 1944 metų liepos ir rugpiučio mėnesiais, sužlug
dė vis us hitlerinės Vokiet ijos karo vadovybės planus. Trys Pa
ba ltij o frontai ir 3-sis Baltaru sijos frontas sc1veikoj e su Raudono
sio s vėliavos Balt ijo s laivy nu sulaužė priešo „Šiaurės pylimo " 
šiaurinės dali es pas i priešinimą ir ik i rugsėj o mėn. pr adžios iš
ėjo j ri bą: Nar va- Tartu - Valga - Mado na - J elgava - Siau
iia i- Duby sa - 1 vakarus nu o Kaun o. Prieša s neteko visų iš 
anksto parengtų gy nyb os ruožų, deng iančių Pa baltijį iš rytų. 
3-sis Baltarus ijos fro ntas Širvintos upės rajo ne (ta rp Kudirkos 
Naumiesč io ir Kybartų) pasiekė sieną su Rytų Prūsija. Pusė vi
sos Tarybi nio Pabaltijo teritorijo s buvo išlaisvi nt a iš vokiškųjų 
fašisti nit1 grobikų. 
Hitlerinė karo vadovybė, perėjusi į g ynybą n aujam e ruo že, 

~tengėsi be t kuria kaina išsilaikyti Pabaltijyje ir sus tabd yti ta-
1 ybinės kariuomenės puolimą. Tuo tikslu ji vėl ėmė statyti nau
j us gynybos ruožus ir sustiprino ankstesnėse kautynėse apdau 
žytą Pabaltijo grupuotę. Rugpiučio mėn. iš Vokieti j os ir kittĮ 
frontų į Pabaltijį buvo perm estos kelios pėstininkų ir tankq 
divizijos, apie 1000 ta nkq ir savaeigių pabuklų. Buvo paimti ka
re iviai iš aviaci j os ir jūrų lai vyno, išformuotos įvairios užnu
gario dal ys ir įstaigos, mobilizu oti se niai ir nepilnamečiai, ku
ria is priešo divizijos buvo papild ytos iki 8000 žmonių. 

1944 metų rugsėjo mėn. Pabaltijo front e api e 1000 km plo 
čiu (nuo Suomių įlankos ik i Nemu no) veikė 42 pri ešo pėstininkų 
div izijos, 5 tanktĮ diviz ijos, 2 mot ori zuotos diviz ijos, 7 kovinės 
grupės ir 3 motor izuotos br igado s, viso apie 56- 57 jung inius 1, 

nes ka itant vokiečių vyr iausiosios karo vadovybės rez ervo 
a tsk ini dalių ir SS dal ini q. Priešo grupuotėje Pabalt ijyj e b u
vo 800 tūkst. žmo niq , neskaitant oro ir karinių jt1rų pajėgų, 
1200 tanktĮ ir savaeigitĮ ar tilerijos pabūkl tĮ , 400- 500 lėktuvų. 
T uo „Šiaurės" armij ų grupės sustiprinimu hitlerinė karo vado
vybė išsėmė daugybę savo turimtĮ žmonit1 ir tec hnikos rezervų. 
2.ymia i pablogėjo vokiečių kariuomenės aprūpinimas dega lais 
ir š·audm en imis, vis labiau smuko tos kariuomenės moralė. 

V isiškai kit a padėtis buvo Tarybinėje Arm ijoj e, k uri turėj o 
įvykdyti garbingą uždavinį - galutinai išlaisvin ti iš hitlerinių 
grobikų Tarybinį Pabaltijį . Tarybi nia i karia i, d idelio tary binio 
pa trio tizmo j aus mo ir savo Tėvynės liepsningos meilės kupi ni , 
buvo pasiryžę gar bing ai įvykdyti j iems iškeltą uždavinį. J ie de
gė neap yka nt a fašistin iams gro bika ms. Perga lingu ose pu ola muo
siuose mūšiuose 1944 metų žiemą ir vasarą tary bi niai kar iai dar 
daugiau užsigrūdino ir išmoko nugalėti priešą. Tarybinės liau
di es pas iauk ojamojo da rbo dėka Tarybinė Armij a bu vo pilnai 

1 2r. 8To pan MllpOBaH llo r111a 1939- ,945 rr .. M .. 1958, CTp. 619. 
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aprūpinta viskuo. Tarybinė aviacija visiška i viešpatavo ore . 
Tankų ir artilerijos pabūklų mūsų kariuomenė turėjo žymiai 
daugiau, negu hitlerinė kariuomenė. Tarybinė Ar mija pavirt o 
galinga jėga. 

Tarybinės vyriausiosios karo vadovybės sumanymas buvo 
kelių frontų kariuomenės, veikiančios Pabaltijo ir Rytų Prūsij rn; 
kryptimis, smūgiais atkirs ti hitlerinės kariuomenės Pabaltijo 
grupuotę nuo Rytų Prūsijos, suska idyti j ą į dali s ir sąveikoje su 
Baltijos laivynu ją sunaikinti. 

Tarybinės Armi jos puolimas prasidėjo rugsėjo mėn. 14 d . 
vienalaikiu visų trijų Pabalti jo frontų kariuomenės puolimu . 
Atakuojančios mūsų dalys sutiko įnirtingą pasipriešinimą hit
lerininkų, kur ie savo artil erijos, minosvaidžių ir aviacijo s ugni
mi trukdė mūsų puolimą pirmyn, ypač persikeliant per up es. Iš 
abiejų kovojančių pusių buvo įvedami vis nauji rezervai, naujo s. 
jėgos, technika. Priešo kontratakos buvo atremtos. Tarybinė 
Armija pasistūmėjo gerokai pirmyn į vakarus ir iki rugsėjo mėn. 
27 d. išlaisvino visą Tarybų Estiją ir didesnę dalį Tarybų 
Latvijos ir Lietuvos. Priešas turėjo daug žmonių ir technik os. 
nuostolių. Hitlerinės karo vadovybės duomenimis, kautynėse 
sunaikinta daug iau kaip pusė jų kariuomenės, daugumos dalių 
kuopose buvo 25-30 žmonių. Visi junginiai buvo reikalingi pa
pildymo gyvąja jėga ir ginklais. 

Didžiumą fašistinių jėgų (apie 43 divizijas), susit elku siq ap
link Rygą, sukaustė tarybinės pajėgos. Toliau į pietus Klaipėdos 
k1yptimi ir nuo Raseinių iki Nemuno buvo kelios priešo pėsti
ninkų divizijo s, atskiros dalys ir tankų grupė. Pri ešas, kaip ir 
anksčiau, laukė tarybinio smūgio pri e Rygos. 

Buvo aišku, kad , pralaimėjęs kovą dėl Pabaltijo, priešas dės. 
pastangų išvesti iš Rygos rajono savo kariuomenės grupuotę ir 
sudaryti naują frontą šiaurės rytų pri eigose į Rytprūsius. 

Numatyda ma tokį padėties pakitimą, dar vykstant kauty
nėms, priešui besitraukian t bendra Rygos kryptimi, vyriausioji 
karo vadovybė iškėlė l -jam Pabaltijo frontui uždavinį trumpiau 
siu laiku nukreipti sav o pagrindinį smūgį iš Rygos kryptie s į 
Šiaulių rajoną ir , smogian t smūgį bendra Klaipėdos kryptimi, iš
eiti į Baltijos jūros pakraštį ir į šiaurinę Rytų Prūsijos sieną bei 
atkirsti nuo Rytų Prūsijos vokiečių „Šiaurės" armijų grupę. Kad 
ši operacija vyktų sėkmingai, dešiny sis 3-jo Baltarusijos fronto 
sparnas turėjo smogti Tauragės kryptimi , kitos jėgos šiaurėje
gavo uždavinį išlaisvin ti Tarybų Latvijos sostinę - Rygą. 

Vykdydamas Vyria usiojo kariuomenės vado būstinės nuro 
dymus, l- sis Pabaltijo frontas perg rupa vo savo pag rindines jė
gas į Šiaulių rajoną ir iki spalio l d. sudarė čia galingą smo
giamąją grupuotę. Vokiečių karo vadovybė, vis dar laukdama: 
mūsų puolimo ties Ryga , nedrįso kol kas nuimti iš ten savo dali s, 
kad sustiprintų savo dešinįjį sparną. Ir tiktai spalio 2- 3 die: 
nomis, nustačius, kad l -sis Pabaltijo frontas suspėjo sugrupuoti 
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pri e Šiaulių stambias jėgas, vokiečių „Šiaurės" armijų grupės 
vadas Serneris skubiai pradėjo permetinėti j ėgas į šią krypti , 
Tačiau buvo jau vėlu. Iki 1-jo Pabalt ijo fronto pu olimo pra • 
džios hitl er inink ai tegalėjo perm esti tik kai kuri as trijų tankų 
divizijų dali s. 

1944 m. spalio mėn. 5 d. rytą 1-sis Pabaltijo frontas sudavė 
smūgį Šiaulių rajone ir, pralaužęs priešo gynybą, įsiveržė į jo 
pozicijas. Hitlerinė karo vadovybė pradėjo skubiai permetinėti 
savo jėgas į prasilaužimo rajoną, kad sulaikytų l -jo Pabaltijo 
fronto puolimą. Bet spalio mėn. 6 d. dešiniajame Nemuno krant e 
perėjo į puolimą 3-jo Baltarus ijos fronto kariuomenė, kas dar 
daugiau apsunkino priešo gynybą pr ieš l-jį Pabalt ijo frontą. 

Sustiprinti pasipriešinimą Klaipėdos kryptimi vokiečių karo 
vadovybė galėjo, tik atitraukda ma dalį jėgų iš Ryg os rajono . 
Priešui pavyko iki spalio 10 dienos sutelkti pr ieš mūsų jėgas 
Mažeikių-Klaipėdos bare devynias divizija s. Be to, Klaipėdos 
kryptimi iš Rytų Prūsijos buvo permes ta viena pėstininkų di
vizija ir viena tanktĮ brigada. 

Tačiau tai neišgelbėjo padėties. l-jo Pab altijo fron to kariuo
menė vystė smarkų puolimą toliau į Zemaitiją. Per penkias die
nas ji įveikė penk is pasipri ešinimo ruožus ir pasistūmėjo 130 km 
pirmyn; spalio 10 dieną ji Palangos raj one pasiekė Baltijos pa
jūrį ir blokavo Klaipėdą; front o pra laužimo plotis buvo išplės
tas iki 150 km. ,,Šiaurės" armijų grupė buvo atkirsta nuo Rytų 
Prūsijos. 1-jo Pab altij o front o kariuomenė perėjo Rytų Prūsij os 
sieną iš šiaurės, o 3-jo Baltarusijos fronto jėgos, puolu sios Tau
ragės kryptimi , persikėlė į kairįjį Nemuno krantą ir spal io 
10 d. įžengė į Rytų Prūsiją iš ry tq. 

Pra silaužim o Klaipėdos kryptyje sėkmei padėjo tai, kad 3-sis 
ir 2-sis · Pabaltijo frontai neatitrūkdami persekiojo priešą, kas 
sukliudė vokiečių karo vadovybei laiku pergru puoti savo j ė
gas į Klaipėdos rajoną . 

Spalio mėn. 13 dieną buvo išlaisvin ta Latvijos TSR sostinė 
Ryga. 

Hitlerinė vadovybė dėjo pastangas, kad a tkirs ta nuo Rytų 

Prūsijos „Šiaurės" armijq grupė turėtų galimybę atsitraukti. 
Tuo tikslu į Tilžės rajoną buvo permestas „Germano Gering o" 
tankų korpusas ir buvo rengiamasi perm esti iš Lenkijos 6-ją tan
kų armiją. Buvo num atyta, kad šioje operacijoje dalyvaus dvie
jų oro laivynų aviacija ir karo laiva i. Tačiau pri ešui nepavyko 
to savo plano įvykdyti. Tolesnis 3-jo Baltarusijos fronto pagri n
dinių jėgq puolima s Gumbinės (dabar Gusevo) kryptimi ir kitq 
Tarybinės Armij os jėgq puolima s Lenkijoje sužlugdė pri ešo su
manymą panaud oti tas j ėgas „Šiaurės" a1mijų grupės padėčiai 
gelbėti. 

Iki spali o 22 dienos 1-jo Pabaltij o fronto kariuomenė, vys
tydama puolimą kairiuoju sparnu, išėjo į N emuno ribą iki jo žio 
čių, o deši niuoju - nustūmė pri ešo Pabaltijo grupuotę i Kuršą. 
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Tarybų Sąjungos Didvy ris, 
TarybtĮ Sąjungos maršal as 

l. Bagramianas 

Dukart Tarybų Są jungos Didvyr is, 
a rmijos genero las 
l. C:e rniachovski s 

Tuo būdu sutriuškinu s priešą ties Ryga ir Klaipėda, ,/:,iau
rės" armijų grupės 35 divizijų likučiai buvo prispausti pri e jū
ros Kurše tarp Tukumo ir Liepojos, ir hitlerinė karo vadovybė 
negalėjo jų pan audoti pri eš Tarybinę Armiją iki karo pabaigos. 

Spalio rnėn. pabaigoj e Tarybinė Armija visiškai išlais v ino, 
išskyrus Kuršių pusiasalį ir Klaipėdą, Estijo s, Latvijos ir Lietu
vos Tarybų Sociali st ines Respublikas. 
Tarybinės Armijos pergalė Pabaltij yj e turėjo didžiulę poli

tinę ir strateginę reikšmę. Mūsų kariuomenė priėjo prūsų ka
riauno s citadelės sienas ir Gumbinės bei Goldapės kryptimis iš 
dalies įžengė į Rytų Prūsij os teritoriją. Tai sudarė palankia s są
lygas hitlerin ei kariuomenei triuškinti. Pas ieku s Baltijo s pajūri, 
atsirado galimybė mūstĮ 5ausumos kariuomenei glaudžiai sąvei
kauti su kariniu jūrų laivynu, vykdan t puolamąsias operacijas 
pag a l Baltijos jūros pietinį pakraštį . 

Hitlerinės Voki etijos kariuomenės sutriuškinimas Pabaltijy 
j e buvo didelis hitlerininkų pralaimėjimas, kuris priartino vi
sišką Tarybų Sąjungos pergalę pri eš Vokietiją ir dar kartą įrodė 
visa m pa sa uliui nenugalimą mūsų Tėvynės jėgą ir aukštą jo s 
GinkluotųjlĮ Pajėgų karinį meistriškumą bei karo meną. 

Norint plačiau ir išsami au nušvies ti hitlerinių okupantų iš
vijimą iš Tarybų Lietuvos ir jo s išvadavimą iš fašistinilĮ gro 
bikų, tenka atskirai pali es ti 1944 metų vasarą ir rud eni 
įvykdytas stambias opera cijas Lietuvo s teritorijoje, būtent: Vil-
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niaus- Kaun o operaciją ir ka utynes Dzūkijoje bei Suva lki joje; 
kov q ve iksm us Aukš taitijoje, Šiauliq operaciją ir :2.emai tijo s bei 
Klaipėdos krašto išvadavimą ir pag a liau 1945 metai s saus io mėn. 
28 el. Klai pėdos miesto išvadavimą, kuo ir pasibaigė vis iška s 
hi tlerinių okupantų išv ijim as iš Tarybų Lietuvos. 

Isva cluoja nt Lietu vof. TSR iš vokiškųjti fašistų okupaci
j os , beta rpiškai dalyvavo 1-jo Paballijo fronto kariuomenė, 
k ur ios pajėgų dauguma veikė Aukštait ijoje, :2.emaitij oj e ir 
Klaipėdos kra šte . J ai va dovavo Tarybų Sąjungos Did vyr is, 
ar mij os ge nerolas , daba r Tarybų Sąjungos maršalas l. Bagra
mianas. 

Išva duoj an t mūsų respubliką taip pat betarpiškai dal yvavo 
3-j o Baltaru si jos fron to kariuomenė, puolu 5i V ilniau s- Kauno --
Jurbarko bei Gardin o kryptimi s ir išvadavu si Tarybų Lietu vos 
sostinę Vilnių, Kauną, Dzūkiją ir Suvalkiją. To fro nto ka riuom e
ne i vadovavo duk a rt Tarybų Sąjungos Didvyris, armijos gene
rola s l. černiachovskis, žuvęs front e 1945 metų vas ario 18 d. 

KOVŲ VEIKSMAI LIETUVOJE 
IR JOS IŠVADAVIMAS 

Tarybinė Armija iš esmės pradėjo kovą dėl Tarybq Lietuvo s 
išvadavimo iš hitlerinių okup antq, dar būdama api e 300 km 
nuo Lietuvos sienų, kaimyninės Balt arusijos žemėje. Pralaužu s i 
birželio mėn. stipriai įrengtą vokieėiq gynybą Vitebs ko- Or 
šos - Mogilevo riboje, Tarybinė Armi ja liepo s 3 d. išva da vo bro
liškosio s Baltarusijos sostinę Minską, o sekančią dieną, t. y . lie
pos mėn. 4 dieną , Polocką - stambius pri ešo gynybos rajonu s 
ir kelių mazgus į Lietuvą. 

Pirm oje liepos mėn. dekadoj e mūsq kariuomenės puolim o 
frontas v is plėtėsi. Tarybinė Armi ja pradėjo Tar ybq Lietu
vos išlaisvinimą iš fašistiniq grobiką 1-jo Pabaltijo fron to k a
riuomenė, triuškind ama pri ešo atsparos punktu s ir pa sipri eš ini
mo mazgus, plėtė puolimą šiaurvakaritĮ kryp timi į Panevėžį ir 
Šiaulius. Įveikdamos okupantq pasipriešinimą tarpuežerėje , fron 
to vieno junginio dalys užėmė stip rq įtvirtintą Drisvėtq punktą 
ir, pasistūmėjusios 30 km, liepos mėn. 10 d. išlais v ino stambų 
kelių mazgą - Uteną, tuo perk irsd amos Daugavpilio - Vi lni au s 
keliq magistralę. 3-jo Baltarusijos fronto kariuomenė besikau
dama pasiekė liniją Vilnius - Lyda, tęsė puolimą Nemuno vidur
upio kryptimi Kauno, Aly tau s, Gardino fronte. Kuo arčiau Tary
binė Armija artėjo pri e valstybiniq sienų, tu o hitl erinink q pa si
pri ešinimas didėjo. Fronto kariuomenė, sparti nd ama puolim o 
tempą, apeidam a ir apriesdama pri ešo a tsparos punktus ir pa si
pri ešinimo mazg us , sėkmingai stt:unėsi pirmyn. 

Laužydama priešo gynybą, triuškindama jo įtvirtinimus, Ta 
rybinė Armija lai svi no iš hitl eriniq grobikq v is naujus ir 
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:naujus rajonus ir dešimti s tūkstančių Lie tu vos gyventojų iš hit
lerinės oku paci jos jungo. 

Ne išma tu ojamai išaugo Tarybinės Armijos puolamo ji galia. 
Tarybinė Ar mija sumaniai panau dojo puola mos iose kautynėse 
priešakinę techniką, kuria buvo ginkluoti mūsų kariai. Kareiviai 
ir karininkai rodė ypatingą ištvermę. Zemėje ir ore Tarybinės 
Armijos kariai kovėsi drąsiai ir narsiai. Tie koviniai laimėjimai 
kėlė moralinę mūsų karių dvasią ir stip rino jų širdyse įsitikinimą 
grei ta per gal e. Patyru si ir kovose užsigrūdinusi žyg iavo Taryb i
nė Armi j a į Liet uvo s teritoriją, artėjo pri e valstybinių sienų. 

VILNIAUS- KAUNO OPERACIJA 

Užbaigusi Min sko puolamąją operaciją ir likvidavusi šimta
tūkstantinę priešo grupuotę miškuos e į rytus nuo Min sko, 3-jo 
Baltarusijos fronto kariuomenė vystė puolimą Rytų Prūsijos sie
nų lin k, kr eipdama pagrindinį smūgį Molodečno-Vilniaus kryp
timi. Artimiausias fronto užda vi nys bu vo užimti liepos 12 d . 
Vilniaus - Ly dos ribą, po to išeiti prie Nemuno ir, už sitikrinu s 
placdarmą j o kairi ajam e krante, pulti Rytų Prūsijos kryptimi. 
Dešinėj e puolė l-si s Pabalt ijo frontas Panevėžio-Šiaulių kryp
timi, kairėje - 2-jo Balt arusijo s fronto dešinysis sparna s Gar
dino kryptimi. 

Vilniaus išvadavimas 
(Schema Nr. 3) 

Hitlerin ei karo vadovybei Vilnius turėjo didelę reikšmę. Vo
kiečių gynyboje Vilnius buvo svarbus stambus įtvirtintas punk
tas pri eigo se į Rytų Prūsiją, kuris laidavo dešinįjį vokiečių ka
riuomenės šiaurinės grupuotės sparną . Miškuota ežeringa vieto 
vė Vilniaus - Lydos riboje buvo pa lanki gynybai organizuo ti. 
V ilniuj e buvo su te lktas didelis ki ekis karinės medžiagos, per jį 
-ėjo kariuomenės dal ys į šiaurės vakarų ir centrinį Tarybų Są
jungos - Vokietijos fronto baru s. Be to, Vilniaus miestas buvo 
jungiamoji grandis tarp „Centro" armiį_ų grupės kariuomenės, 
gynusios Baltarusijos iškyšulį, ir tarp „Siaurės" armijų grupės, 
veikusios Rygo s krypt yj e. 

Tarybų Lietu vos sostinė va dinosi „vartai į Pabaltijį". Todėl 
pri ešas iš anksto ir labai kruopščiai ruošėsi Vilniaus gynybai. 

Iki Tarybinės Armijos atėjimo pri e Vilniaus jo įgula buvo 
sustiprinta ir susidėjo iš 3 pėstininkų ir 2 apsaugos divizijų, 
2 kalnų šaulių brigadų, 3 atskirų pulkų, 7 atskirų batalionų ir 
įvairių atsargos dalių, atvykusių papildymui 1• 

Įtvirtinę tolimas pri eiga s į Vilnių, įrengę tenai keletą gyny
bos ruožų, hitl er ininkai patį miestą ir išraižytą vietovę apie 
jį pritaikė ilgalaik ei atspariai gynybai. Miest e viskas buvo 

l Zr . 60JJblli3SI CoB eTCKa SI 3HU.HKJIOITe)lHSI, T. 8, CTp. 75. 
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par engt a tarybinės kariuomenės puolimu i atremti. Ka i kuriose 
aikštėse ir gatvėse buvo įrengtos ba rikados. Antruo se ir tre
čiuose išlikusių pctstatų aukštuose įsirengė ku lkosvaidin inkai, 
au tomatin inkai ir snai per iai, apatiniuo se aukštuo se bu vo įrengti 
pabūklų ir kulkosvaidžių lizda i, rūsiuose - slėptuvės ir sandė
lia i, pastogėse ir bažnyčių bokštuo se - sekyk los. Pastatq sienos 
ir šaudymo angos buvo sutvirtintos. Kiekvieną gatvės posūkį 
galėjo pas iekti priešo ugni s. Atsparos punktai ir pasipri eši nim o 
mazgai buvo apsaugoti kliūtimis prieš tankus ir prieš pėstinin

kus. Mies tas buvo paverstas tvirt ove . Hitlerininkai gyrėsi, kad 
pačios geriau sios vokiečių armijos jėgos gins miestą ir ka d tai 
yra „ger iausia vokiečių gin klo galios garanti ja" . Rodos, priešas 
viską numatė, tačiau jokie įtvirtinimai negalėjo susta bd yt i per
galingo Tarybinės Armi jos puolim o. 

J au liepos 2 ir 3 dienomis pradėjo bėgti iš Vilniaus policin in
kai, o kitą dieną hitlerinės valdžios ats tovai ir jų pakalika i -
buržuaziniai nac iona listai. Gatves užplūdo mašin os su prigrobtu 
turtu. Liepos 6 d . hitlerininkai pradėjo degint i miestą, sprogdin
t i past atus, tiltu s, gaudė gyven toj us, vienus įtvirtinimams sta ty
ti, kitu s - evak uoti į Vokietiją. 

Išėjimus iš miesto ir pri eigas į j į sekė ir saugojo „Zalgirio" 
ir „Už Tėvynę" partizanų būrių kovotojai. Jie per savo radijo 
siųstuvą siūlė oku pantams kapi tuliuoti. Hitlerin ink ai nepasi
nau dojo šiuo siūlymu. Iš pradžių kautynės prasidėjo tolimo
se pr ieigose į Vilnių. 3-jo Baltaru sijos fronto motorizuotos dal ys, 
persikėlusios per Neri es upę maždaug 10 km į šiaurę nuo Vil
niau s ir Nemenčinės rajone, liepos 7 d. pralaužu sios prieš o gy
nybos žiedą, priartėjo pri e mies to ir pradėjo sup ti jį iš p ietq ir 
šiaurės rytų. Vilnius jau buv o maty ti paprast a akimi. Hitleri
ninkai tikėjosi, kad Tarybinė Armija, susidūrusi su jų gerai 
įrengta gyn yba, bus pri ve rsta vesti ilgai trunkančias kau tyn es. 
Tačiau mūsq mechan izuotos dalys apėjo miestą ir, tri uškinda
mos priešo jėgas, prasiveržė gilyn i vakarus. Per vieną-dvi 
dien as vi sos svarbesnės pri ešo komunikacijos buvo atki rs
tos, ir hitlerinė įgula Viln iuje liepos 9 dieną buvo visiška i 
apsupta. 

Pirm ieji į Vilniaus pakraščius liepos 7 d. rytą įsiveržė gvar
dijos leitenan to Sund ino žvalgai. Paskui j uos į pietvakarinį 
miesto pakraštį išėjo TarybtĮ Sąjungos Didvyrio generolo -majo 
ro Aslanovo tanki sta i, o taip pat genero lo Kazariano ir pulki
ninko Done co dalys. Prasidėjo įnirtingos kautynės mies to gatvė
se . Per visą dieną genero lo Aslanovo dalys atrėmė iki 20 pr ie
šo kontratakų. Liepos 8 d . į kautynes sto jo tarybinės kar iuome
nės pagrindinės j ėgos, puolusios šia kr ypt imi: iš· šiaurės ir 
šiaurryčiq generolq N. Kry lovo ir V. Obuchovo va dov aujamo s 
dal ys , iš pi etq ir pietvakarių - šarvuočių-tankų kariuomenės 
maršalo P. Rotmistrovo vadovauja ma kariuomenė. Apsiau sdama 
miestą iš trijų pusių, mūsų kariuomenė rengėsi jį šturm uoti . 
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Tarybiniai žvalgai Viln iaus mies te 

Liepos mėn. 8 d. trumpu, be t galing u artil erij os ir aviacijo s pa
r_engimu prasidėjo miesto šturma vimas. Kautynės gatvėse jsi
hep snojo su nauja jėga. Gvardijo s majoro Ala buševo kare iviai 
įsiveržė į mies~ą. ~ etrukus tarybinė kariuomenė perėjo į bendrą 
atak~ . A~u o1an_c10s dalys veikė drąsiai ir ryž tingai. 

. D1d~~ ~skus zygda~b;u~. kovo j e dėl Vil niaus įvykdė visų 
g1?~l':l rusur _tan~ų. art 1ler1Jos, pėstininkų, pionierių ir kt. kovo 
t?J~I ir kan nm ka1. J aun. leit ena nto Gusaro vo būrys ir aut oma
tmmkų kuopa, vadovauja ma vyr . lei tenanto Zacharovo na ikin
~ami savo kelyje priešo ugnies taškus, prasiveržė į ge l~žink elio 
t!ltą, užėmė jį i: laikė iki pėstininkų atėj imo. Tary bin iams ka
riams t~ko kau tis ne tik dėl kiekvi eno na mo, be t ir dėl kiekvie
n? au~ to, ~~t kamb ario. Siauro s, kr eivos Vilniau s gatvės ir dau
gi~us ia sus1Jungę namų kiema i bei sk ersg a tviai, ypač senoje 
m1es!o d~y Je'. buvo patogūs gynyba i. 

Pill? ?s10m1s kautynių dienomis priešas nesėkmingai bandė 
pra lauz h apsupimo žiedą. 

~artu s_u _k~utY71ių _veiks mais miesto viduje tarybinė kariuo
mene ~oyE:s1 Jau ir uz miesto ribų. Sudarę stiprią grupuotę iš 
m?topestmmkų su tank ais, hitl e rininkai liepos mėn. 9- 11 dieno 
mis ko~t ra~akavo Vie vio ir Maišiogalos kry ptim is, siek dami su
~-~ bdyti ~~ų pu~Jimą, o vėliau su triuškinti į va karus pu olan
ci_~ ta_rybi~es k~nuomenės jėgas ir tuo sudary ti apsupt a i Vil
rnu1e 1g_~la1 rea lias gali myb es išeiti iš apsupim o . Tačiau 3-jo 
Baltarusij os . fr~~to va das laik u patraukė reze rvu s ir sudavė 
kontra takuo1an c1oms pri ešo grupuotėms triuškinantį smūgį 
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y!usų tank1~ta i gatvės ka ut yn esc Vilniuje 

į sparną ir užnugarį . Si_ose k_a~tynėse buvo nukaut a iki 
2 tūkst. pri ešo kareivių lf kannmkų, paimta ap ie 1500 be -
laisvių. . 

Liepos 11 d. pri ešas bu vo priv er~tas nut:aukti ~a~? ~ontr 
ataka s ir paskub omis trauktis. Viln iuJe buvus ios vokiec1ų 1gulo s 
pastango s išsp rukti iš ap sup imo nepavyko. . . . . 

Liepos 10 diena i baigiant is, k autynes Vilni aus ga tv ese p asi 
darė itin įtemptos. Tary biniai ka riai kovo jo didvy riškai . Vy r. 
leite nantas P. Reše tovas , apsupt as gausaus hi tlerininkų būrio , 
nepasidavė . Jis gynėsi iki paskut inio šovi n io, o paskui sav e ir jį 
apsupusiu s hitle rininkus susp rogd ino granat omi s . 69 šaulitĮ 
pul ko l -jo bat aliono vada s A . Amelčenkovas su savo dal ini ais 
išlaisvino nuo fašistinių grobikų kai ku rias gatves. Dabartinėje 
Mu ziejaus gatvėje priešas metė pr ieš Amelčenkovo dalinius 
12 tankų ir savaeigių pabūklų. Išsidėstę dv iejuo se n amu ose , ta-
1ybiniai kar iai 6 pr iešo tankus padegė, apie 20 mašinų sunaiki 
no ir, privertę jį traukti s , paėmė i nelaisvę api e 500 p ri ešo 
kareivių ir karin inkų. 

Kiekvieną gyn ybai patogų namą pri eša s pavertė sav o rū
šies tvir tov e. Vi enam e buvus ios Auš ros vartų (dabar Gorkio } 
gatvės name įsitvirtino hitl e rininkai. N amas bu v o stiprių mū
r<? sienų, n eseniai balt ai nuda žy tas . Todėl mūsų kari a i jį v a
dindavo „Baltuoju namu" . Tris dienas hi tl er ininkai iš šio nam o 
smarkia ugnim i sut ikdav o mūsų k ari us. 

Namą pasisiūlė p aimti žvalgų būrio va das leitenant as Ras
kova lis su savo žva lga is. Naktį žva lgai, prisidengę namų sienų 
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Gedimin o bok~l„ i~keliam a Pe rgille s vėliiJVit 

ir medžių šešėliais, prislink o pri e vartų, kuriuo s atidarė viršila 
Klevcovas, ir įvedė dalj žvalgų. Tuo metu leitenantas su liku 
siais žvalgais apsupo namą. Viskas buvo par engta atid engt i ugnį 
į langu s. Be triukšmo Klevc ovas praslinko laiptais ir uždarė 
iš·ėjimus iš rūsio ir pastogės. Pagal ženklą žva lgai įsiveržė 
į nam o patalpas . Viename kambaryje fašistai vaka rieniavo . 
Ji ems nepavy ko pagri ebti ginklus . Po kelių minučių iš „Bal
tojo namo" buvo išv esta 19 hitlerininkų su karininku prieš 
akyj e. 

Paplav skio (dabar Paupio) g-vėje už barikadų buvo pasislėpę 
du pri ešo kulkosvaidžiai. Jų ugnis niekam gyvam neleido pa 
sirod yti gatvėje. Gvardijos kapitono J ankelevičiaus artiler is
tai atitempė paslapčiom į pri eša is esančio namo kiemą patran 
ką ir pro plyšį vartuos e pal eido 45 šūvius. -Į namą įsiveržė mūsų 
pėstininkai, kurių priešakyje ėjo su perrišta ranka vakar dienos 
kautynėse sužeistas kov oto jas Nikiforovas . Paskutinis pri ešo 
ugni es židinys šioj e gatvėje buvo likviduotas. 

Ypač gerai buvo įtvirtinti Neries upės krantai, mies to cent 
ras, Lukiškių aikštė, geležinkelio stotis . Hitl erininkai Gedimi no 
pili es kalną išnaudojo ir įrengė kaip sekyklą ir kaip stiprų at
spa ros punktą, įgalinantį sekti aplinkui ir šaudyti j visas pu ses. 
Pili es kalną vokiečiai apjuosė trimis aukštai s apkasų, aptvėrė 

spygliuotų vielų tvoromis, užminavo, įrengė įvairių kitų kliū
čių. Bokšto sienose pramušė ambrazūras savo ku lkosva l.džiams 
ir pabūklams. 
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Taryb ine kariuomenė 1žy~i uoja i išlaisvintą Vilnių 

Dvi dienas tęsėsi kautynės už šį ats paro s punktą. Sūviai ka l
ne nutil o tik liepos 13 dienai baigianti s. Tai buvo paskutini s 
priešo pasipriešinimo židinys. 

Didelę reikšmę išlaisvinant iš grobikų miestą turėjo aviaci
jos ve iksmai. Tarybin iai lakūnai drąs ia i ir ryžtingai atakavo 
priešą net ir tada , kai neturėdavo kiekinio jėgų pra našumo. 
Vilniau s padangėse atidengė savo kovos sąskaita avianaikinto
jLĮ pulko lakūnas jaun. leitenantas Gorochova s, 23-čią pri ešo lėk
tuvą numušė Tary bq Sąjungos Didvyri s kapitona s Su virovas. 
Tik viena me mūšyje naikintojai Gudaj evas ir Bobeševa s numušė 
o pri ešo lėktuvus. 

Tarybinia i naiki ntuva i patikim ai dengė sausumos kariuom e
n ę . Pavyzdžiui, viena tarybin i ų naikintuvų gran dis sutiko ore 
naikintuvt1 lydimą devyniukę priešo bombonešių. Nor s pri ešas 
buvo savo skaičiumi pranaše snis, gvardijos kapi tonas Gudaj cv as 
įsakė jį atakuoti. Tarybiniai lak fmai iškrikdė jo naikin tuvq ko
vos santvarką ir, stoję kovon su bombonešiais, privertė j uos nu
mesti bombas pad rikai, o ne i taikinį. Per šias oro kautyn es pusė 
pri ešo mašinq buvo suna ikinta. 

Liepos 9 dieną vokiečiLI aviacija bandė nul eisti į miestą pa 
rašiu tininkus. Mūsti nuikintuvai ir zeni tin ink ai neleido jiems 
jvykdyli sa vo sumanymo. Hitl eriniam s paraši utinin kams taip 
ir neteko pa justi Vilniaus žemės . 

Penkias dienas ir nakti s tęsėsi įnirtingos kautynės dėl Vil 
niaus. l 944 m. liepos 13 d . Lietuv os Ta rybq Socialistinės Res
publik os sostinė buvo iš vokiškųjq fašist iniq grobikų Išlaisv into . 
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Vilniaus gyventojai grjžta j namus, išlaisvinus miestą 

Vietoj priešo įtaisytų ir mirtį nešančių kulkosvaidžių bei pa
būklų Gedimino pilies bokšte suplevėsavo Raudon oj i laisvės 
vėliava. 

Likviduojant Vilniau s įgulą , priešas neteko 8 tūkst. nukautų 
ir daugiau kaip 5 tūkst. patekusiq i nelaisvę savo karių. Mū
sų kariuomenė paėmė 156 pabūklus, 68 tanku s, 48 lėktuvus, 
1500 automašinų, 300 kulkosvaidžių, 56 sandėl ius su šaudmeni
mis, 97 sandėlius su maistu ir kitu kariniu turtu, 6 geležinkelio 
eše lonus su įvairiais kroviniais ir daug kitokio turto. 

Sveikindama kariuomenę su nauja didžia pergale, su Lie
tuvos TSR sostinės - Vilniau s išlaisvinimu, 3-jo Baltarusijo s 
fronto Karo taryba rašė : ,, .. . Vilniaus miesto paėmimu pradėtas 
lietuvių tautos išvadavimas iš hitlerinės vergovės siaubo ". 

Išlaisvinu si Vilnių, 3-jo Baltaru sijos fronto kariuomenė puolė 
toliau į vakarus Kauno ir Suvalkų kryptimis. Išvadavus Vilnių, 
mūsų parti zana i tuoj au ėmėsi valyti miesto gatv es, gesinti gais
rus, teikti gyven tojam s pagalbą , ėj o milicininkų bei eismo re
guliuotojų pareigas . Valyti gatves nuo griuvėsių, gesinti gaisrus, 
gelbėti rūsiuose pasislėpusius žmon es padėjo ir miesto gyv en
tojai, išlindę iš slėptuvių ir grįžę iš aplinkinių kaimų. 

Auksinėmis raidėmis į lietuvių tautos istorij ą įrašyta garbi n
goji 1944 metų liepos mėn. 13 d. - Vilni aus išvadavimo nuo hit 
lerinės okup acijo s diena . 

Vilnius - lietuvių taut inės kultūros ir va lstybingumo lop
šys, su kurio vardu susijusios amžių svajonės ir vilty s. 
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Tarybi niai k ariai susitink a su Lietuvos partizanais 

Daug ka s kėsinosi į jį, norėjo pasiglemžti tą mūsų taut ~s 
šventovę. Ilgus metus ji s buvo atplėštas nuo Lietuvos, var go ir 

kentėjo. . . 
Viln ius ilgą laiką kentėjo lenkq ponų JU~gą. J_1s bu v~ . de

ginamas ir vėl atstat omas. Vilnius matė kruv mu o~:us kryzi~o
čių rit er ius. Pro jį žygiavo į Rusiją ir bė_go atgal, plesd8:ma m1e~
tą, ,,nenugalimoji" , Kutuzovo va dovauJa~ ~s r~sų _k~nu om: n~s 
triu škinam a 1 apoleono armija. Vilniq slege kaizer mes V ok1~t1-
jos okup acija pirmojo pasaulini o karo ~:tu , o_ P.~ ~3 m~tų J~S 
palikuoniq - hitlerinių gaujq - okupacl)a D1dž10Jo Tevyn es 
karo metais. 

Či;i, 1918 metais gruodžio mėn. , Vilniuj e pirmą kartą 
Vin co Mickevičiaus-Kapsuko lūpomis Lietuvoj e bu vo pask elb
ta Tarybq valdžia, kurią pripažino Ta rybl1 Ru sijos vy r_iau
sybė tq pat metų gruodžio mėn. 22 d. dekr e tu, pasiras y tu 
V . l. Lenino . 

1920 m. vasarą, Raudona jai Armijai išvadavu s Vilnių nuo 
.poniško sios Lenkijos legionų, jis buvo per duotas Lietuvai , 

375 



Paminklas armijos genero lui I. čemiachovsk.iui Vilniuje 

bet, pad edan t imperialistinėms valstybėms, tų pat metų ru
denį vėl užgrobtas generolo Želigovskio vadovaujamų lenkų 
legionų. 

1939 metais rudenį, žlugus ponišk ajai Lenkijai, Tarybų Są
junga antrą kartą perdavė Vilnių Lietuvai. 

1944 metų liepos mėn. 13 d. nušvito laisvės saulė iš rytų. Vil
nius trečią kartą buvo išv aduota s nuo svetimšalių grobikų. 
Tarybinės Armijos 3-jo Baltarusijos fronto kariuomenė, vado 
vaujama armijos generolo I. černiachovskio, sutriuškino hit
lerinių okupantų jėgas Vilniuje, kuris buvo vėl grąžintas jo tei
sėtiems šeimininkams ir jau šį kartą visiems laikam s. 

Vilniaus miesto darbo žmonės, kaip ir visa Lietuva, su dide
le meile prisimena didvyriškus generolo černiachovskio vado
vaujamos kariuomenės žygdarbius. Kasmet vasario mėn. 18 d. -
generolo Černiachovskio žuvimo dieną, liepos mėn. 13 dieną -
Vilniaus išvadavimo nuo hitlerinių okupantų dieną - ir kitų 
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tarybinių švenčių dienom is paminklas gen. Černiachovskiui 
skęsta vainiku ose ir gėlių puokštėse, kurias suneša dėkingi V il
niaus darb o žmonės dukart Tarybų Sąjungos Didvyr iu i, armijo s 
gen e rolu i Ivanu i Danilovičiui Cerniachovskiui atminti. 

Kauno išvadavimas 
(Sche ma Nr. 4) 

Tuo metu, kai l -jo Pabaltijo fronto kariuomenė kovėsi Šiau 
lių rajone ir prie J elgavo s, 3-jo Baltarusijos fron to kariuome
nė, išlaisvinu si Vilnių, puolė Kauną. Kauna s bu vo n e tik stip 
ru s ir stambu s hitlerininkų gynybos mazgas , be t ir tvirtovė 
Liet uv os centr e. Įsikūręs dviejų upių - Nemuno ir N er ie s -
santakoje, netoli trečios vandens kliūties - Nevėžio ir stačiais 
krantais Jiesios, Kaunas jau prieš daugelį amžių turėjo didelę 
reikšmę kaip gynybo s mazgas ir at sparos punkta s pr ieš dažnai 
į Lietuvą besiveržiančius kryžiuočius. Jau XIX amžiuje Rusi jos 
karo vadovybė, įvertindama svarbią strateginę Kauno padėtį ir 
reikšmę, įrengė jame 1-os klasės tvirtovę, pastat y dama aplink 
miestą devynis fortus (X forta s bu vo tik pradėtas statyti prieš 
pat pirmąjį pasaulinį karą). Čia kryžiavosi ypatingai sv arbio s 
komunikacijų linijos (plentų, vieškelių, upių, geležinkeliq) . 

Kauno išlaikymui savo rankos e hitlerinė karo vadovybė te i
kė ypatingos reikšmės. Šis miestas yra kel yje į Rytų Prūsiją. 
Vietovė arti Kauno ir tolesnėse prieigo se į jį buvo palanki stip
riai gynybai organizuoti. Todėl hitl e rininkai nepagailėjo n e i 
jėgų, nei priemonių, nei laiko Kauno mazgui įtvirtinti. Stipriai 
buvo įtvirtintas Nemuno ir Neri es tarpupis, kuris savo p le ištu 
(san taka) įsiterpė į patį miestą . Čia buvo sutelkta pagrindinė 
pri ešo pėstininktĮ ir artilerijos grupuotė. 

Iš visq vokiečių fronto barų, iš Vo ki e tijo s gilumos, net iš 
Prancūzijos ėjo vokiečiq rez erv ai į Nemuno vidurupį. Nemu 
nas buvo rimta riba, dengianti pri eigas į Ry tq Prūsiją. 

Vokiečiai apjuosė miestą apka sq juo stomis, kliūtimis pri eš 
tankus ir pėstininkus, minavo kelius ir prie igas į miestą, ypač 
iš Vilniau s krypties. Patį miestą irgi pritaikė ilg ai gyn y bai. 
Namq pastogėse ir vir šutiniuos e aukštuos e buvo įrengtos se
kyklos ir kulkosvaidžiq lizdai. Atskiruose namuose, gatviq sa n
k1yžos e buvo įrengti at sparos punktai, namq rūsiai pritaik y ti 
slėptuvėms, juo se įrengti šaudmenq ir maisto sandėliai. 

Jau nuo ŽiežmaritĮ mūsq kariuomenė pradėjo supti Kauną 
replėmis iš šiaurės ir pietų ir paskui apsupimo reples suglaudė 
Kauno-Marijampolės (dabar Kapsuko) pl ent e . 

Kauno įtvirtinimus ta1ybinė kariuomenė pradėjo atak uoti 
netikėtai. Numušusios kautyniq apsaugą, tarybinės dal ys įsi
veržė į pagrindines priešo pozic ijas . Vi enu olika kartq fa
šistai kontratakavo mūsq dalis, tačiau sustabdyti mūsq puo
limo nepajėgė. 3-jo Baltarusijos fronto kariuomenės smūgiq 
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Kauno gyventojai sve ikin a taryb iniu s ka rius - savo išla isvi nto jus 

jėga vis didėjo, mūsų puolimo frontas vis plėtėsi. Priešo gy
nyba buvo pralaužta, ir tarybinė kariuomenė puolė miestą. 

Į pietus nuo Kauno, už Nemuno, fašistinė kariuomenė dar 
laikėsi. Priešo vadovybė manė, kad Nemunas bus jiems patiki
ma apsauga, bet apsiriko. Nemunas nesustabdė Tarybinės Armi
jos, turėjusios didelį patyrimą forsuojant vandens kliūtis. Pra
dėjusios šiame bar e pulti ir persikėlusios į vakarinį Nemuno 
krantą, mūsų dalys pradėjo greitai stumtis prie geležinkelio 
į pietus nuo Kauno. Sėkmingai vyko puolimas ir iš Kaišiadorių 
bei Karmėlavos krypčių. Tuo būdu mūsų kariuomenė apsupo 
Kauną iš trijų pusių. Liepos 31 d. 3-jo Baltarusijos fronto ka
riuomenė įsiveržė į miestą, prasidėjo kautynės gatvėse. 

Tą pat dieną fronto kariuomenė, puolusi į šiaurės vakarus 
nuo Alytaus, užėmė Marijampolę, Kazlų Rūdos geležinkelio sto
tį ir, triuškindama priešo dalis, išlaisvino daugiau kaip 900 Su
valkijos ir Dzūkijos gyvenviečių. 

Kaunui ginti vokiečių karo vadovybė be pertraukos perm e
tinėjo paspirtis, kurias tiesiai iš iygio tvarkos metė į kautynes. 
Tarybinė kariuomenė, įveikdama atkaklų hitlerininkų pasiprie
šinimą,_ užiminėjo vieną gatvę po kito s. Verždamo si į miesto 
centrą, mūsų dalys išmušinėjo hitlerininkus iš ki ekvieno namo, 
rūsio, sandėlių, kuri e buvo gerai pritaikyti gynybai. 

Netoli buvusios Įgulos bažnyčios trijų aukštų mūro namuo
se įsitvirtino pri ešo automatininkai. Ji e apšaudė gatvių pri
eigas ir mėtė iš langų granata s. Mūsų šarvuočiq naikintojai 
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Stai kelias Vakaru s 

atidengė į langus ugnį. Faši stai iškėlė baltą vėliavą. Be t kai 
į namą įėjo mūsų automatininkas, fašis ta i jį subadė pe iliais. 
Netrukus namas buvo paimt as. 

Įnirtingos kautynės vyko tvirtovės fortų bei Nemuno ir N e
ri es santakos rajonuose, tose vietose, kur dar prieš 30 metų rusų 
carinės armijos Kauno tvirtovės įgulos dalys atkakliai kovėsi 
su vokiečiq kaizerinės kariuomenės jėgomis, apgulu s iomis 
Kauną. 

Pulkininko Duchon ino tankis tai, sutriuškinę hitlerininkų da
linius atsparos punkt e, IV forto rajon e , išėjo į vakarines pri e šo 
komunikacijas; čia pastarasis metė savo rezervus. Į pagalbą tan
kistams skubėjo mūsq pėstininkai. Apšaudomi ji e p anaudojo 
paprasčiausias persikėlimo pri emones ir tiesiog plaukt e plaukė 
per upę (čia vietomis N emunas buvo seklus). Stipri os ar
tiler ijos ir minosvaidžiq ugni es remiami, mūsų pėstininkai 
atsidūrė vakariniame Nemuno krante. Priešas kontratakavo, 
norėdamas mūsq dalinius nublokšti atgal į Nemuną. Kapitono 
Cve tkov o daliniai su prieštankinėmis priemonėmis artėjo prie 
kranto. Art ileristas Fokinas pašovė tris pri ešo tanku s , bet 
atgi jo užkas tas į žemę jq tankas . Tankq naikintojai Plato
novas ir Akulovas prišliaužė prie jo ir granatomis jį nutil
dė. Priešo kontrataka buvo atr emta . Mūsq daliniai stūmėsi į va
karus. 

Raj one į pi etus nuo Garliavos pri ešas metė prieš mūstĮ dali s 
kontratakon daug tankq ir motori zuotq pabūklų, tačiau mūstĮ 
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av iacijos ir motori zuotieji dali nia i ji nubloškė . Prasidėjo kau
~ynės ~ arli avos gatvėj e. P~iešas, s_pa~1dži~mas ~ūs~. pėst ininkų 
ir tankistų, kuriu os be paliovos re me musų art 1ler1Ja , traukėsi 
i vaka rus, išna udodama s pasip rieš inimu i kiekvieną patogų vie 
tovės ruožą. 

Traukdam iesi vokiečiai degino nam us , spro gdino sandėlius 
ir tilt us. 

Rugpiūčio mėn. l d . 3-jo Balta ru sijos fronto kariuomenė štur 
mu užėmė Kaun o miestą ir tvirtovę. 

Kautynėse dėl Kauno tarybinė kariuomenė paėmė 17 tankų, 
63 pabūklus, 56 minos vaidžius , 244 kulko svaidžiu s ir 26 sandė
lius su ginkla is, šaudm enimi s, maistu ir įvairiu kitu turtu. Paim
ta nelaisvėn 1200 priešo kareivių ir karininkų. Sunaikinta dau 
giau kaip 8000 priešo karių, 36 tankai ir motorizuoti pabūklai, 
76 art ile rij os pabūklai, 47 minosvaidžiai, 200 kulkosvaidžių, 
140 automušinų, 20 šarvuočių. 

Tą pat dieną į šiaurę ir į pi etvakarius nuo Kauno buvo už
imta api e 300 gyvenviečių, tam e tarpe Vandžiogala, Babta i, Jū
ra , Bag otoji ir kt . 

Dalys ir junginiai, pasižymėję Vilniaus - Kauno operacijoj e, 
Vyria usiojo kariuomenės vado įsakymu gavo „Vilniaus" ir 
. .Kau no" dalių ir junginių garbės v ardus. 

KAUTYNĖi PRIE NEMUNO. 
DZOK.IJOS m SUV AI.KIJOS ISV ADA VIMAS 

3-jo Balt arusijos fronto kairiojo spamo paslankūs junginiai 
liepo s 13 d. išėjo į N emuno upės ribą, kitą dieną kai kurio se 
krypt yse for savo Nemuną ir užėmė vakariniame upės krante ne
did e liu s placdarmus. Paskui motorizuotus ir kavalerijos jungi
niu s artėj o pri e Nemuno ir šaulių junginiai. Pietuose prie Gar
dino artėjo 2-jo Baltarusijos fronto kariuomenė. 

l -jo Pabaltijo front o kariuomenė, puldama šiaurės vakarų 
kr y pt imi, gilia i įsiskverbė į Lietuvos te ritorijos rytinę Aukštai
tijo s dalį, apri esdama iš pietų vokiečių „Šiaurės" armijų grupę, 
veikusią Lat vi joje. Sėkmingai vy ko puolimai ir kituo se fron
tu ose - Rygos ir Lvovo kryptimi s . 

N emunas - svarbi ausias van dens ru ožas kelyje pri e Rytq 
Prūsijos s ienos. Hitlerinė ka ro vadovybė rengėsi N emuno kran
tu ose gint is iki paskut inio ka reivio . Čia, pri e N emuno, į Aly taus 
ir Gardin o raj onus , pri ešas permetinėjo iš kitų fronto barų stam
biu s reze rvu s, tam e ta rpe ir tankų junginiu s. 

3-jo Balta ru sij os fron to kariuomenė, pradėjusi liepos 14 d. 
for suo ti Nemuną tik atski rose vi e to se , kitą dieną ja u for savo 
upę 120 km pločiu. Staigiu puolimu fronto kariuomenė apsupo 
vokiečių įgulą Alytuj e. Liepo s 15 d. įnirtingose kautynėse mūsq 
kariuomenė sunaikin o tą įgulą ir užėmė miestą. Buvo paimta 
daug belaisvių ir trofėjų. Tačiau puolimas šia kryptimi laikinai 
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sustojo. Priešas darė didelių pastangų, kad mūsų kariu omen" 
negalėtų įsitvirtinti k itame upės kra nte . Tarybiniam s kariam s 
teko kauti s itin sunk iomis sąlygomis. 
Vieną mūsų šaulių pulką iš trijų pusitĮ a takavo pri ešo pėsti 

n inka i su tanka is, tačiau pulka s tvirtai l aikė vieną iš mūsų už
imtų placdarmų. Po kelerių mėginimq pri ešui pavy ko įsibrauti 
i pulko pozicijas . Priešo tanka i išėjo į spamą ir ne t į pu lko gy
nybos užnugarį . Tarybi niams karia ms grėsė apsupim as . Pėsti 
ninkams į pagalbą atėjo mūsų ar tile rista i. Ypač pasižymėjo kau
tynėse už placdarmo išlaikymą vakarin iame Nemun o k rante vie
nas prieštankinės ar tilerijos pulkas. J o ba terij tĮ ugn is užkirt o 
kelią pri ešo tankams. Pulko karia i išlaikė kovą su 36 priešo 
lankais , artil er istai atkak liai gynėsi. N uo 2-os ba terij os pi rmojo 
šūvio užsidegė trys pri ešo tankai. Viena s priešo tankas iš vi etos 
šaudė į mūsų pabūklo artile ristus, k liudydamas jų darn q šau 
<lymą . Tuomet serža nt ai Pla tono vas ir Akulovas su gra na tomis 
ir pri eštanki nia is šau tuvais , priešo apšaudom i, prišliaužė arčiau 
prie tanko ir atidengė ugnį į tanko sekimo an gas. Fašistų tanka s 
išėjo iš rikiuotės. 

Kitą dieną, t. y. liepos 16 d., hitlerininkai pakartojo savo a ta
kas. Ji ems kelią pastojo vėl tas pats pri eštan kin is a rt ilerijos pul
kas . Karš tos ir nelygios kautynės tęsėsi šeš ias va lan das be per 
traukos. Pulk as neteko trečdalio savo sudėties, bet ir š į kartą 
priešo nepra leido. Priešas vėl turėjo dideliq nuos toliq : tik v ieno 
artil erijo s div izijono ugnim i buvo sunaikin ta 12 tankų ir šturm o 
pabūklą 

Liepos mėn. 17 d. kova dėl p lacdar mo a tsinaujino. Pulk o ka 
rininkai ir kareivi a i šiose kautynėse parodė ypatingą did vy riš
kumą ir drąsą. Kai pri ešo tank ai įsiveržė į 2-jo divizijon o va do 
seki mo punktą, jis iššaukė i save savo artil erijos ugnį. Didvyrių 
mirtimi žuvo šiose kautynėse kapit onas Papova s ir leit enanta s 
Zmij evas, bet priešo tankai nepraėjo. Ir ši kartą priešui nepa 
vyko įvykdyti savo uždavini o. J o tankq a taka sužlugo. 

Nepaisant įnirtingų kautynitĮ, Ne mun o forsav imas tęsėsi. 
Į vakarinį upės krantą at vykda vo vi s nauj os ir nauj os tarybinės 
dalys. 

Tuo pat metu ne mažiau įnirtingos kautynės vyk o ir kitu ose 
baruo se , kur buvo forsu ojama s Nemun as . Pietu ose 3-jo ir 2-jo 
Baltarusijos frontų kariuomenė po trijų diem1 atkakliq kauty
nių šturmu užėmė stambq geležink elio mazgą ir svarbq pri ešo 
gynybos i tvirtintą rajoną pri eigose į Rytų Prūsiją - Gardin o 
miestą ir tvirtovę. Buvo sutriuškint a keletas vokiečiq diviziją 
Miestas degė. Išlai svinto mies to gyv ent ojai rinko si didelėmis 
grupėmis gatvėse ir traukė į kalėjimą, kur buvo kalinami jq 
giminės ir pažįstami . 

Įnirlin!-l.!:l Nemuno vidurupio kautynitĮ įkarštyje, 1944 m. lie
pos 17 d. mūsq Tėvynės sostinės - Ma skvos gatvėmis pražygia 
vo 57 000 vokiečių belaisviq. Kara s dar nebuvo baigta s, 
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Tarybinė kariuomenė keliasi per Nemuną Aly taus rajone 

fronto linija buvo daugiau kaip 1000 km nuo Ma skvos , bet 
liūdna belaisvių hitlerinių generolų, karininkų ir kareivių 
eisena reiškė neišvengiamą vokiškųjų fašistų armij os pralai
mėjimą . 

Išlaisvinus Gardiną, kova dėl N emuno placdarmų įsiliepsno
jo su dar didesne jėga. Vokiečių karo vadovybė iškėlė savo 
kariuomenei uždavinį bet kuria kaina išsilaikyti N emuno ri · 
boje , neleis ti Ta ry binei Armijai įsitvirtinti jo vakar ini ame kran
te. 13 parų tęsėsi įnirtingos kautynės Alytaus-Gardino fronte 
ir toliau į pietus. Fašistinė kariuomenė vykdė pašėlusias kontr
atakas bei sti pri us kontrsmūgius, bet pa sise kimo neturėjo. Mū
šius dėl Nemuno laimėjo Tarybinė Armija. 

Tai buvo itin didelis laimėjimas. Kovo se prie N emuno kran 
tų Tarybinė Armija sutriuškino paskutinius šioje kryptyj e bu
vu sius strateginius p riešo rezervus ir užsitikrino sėkmingą puo
limą Rytų Prūsijos sienų link. 

Sulaužius i labai atkaklų hitlerininkų pasipriešinimą į šiaurę ir 
i p ietus nuo Alytaus, 3-jo Baltarusijos fronto kariuomenė iš 
placdarmų vakariniame N emuno krante perėjo į puolimą ir, 
pralaužusi pri ešo gynybą 110 km fronto pločiu, pasistūmėjo iki 
liepos 17 d. 25 km į vakarus ir išva davo daugiau kaip 300 Dzū
kijo s ir Suvalkijos gyvenviečių. Kautynių metu mūsų kariuo
menė paėmė 20 tankų, 58 ge leži nk e lio va gonus, daug šaudme
nų ir kitokio karinio turto . 

Šimtus kilometrų pražygiavo Baltarusijos ir Liet uvos lauk ai~ 
Tarybinė Armija . Pri eša kyje buvo Tarybų valstybės siena, uz 
jos Rytų Prūsijos žemė. 
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Taryb ini ai kariai kalbasi su išvaduo to Lietuvos kaimo gyventojais 

Ir štai, po trijų karo metų, Tarybinės Armijos kariai, turėda
mi didelį patyrimą triuškinant agresorių, pasikėsinusį į mūsų 
Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, petys į petį ru sas, ukrainie
tis, gruzinas, balt aru sis, lietuvi s, uzbekas ir kitų tarybinių tauttĮ 
kariai artėjo pri e fašistinės Vokietij os sienų. 

Faši stiniai gen erolai savo įsakymuose kreipė ypatingą dėme
sį į !ai '._kad _kariuomenės užnugaryj e , betarpiai už jos pečių -
yokietJJos ~i~~a,_ ~ad kareivia~ turi atkakliai ginti pri eigas pri e 
J~~- .~et._._. _1s~tikmi~a s, ap~vaigimas pe rgal e jau seniai „n ely 
deJo fasistm es kanuomen es karitĮ, ji ems atėjo kiti laikai. 

. Užėm~i liep os ~ėn. 31 d . Marijampolės (dab a r Kapsuko) 
~mestą, .~:J_o Ba!tarusi Jos fronto kariuomenė tęsė puolimą toliau 
ir rugpi ucio men. 2 d . išlaisvino iš fašistinių grobikų V ilk aviš
k io ~eležinkelio stotį bei miestą ir Kalvariją. Iki sieno s be lik o tik 
18 k~lometrų. P~eša _s gynėsi_ labai atkakliai. J is stengėsi kontrata 
komis s~_stabdyti musų Pl_l?hmą, me sdamas į kaut ynes savo reze r
~s: :ra cia~ ~-Jo Ba!t_aru~iJo~ fronto kariuomenės smūgiai kasdi en 
~ideJo..: Pnesas tu reJo didelių nuostolių. Kautynėse dėl Kal vari
Jos musų dalys visiškai sunaikino 131-sios jo pėstininkų divizi 
j os 432-jį pulką. 

-~~šimtį valandtĮ t~s~s_i šio~ _įnirtingos kautynės pri e Rytų 
Pru siJ_o~ _va_rtų . . ! arybi _ruai ~anai paskutinėse kautynėse mūsų 
tary b1~cJ: :e meJe ro de ypatmgą drąsą . J ie ėjo pi rmyn, jsiv erž 
d~vo \ pn eso apkasus, naikino jį durtuvais, šautuvų buožėmis. 
~ie~vieną . v~la1:dą m~ėjo . atst uma s . tarp puolančios mūstĮ 
ka nu omenes 1r nbos, uz kunos buvo rasistinė Vokietija . 
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~švaduotieji ~arybinia~ žm~1_1ės ne ti~ ~i~u~ėsi p~matę mūsų 
kanu s - savo isvaduotoJUS, Jie stenges 1 visa ip mustĮ kariams 
padėti. Kautynėse, paimant Vilkaviškį, žvalgams bu vo duo tas 
uždavinys paimti „liežuvį" . Čia į pagalbą atėjo vietos vals tie
ėiai, kuri e net du kartus pristatė mums po porą surištų rumunų 
kareiviq. Iš jų gautos žinios pasirodė labai naudingos. 

. Netoli Pilviš_ki_ll mieste lio vi~ n~s ".alst i_etis , atskubėj ęs pas 
vieno mūstĮ dahmo vadą, nu rode Į blmdazą, sakyda mas: ,,Čia 
slepiasi hitlerininkai". Ir iš tikrajų bli ndaže buvo rasta s vok ie
dų karininkas su įvairiais štabo dokum en tais. 

1944 metų rugpiūėio mėn. 17 d. į pietlĮ va karu s nuo Kalvari
jos visu frontu nuaidėjo galingas tarybini s šūkis „ura" . Kapi 
tono Gubkino batalionas priėjo Šešupės upę. 7 valandą 30 mi
nučių Viktoro Zakabluko skyrius pirmuoju pasiekė valstybinę 
sieną. Iškilmingai, nepamirš tamai valandėlei pažymėti ore pra
skambėjo trigubas automatų saliutas. Netruku s su išskleistomis 
vėliavomis atėjo kuopos va das vy resn ys is leitenanta s Vas iliju s 
Zaic evas. Nuo Rami ojo va nden yno krantų, nuo valstybinės sie
nos Tolim uosiuose Ry tuose j is atėjo į kitą, vakarų sieną, esan
čią už Nemuno. Čia jis įbedė šlovingą, pergalingą mūsų Tėvy
nės Raudonąją vėliavą. 

Prūsų žemėje kilo į dangų debesys juodų dūmų. Nuo svied i
nių ir minų spro gimo ūžė, drebėjo žemė. Pri e Šešupės ir pasie nio 
traukė vis naujos ir naujos tarybinės kariuomenės dalys. Visi 
j audinosi. Daug teko nu eiti kelio, kad vėl būtų pasi ek tos tos 
vie tos, kur prasidėjo karas . Dešinysis 3-jo Baltarusijos front o 
spamas baigė vaduoti Suvalkiją. Spalio 10 dieną buvo išva 
duo ti Sakiai, o spalio 23 d. mūsų dal ys, nugalėdamos atkaklų 
vokiškųjų grobikų pasipriešinimą ir giliai ešelonuotą jo gynybą, 
užėmė Kudirkos Naumiestį, Kybartus ir Eitkūnus. 

Spalio mėn. pabaigoje Suvalkija ir ž emaitija buvo išvaduo
tos, tačiau Klaipėda dar buvo hitlerinių grobikų rankose. 

Aršios kovos vyko pietuo se nuo Liet uvos - Lenkijos žemėje 
ir šiaurėje - Latvijos ir Estijos lauku ose. 

Tarybinė Armija, triuškindama fašistinius grobikus, perga 
lin gai artėjo į Baltijo s pajūrį, o pi etuo se , perž engusi valstybinę 
sieną, įžengė į Centro ir Pietryčių Europos šalių te ritorijas. 

KAUTYNffi PRIE ŠVENTOSIOS UPffi . 
PANE\'ttIO m UKMERGEs ISVADAVIMAS 

Tu o metu, kai 3-jo Baltarusi jo s fronto kariuomenė kovėsi 
dėl Vilniau s, į Tarybų Lietuvos teritoriją įžengė 1-jo Pabaltijo 
fronto junginiai. Po Polocko išvadavimo šio fronto kariuomenė, 
plėsdama puolimą šiaurės vakarų kryptimi, liepo s mėn. 12 d. 
išvadavo Dūkšto miestelį, o ki ek vėliau (liepos 29 d.) Zarasus 
ir plėtė puolimą į šiaurę nuo Vilniaus - Kauno linijos. 
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Puldamos sunkiomis miškuotos ir pelkėtos vietovės sąlygo
mis, atremdamos dažnas fašistų kariuomenės kontratakas, mūsų 
dalys Anykščių rajone priėjo Sventosios upės krantu s. Vakari
nis upės krantas buvo stipriai pri ešo įtvirtintas. Šis ruožas dengė 
kelius į Panevėžį, kuriam hitlerininkai teikė didelę reikšmę, nes 
jis saugojo pagrindiniu s kelius iš Pabaltijo į Rytų Prūsiją ir tuo 
pačiu buvo stambi Pabaltijyje veikusios vokiečių kariuomenės 
tiekimo bazė. 

Penkias dienas vyko įnirtingos kautynės dėl placdarmų va
kariniam e šventosios upės krante. Įvykdžiusi dalinį pergrupa
vimą, l-j o Paba ltijo fronto kariuomenės dalis pralaužė stipriai 
įtvirtintas priešo pozicij as į šiaurę nuo Anykščių ir liepos mėn. 
20 d ., priėjusi prie Surdegio (25 km į šiaurės vakarus nuo Anykš
čių) , užmezgė bažnytkaimio pakrašt yje kautynes. Pagrindinė 
fronto kariuomenės grupuotė tęsė puolimą toliau vakarų kryp
timi ir liepos mėn. 21 d. vakare priėjo Panevėžį . 

Vokiečių kariuomenės vadovybė smarkiai stiprino prieigas 
į Panevėžį . Tranšėjq, įtvirtintų ugnies taškų, kulkosvaidžių lizdq, 
artil er ijos pabūklams apkasų ir kitų inžinerinių statinių staty
bai hitl erininkai suvarė prie Panevėžio 25 tūkst. vietinių gyven
tojų. Dalis mūsq kariuomenės, puolusios į pietu s nuo miesto, for
savo Juodės upę ir išėjo į Panevėžio-Kauno plentą. Kita dalis 
supo miestą iš šiaurės rytų. Naktį iš liepos mėn. 21 į 22 dieną 
prasidėjo Panevėžio šturmavimas. Po atkaklių kautynitĮ gatvėse 
liepos 22 d. rytą Panevėžio miestas nuo hitlerinių grobikq buvo 
išlaisvinta s. 

Sėkmingai plėtojosi l-jo Pabaltijo fronto kariuomenės puo
limas ir į pietus nuo Panevėžio. Priėjusi šventosios upę, l-jo Pa
balti jo fronto kairiojo sparno kariuomenė pradėjo rengtis ją 
forsuoti. Persikėlusi naktį į vakarinį Šventosios upės krantą, ta
rybinė kariuomenė atakavo iš šiaurės ir pietq Ukmergėje buvu
sią vokiečių įgulą. Sudavu sios ryžtingą smC1g į, mūsq dalys lie
pos mėn. 24 d . rytą išlaisvino miestą iš fašistinit1 okupantų ir tuo 
pačiu laidavo fronto kariuomenės smogiamąją grupuotę iš pietų. 

Po Panevėžio ir Ukmergės išvadavimo l -jo Pabaltijo fron to 
kariuomenė tęsė puolimą Baltijos pajūrio link. Puolančios ka
riuomenės kelyj e buvo stambus pri ešo gyny bos mazga s -
Šiauliai. 

ŠIAUlllĮ PUOLAMOJI OPERACIJA 
(Schema Nr. 5) 

1944 m. liepos mėn. antroje pusėje ir rugpiūčio mėn. l -jo 
Pabaltijo fron to kariuomenė įvykdė stambią puolamąją operaci
j ą, kuri įėjo į Didžiojo Tėvynės karo is toriją kaip Šiauliq puola
moji operac ija. J os metu Tarybinė Armija, plėsdama puolimą 
i vakarus, išlaisv ino Siaul iq miestą, pasiekė prieigas į Rytq Prū
sij ą ir j Rygos pajūrį, atkir to pagrindines saus umos komunika
cija s „Siaurės" armijų grupe i, veik usiai Paba ltijyje. Rezultatai, 
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pasiekti vykdant sėkmingą Šiaulių operaciją, turėjo didelę re ikš. 
mę, išlais v inant iš vokiškųjų fašistų vergovės Lietu vos, Latvi. 
jo s ir Estijo s Tarybų Soc ia listin es Res publika s. 

l-jo Pab altijo fro nt o kariuomenė, plėsdama puolimą Dau. 
gavpilio ir Šiauli t! kr yp t imis, liepos mėn. 15 d . išėjo į ribą Dru. 
j a (55 km į ry tus nuo Daugavpilio)-Antalieptė-Svedasai
Anykščiai-Balnin~ai. ~ab~i ,.,~ėk~ingai ~u~lė J: ? n~o. ~a iriojo 
sparno kariuom ene, ve 1kus1 Siauhų k ryptimi. IseJu s1 Į Sve nto. 
sios upės ribą , ši kariuomenė giliai iš pietų aprietė p r iešo gru. 
puotę, susitelkusią Daugavp ilio raj one . Jo gynyboj e tarp 
Svedasų ir Balninkų atsira do spraga, kurią pa skub omis pridengė 
,,Kleffel" korpusinė grupė ir „Riv a ld" grupė. Į rytu s nuo Pan e. 
vėžio hitl erinei ka riuom ene i susidarė rimta padėtis. ,,Šiaurės" ar . 
mijų grupės 16-j a i a rmijai grėsė apėjimas iš pietą Pri ešo padėtis 
darėsi keblesnė da r ir todėl, kad 2-jo Pabaltijo fronto kariuome
nė (vadas - armij os genero las, dabar Tarybų Sąjungos marša las 
A J er iomenka ) nuo liepos 11 dienos puolė Daugavpilį, tuo pa• 
traukda ma į sa ve žy mia s hitl eri n inkq jėgas ir trukdydama vo
kiečiq karo va do v yb ei perm esti savo kariuomenę į l-jo Pabal• 
tij o fro nt o barą. 3-jo Baltarusij os fronto kariuomenė tu o metu 
vykdė puolimą Kaun o kryptimi. 

l- sis Pa baltij o front as turėjo uždavinį užbaig ti Pa
nevėžio-Šiauliq rajon e buvusios priešo grupuotės sutriuškinimą 
ir už imti Šiaulių rajoną; ta i turėjo sud aryti patogias sąlygas bū
simi ems smūgiams Rygos ir Klaipėdos kryptimis . 

Pagrindinį smūgį bu vo planuojama sudu o ti Šiauliq kryptimi. 
Jo j e buvo išskl e ista didesnė pusė fronto jėgų, kurio s žymiai 
virši jo pri ešo jėgas. Dalis front o j ėgų turėjo sąveikoje su 2-jo 
Pabaltijo fronto kariuomene užimti Daugavpilį, o po to plėsti 
puolimą pagal kairįjį Vakarinės Dauguvos upės krantą šiau
rės vakarų kryptimi. Kitos fronto jėgos turėjo pulti BiržtĮ ir 
Rokiškio k ryptimis, o pagrindinį fronto smūgį iš pi e tq laid avo 
3-jo Baltarusijos fronto kariuomenės dalis, puldam a Kauno 
kryptimi. 

Šios operacijos pa re ngim o metu hitlerinė karo vadovybė 
stengėsi su trukd y ti pagrindinių mūsų fronto jėgų sutelkimą 

Siaulių kryptimi, smogdama iš Daugavpilio rajono penkiq divi
zijų jėgomis smūgį pietryčių kryptimi. Tačiau pri ešo kontr
smūgiai buvo atmušti ir savo sumanymo įvykdyti jam ne
pavyko. 

l-jo Pabaltij o fronto pagrindinių j ėgų puolimas Šiauliq kr yp
timi prasidėjo liepos 20 d . Fronto kairiojo spamo kariuomenė, 
įveikdama „Kl effel" korpusinės grupės bei „Rivald" grupės pa
sipriešinimą ir padary dam a joms rimtų nuostolių, per dvi puoli 
mo diena s pasistūmėjo da ugi au kaip 40 km pirm y n į va karu s. 
Per tą laiką buvo išl a isvi nt a daugiau kaip 150 gyvenviečiq. 
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Atmu šant pr ic-šo at aka s pr ie Šiaulių 

Liepos mėn. 23 d. fro nto jėgos, puolusios Daugavpilio kryp 
timi, sutiko rimtą hitl er ininktl pasipriešinimą, ypač Svedasq ra
jone. Į šiuos rajo nus jie sutraukė reze rvti, ir kautynės užsitęsė. 

Fronto pagrindinio smūgio kryptyj e per 5 diena s tarybinė 
kariuomenė pasistūmėjo į vakarus iki 80 km ir liepos mėn. 25 d. 
vakare išėjo į ribą: Kamajai-Vabalninkas-Pumpėnai-Nauja
miestis - Ram yga la- Pagiriai. Pri ešu i susidarė pavoju s, kad ga li 
būti apeitas dešinysis spa rn as jo 16-sios ar mijos, dengusios iš 
rytq ir pie tq Dau~avpil į ir Rygą. 

Kaut ynes dėl Siauliq pradėjo l-j o Pabaltijo fronto mechani 
zuotq junginiq priešakinės rinktinės, kuri os praėjo per parą 
daugi au kaip 90 km. Ryžtin ga i puldamos, j os įveikė hitl erininkq 
pasipriešinimą ir atsidūrė pri e mies to. Vi ena mūsq tanktĮ grupė 
su pėstininką desa ntu lie pos 26 d . rytą ryžtingu smūgiu išmu
šė okup an tus iš Smilgiq miestelio ir 9 val. jau pasiekė Seduvą. 
Plėsdama puolimą, tarybinė kariuomenė liepos mėn. 27 d. už
ėmė Baisogalą ir pe rkirto Šiaulių-KaW10 geležinkelį. Kautynės 
dėl Baisogalos bu vo a tkaklios. Kelios priešo kontratakos ne pa
vyko. Fro nto kariuomenė, t riuškindama p riešo įgulas, veržėsi 
iš pietryčiq ŠiaulitĮ link. 

Stambi os p riešo jėgos, aviaci jo s remiamos, a tk akli a i gynė 
Šiaulius , kuriuos hitlerinė karo vadovybė stengėsi žūt būt išlai 
ky ti kaip svarb q kelių mazgą, jungiantį Pabaltijį su Rytų 
Prūsija. 

Liepos mėn. 27 d. mt'1st1 a takos atsinaujino. Mi es tas buvo 
šturmuojamas iš ry tq ir dalimi j ėgq apeinamas iš pie tvakari q , 
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siekiant atkir sti pri ešui pa sitraukimo keliu s į vakaru s ir pietva
karius. g va l. ryto buvo užimtas aerodromas miesto pie trytinia
me pakraštyje, o vidudienį buvo perkirstas Siaulių-Kelmės 
plentas . Kontratakuojanči_os . i~ Me~kuiči ų ra)_ono !1itlerininkų 
dalys bendromis mūsų pestmmkų ir tankų Jegom1s buvo su
triuškint os, ir sta mbi Meškuičių gyvenvietė bu vo užimta . 

Kita tarybinės kariuomenės grupė išėjo į Siaulių rajoną iš 
š·iaurės rytų ir perkirto Siaulių-Rygos geležinkelį. Pirmieji 
į miestą įsiveržė generolo- leitenanto V. Obuchovo tankai. Tan
kistu atakos bu vo labai ryž tingos ir veržlios. Tuo metu, kai 
šaul(ų dalys kovėsi miesto gatvėse, viena tankų dalis, apeida
ma Šiaulius iš vakarų, smogė Siaulius gynusiems hitlerininkams 
į užnugarį. Tankistams padėjo generolo J. Kreizer io vadovau
jam os kariuomenės pagrindinės jėgos. 

Sužlugus priešo mėginimams suteikti Šiaulių įgulai pagalbą, 
kautynės mieste pasidarė dar atkaklesnės. Mūsų pėstininkų ir 
tankų daliniams tekda vo išmušti jį iš kiekvieno namo. Lie
pos 27 d. pabaigoje jo p asipr iešinima s buvo palaužtas ir 
miestas buvo užimtas. Kautynėse dėl mie sto didelį vaidmenį 
suvaidino mūsų tankų dalys, verž liai išeidamos į pri ešo atsitrau
kimo kelius. 

Į šiaurę nuo Vakarų Dauguvos 2-jo Pabaltijo fronto kariuo
menė liepos 27 d. užėmė Daugavpilį ir Rezeknę. Į pietu s nuo 
Gardino pirmoje liepos mėn. pusėje buvo užimti svarbus hitle
rininkų atsparo s punktas Balstogė, o dar toliau į pietus stambus 
Tarybų Ukrai no s miestas Lvovas. 

Tuo būdu per 7 puolimo dienas l-jo Pabaltijo fronto pagrin
dinės grupuotės kariuomenė sumušė priešo junginius, veikusius 
Siaulių kryptimi, pasistūmėjo Šiaulių kryptimi iki 140 km į va
karus ir užėmė Šiaulius. Po Panevėžio ir Šiaulių užėmimo susi
darė pal ankios są lygos suduoti smūgį į Latvijoje veikusios 
,,Siaurės" armijų grupės sparną ir užnugarį. 

Užėmus Šiauliu s, l -sis Pabaltijo front as liepos mėn. 28 dieną 
ga vo naują uždavinį - pagrindinį smūgį nukr eipti bendra Ry
gos kryptimi, siekiant a tkirsti Pabaltijyje veikusią hitl ~rininkq 
jėgų grupuotę nuo Rytų Prūsijos, o kairiojo spamo j ėgų dalimi 
pulti Klaipėdos link ir perkirsti pajūrio geležinkelį. 

Šiam uždaviniui įvykdyti buvo nemaža sunkumų, nes priešas 
sus tip rino savo gynybą, o 1-jo Pabaltijo fron to kariu<?
menė buvu siose kautynėse turėjo nuostolių, be to, komunikac_1-
joms išsitęsus, buvo sunkumų su aprūpinimu šaudm enimis ir 
degalais. 

Matydama rimtą pavojų savo kariuomen ei Pabaltijyje, hitle
rinė karo vadovybė stengėsi aktyviais veiksmais sutr iuškinti 
1-jo Pabaltijo fronto jėgas, pra siveržu sia s į Šiaulių rajoną. Tuo 
tikslu ji telkė į Vosyliškių (25 km į šiaurės rytus nuo Rase in!~\ 
ir Rokiškio rajonus jėgas, kad sueinamais smūgiais į Panevez1 
atkirsti mūsų prasiveržusią kariuomenę ir sunaikinti ją. 
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Siaulių gyve ntojai sveikina tarybinius tankis tus 

Priešo smūgis iš Rokiškio rajono į Panevėžį buvo atremtas, 
ir mūsų dalys pasistūmėjo pirmyn iki 70 km į šiaurės vakarus. 
Taip pat buvo atremtos jo kontratakos ir Grinkiškio rajone, kur 
mūsų dalys pasistūmėjo pirmyn 20-2? ~m. . . . 

Plėsdama puolimą Jelga vos k~t11:11, 1-J~ ~ab~lt1J_<? fr~nt<? 
kariuomenė liepos mėn. 28 d. uzeme JomskĮ. Čia JI paeme 
5 pri ešo lėktuvus, didelį s_a~dė_li su d~?alais, _ a"'.'iabomb~ sandėlį, 
keturis traukinius su kannem1s medž1agom1s 1r devy ms garve
žius. Kitą dieną, tęsdami puolimą, fron to pasl~nkūs j~.mgi~!ai 
užėmė :Zagarės miestą, o liepos 30 d. gyvenvietę_ Z~h~!Ilmzę, 
esančią 15 km į pietq vakarus nuo . Jelgav?s· . 1:-_ts~pe1~eJę nuo 
pirmtĮjtĮ smūgiq, hitlerininkai sustipn_no pas11?nes1m_mą ir kontr
atak omis stengėsi sulaikyti mūsq ka_nu?1:1enes puoh~ą. • . 

Tuo metu prie J elgavos - pagnndm1<? mazg~, .! 1s~nc10 Pa
baltijį su Rytų Prtisija - artėjo fronto _!<.an~om~~e _1s p1:~ll rytq. 
Išlaisvinę Biržų ir Bauskės mi~stus, ~us~ y~ngm1a1 1:lac_m f~o?
tu puolė toliau Tary bq Latvi3os tcntor~J.oJe. Palau zu~1 pnes<? 
gynybą pri eigose į Jelgavą, l -jo .~~balt1Jo _fr?~ to kanu?mene 
liepos 31 d. įsiveržė į miesto pakrasc.1~s. Pras1deJo kautynes gat-
vėse. Rugpiūčio l d. miestas buvo uz1_mtas. . . . 

Tuo būdu l -jo Pabalti jo fronto ka~1~ome~e p~r 4 ~ienas, stai
giai puldama ir nublokšd _am~ P~~ev~z.1?- Š1auht} ra~one buvu
sios hitlerininkq grupuot es l_1k~cms Į siai.:~_akan _us ir vaka:l:s, 
išėjo mechanizuotomis dalimi s l Rygos paJurĮ, a~k1rs~ama pneso 
„Siaurės" armijų grupei visa s sausumos komumkac11as su Rytų 
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Prūsija . Fronto jėgos išėjo į ribą: Ak.nistė-Panemunis-Ne
munėlio Radviliškis-Lielupės upė-Jelgava-Sloka-Ktapkal
n~s-Tuku~as~Aucė ir _t~l_iau paga l V~n~os _ir Du_bysos upes. 
Liepos paba~goJe fronto hrnJa ~~vo labai "."1.ng~uota 1r išsitiesusi 
daug iau kaip 450 km, kas, zmoma, ture30 ir savo neigiamu 
pusilJ. -

Sunki padėtis, susidariusi vokiečiq fašisttĮ kariuom enei Pa
baltijyje, privertė hillerinę karo vadovybę imtis naujq mėginimų 
ats~atyti „Siaur~~" armijq g_rupės k~11:uni~aci_j~s su Ryt_q Prūsija. 
Rysmm su tuo JI nusprcnd e sutelkti zym1as Jegas (6 divi zijas ir 
100 tanktĮ) BiržtĮ rajone, kurios turėjo bendra Panevėžio krypti
n:i smo_gti smūgį i l-jo Pabaltijo fronto pagrindinių j ėgtJ 
uznugaą 

Rugpiūčio mėn. 2 d. pri ešas, turėdamas rajone į šiaurryčius 
nuo BiržlJ žymią jėgq persvarą (daugiau kaip tri skart pėstinin
kų ir keturiskar t a rti lerijos ir tankq ), pradėjo puolimą ir , die
nai baigiantis, pasistūmėjo pietq kryptimi iki 10-12 km, tačiau 

dėl atkaklaus ir aktyvaus mūsq daliq pa sipriešinimo jo puolimas 
buYo susta bdytas šiaurinėse pri eigose į Biržus. Tuo me tu įnirtin
gos kautynės įvyko ir Nemunėlio Radviliškio rajone . 

Rugpiūčio mėn. 3 d. rytą prie šo dalys atnaujino savo atakas, 
norėdamos užimti Birfos. Po 20 pakartotiniu ataku, dideliu auk u 
kaina dienos paba igoje hitlerininka ms pa vy ko jsi;eržti į Biržus: 
Susidarė pavojus, kad jq jėgos prasiv erš Panevėžio lin k. Tačiau 
mūsq tankq ir pėstininkq dalys, ar tiler ij os remiamos, atrėmė vi
sas jq atakas ir neleido joms pasis linkti toliau į pi etu s. Po 
dviejq dienq priešo jėgos šiame rajone buvo sutr iušk into s, o jq 
likučiai nublokšti už Nemunėlio upės. 

Pirmomis rugpiūčio dienomis rimti oro mūšiai įvyko l- jo 
Pabaltijo fronto bare į šiaurę nuo Biržq. Čia viršum mūstĮ ka
riuomenės pasirodė apie 100 vil nimis skridusiq bombonešit! 
„Ju- 87", kuriuos dengė 50 naikintuvq. Pri eš ju os pak ilo generolo 
Povinino lakūnai su „Lavočkino" ir „J akovlevo " naikintuvais. 
Smūgis buvo toks s taigu s ir ryž tingas, kad vokiečiq bombonešiai 
pasuko atgal. 

Tuo pat metu kitame rajone po atakos grįžo mūsq naikintu
vai „Ilai". Pastebėję vokiečių lėktuvus, mūsq „Ilai" įskrido 
į pri ešo bombonešių rikiuotę ir čia pat numušė 8 vokiečiq lėk
tuvu s. Šiose oro kautynėse ypatingai pasižymėjo pulk . Alek 
sandravo lakūnai. Rugpiūčio mėn. 6 d. jie numušė dar 13 „Fokė 
Vulf-190" mašinų. 

„Šiaurės" armijų grupės, atkirstos nuo vokiečitĮ kariuomenės 
RyttĮ Prūsijoje, padėtis darėsi vis sunkesnė. Kontrsmūgiai ir 
kontratakos nepavyko. Tai privertė hitl erinę karo vadovybę 
savo pagrindines pastangas Pabaltijyje nukreipti kova i su 1-jo 
Pabaltijo fronto kariuomen e, išėjusia į Šiau liq rajoną ir į Rygos 
paj ūrį. Ji nusprendė stipriai s tank q divizijLĮ kontrsmūgiais iš ra· 
j ono į vakarus ir šiaurvakarius nuo Šiauliq sutriuškinti pagri n-
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dinę l -jo Paba lt ijo fronto grupuotę ir žymiai pag erinti padėtį 
Rygos kryptyje. Smogiamajai grupuot e i sudaryti buvo ketinta 
pan audoti reze rvus ir junginius iš kitų Tarybų Sąjungos-Vo
kietijo s fronto barų. Mūsų žvalgybai pavykus atskleisti pri ešo 
sumanymus, buvo ati tinkamai pergrupuot os ir sustiprinto s mūsų 
jėgos, ypač ten, kur buvo lauki ama jo smūgių. Rugpiūčio ,mėn. 
10 d. mūsų kariuomenė išėjo i Dubysos ribą. 

Liepos pabaigoje ir rugpiūčio prad žioje pri ešas įvykdė iš Kė
dainitl rajono eilę stipriq kontrataką Penkias par as tęsėsi at
kaklios kautynės, pasiba igusios kontratakuojančių hitlerininkų 
sutriuškinimu. Mūsq dalys forsavo Nevėžį ir, atakuodamos iš 
tr ijq pus it!, rugpiūčio mėn. 2 d . užėmė stambq keliq mazgą -
Kėdainius. Kautynėse dėl Kėdainit1 miesto mūsq daly s paėmė 
11 sandėliq su šaudmenimis ir ginklais, 340 vagonų bei kito 
turto ir daugiau kaip 200 belaisviq. Geležinkeliq mazgas Kaišia
dor ys buvo mūsų kariuomenės užimtas liepos 15 d., o Jon ava -
liep os 29 d. Vilniau s-S iauliq geležinkelio magistralė buvo vi
siškai išval y ta nuo fašistiniq grobiką 

Per įnirtingas kovas forsavusi Dubysą, tarybinė kariuomenė 
sutri uškino hitl eriniq grobiklĮ įtvirtinimus va ka riniame upės 
krante ir rugpiC1čio mėn. 10 d. priartėjo prie pietiniq Raseinių 
miesto pakraščitĮ. orėdamas išlaikyti miestą savo rankose. 
pri ešas tankais, pėstininkais, remiamai s ar tiler ijos ir aviacijos, 
vykdė pašėlusias kontrataka s. Tačiau fronto kariuomenė, sula u
žiusi a tk akl q jo pasipriešinimą, įsiveržė i miestą ir po keliolikos 
valandq įnirtingq ka utyniq išvalė miestą nuo fašistinių okupanllĮ 
ir tuo la idavo mūstĮ kariuomenės Šiauliq grupuotę iš pietą Rug
piūčio 12 d. buvo užimti Aucės miestas ir geležinkelio stoti s, 
perk irsta v iena iš geležinkeliq linijq, jungiančių žemaitiją su 
Rygos pajūriu. 

Iki rugpiC1čio mėn. vidurio vokiečiq karo vadovybei pa vyko 
su telk ti j šiaurvakarius ir į vakarus nuo Siaulių iki 7 tankq ir 
3 pėstininkq divizijtĮ, sujungtti į du korpusus (39-sis ir 40-sis 
tanklĮ korpusai ), įėjusius į 3-sios tankq armijos sudėti, Hitleri
nin ka i šiame rajo ne sutelkė iki 800 tankq. 

Pri ešo suma nymas buvo tok s: stipriais tankq junginiq smū
giais sutriu škint i l -jo Pabaltijo fronto jėgas Siauliq ra jon e , pa s
kui išplėsti smūgį į Jelgavą, sunaik inti mŪslĮ kariuomenę, iš
ėjusią į Rygos pajf1rj ir a tstatyti komunikacijas su savo kariuo
menės Pabaltijo grup uote. 

VokiečitĮ 3-sios tanktĮ arm ijos vadovybė planavo užimti 
Šiaulius, pa sk iau išplėsti puolimą šiaurryčiq kr yptimi ir už
grob ti Jelgavą . .,Šiaurės" annijtĮ grupė gavo uždavinį sula ikyti 
tolesnį 1-jo ir 2-jo Pabaltijo frontq judėjimą Rygos k1 ptimi 
ir dalimi jėgų smogti vakarq kr yptimi, siekian t susij un gti su 3-ja 
tankt1 ar mij a. 

Rugpiūčio mėn. 16 d. 14 va l. pri ešas po ar tile rijo s ir avia 
cijos par engimo smogė iš Kelmės rajono Šiauliq kryptimi. 
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Tačiau čia ji s sutiko gerai organizuotą, pri ešta nkiniais pabūk
lais sustiprintą ir giliai ešelonuotą mūsų gynybą. Dienai bai
giantis, jo puolimus buvo sustabdytas. 

Naktį į rugpiūčio mėn. 17-d. ir švin tant hitl erininkai vien u 
metu sudavė du kontrsmūgius: J elgavos ir Šiaulių kry ptimi s, tu. 
rėdamas šiose kryptyse iki 300 tankų ir šturmo pabūklų. 

Priešas sudarė žymią jėgų persvarą ir turėjo smūgių krypty
se iki 40- 50 tankų vieno kilometro plotyje. J am pavyko įsi
brauti į mūsų gynybą rajone į pietryčius nuo Kuršėnų ir į va
karu s nuo 2.agarės, o naktį forsuoti Ventos upę ir užimti 
Kuršėnų rajoną. Rugpiūčio 17- d. rytą ji s įvedė į kau tynes 
naujas jėgas. Įveikdamas atkaklų mūsų dalių pasipriešinimą, 
dienos pabaigoje jis pa sislinko iki 12 km ir išėjo į Smilgių 
(8 km į pietryčius nuo Kuršėnų) rajoną, tuo sudary damas grės
mę užimti Šiaulius. 

Siekdama sulaiky ti hitlerinės kariuomenės puolimą, l-jo Pa
baltijo fronto vadovybė sustiprino Šiaulių rajone gynybą tan
kais, prieštankinių pabūklų dalimis ir dideliu kiekiu artilerijos. 
Pakartotinės hitlerininkų atak os nepa vy ko, ir rugpiūčio mėn. 
19 d. puolimas buvo sustab dytas. 

J elgavos kryptimi, kur mūsų gynyb a buvo silpnesnė, puolu
siam pri ešu i, turėjusiam tik pirmam e ešelone iki 180 tankų, rug
piūčio 18 d. pa vyko pasistūmėti į mūsų gynybos gilumą iki 
10-12 km. Čia įvyko įtemptos kautynės. Į šį rajoną buvo nu• 
kreiptos mūsų paspirtys, ir po atkaklių kautynių jo kontr
smūgiai bu vo atremti. 

Rugpiūčio mėn. 20-21 dienomis smarki ai suaktyvėjo prie
šo veiksmai Tukum o ir J elgavos rajonuose. Tuo metu hitlerinė 
kariuomenė atna uj ino savo atakas ir prie Šiaulių. Smūgiais iš 
šiaurės ir pietų jai pavyko nukirsti mūsų iškyšulį Kurtuvėnų 
rajon e, po ko ji pradėjo pulti Šiaulius iš vakarų, stengdamasi 
bet kuria kaina prasi skver bti į miestą. 

l -jo Pabaltijo fronto vadovybė sutraukė į Šiaulių rajoną 
rezervų; pavojingose kry ptyse buvo įrengti pri eštankiniai at
sparos punktai ir mazgai, gyny ba buvo sustiprinta pri eš tanki
nėmis dalimis ir savaeige artil er ija. 

Per įtemptas kautynes hitlerinė kariuomenė neteko daug 
gyvosios jėgos ir tech nikos , ypač tankų ir artilerijos. Šioje 
kryptyje jie neteko savo smogiamosios j ėgos; artimiausi jų 
rez ervai buvo įtraukti į kautynes, o naujų rezervų jie neturėjo. 

Rugpiūčio mėn. 22 d. tarybinė kariuomenė, sustiprinta rc· 
zervai s, puldama priešą, nustūmė jį 10- 12 km į vakarus nno 
.Šiaulių . Šioje padėtyje fronto linija stabilizavo si iki 1944 m. 
rugpiūčio mėn. pabaigos. 

Po to, kai dėl mūsų energingų veiksmų hitlerininkam s nepa
vyko pras iverž ti į Jelgavą pro Siaulius, jų karo vadovybė nu~ 
kreipė savo pastang as į Aucės rajoną ir tuo pat metu band e 
prasiv eržti į rytus pro Zagarę. Tam tikslui ji sutelkė gan 
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stipria s jėgas. Didelių pastangų kaina pri ešui pavyko įsiveržti 
mūsų gynybo s gilumon iki 2-3 km. Rugpiūčio mė~. 23 die1:<:s 
antroj e pusėje jo puolima s buvo sustabdytas. l-JO Pabaltijo 
fronto vadovybė fronto rezervų jėgomis iš rajo:1ų šiaurėje n_u~ 
žagarės ir į pietryčius nuo Kruopių sudavė J_am ko1:t:smu_~! 
bendra Kruopių kryptimi . Priešas buvo nubloksta s. Veliau JIS 
dar bandė keliskart atnaujinti puolimą, bet pasis ekimo neturėjo 
ir buvo priv ersta s galutinai atsisaky ti tankų smūgiais iš vakarų 
pag eri nti operatyvinę savo jėgų Pabaltijyje padėtį . . 

Tuo metu , kai l -jo Pabaltijo fronto kairiojo sparno ka nuo
menė sulaikinėje priešo kontrsmūgius rajone į vakarus ir šiaur
vakarius nuo Šiaulių, fronto dešiniojo sparno kariuomenė pa si
stūmėjo 70-8 0 km šiaurvakarių kryptimi Rygos link . Iki rug
piūčio mėn. 26 d. 1-jo Pabaltijo fronto kariuomenė įsitvirtino 
riboje: Gostiniai (prie Vakarinės Daugu vos upės kranto)
Nemunėlio Radviliškis-Bauskė-J elgava-Aucė-į vaka rus 
nuo žagarės-Kruopiai-Papilė-į vakarus nuo Šiaulių ir to
liau pagal Dubysos upę. Tai buvo patogi padėtis toliau pulti 
Rygos ir Klaipėdos kryp timis. . . . . . .. 

1-jo Pabaltijo fron to kovos veiksmai Siauhų kryp t1m1 tu reJO 
did ele reikšmę Balta rusijos puol amaja i strategin ei operacijai ' . . užbaigti. Fronto kariuomenė sukaustė žymias hitlerininkų Jegas 
ir tvirtai laid avo Baltarusijos frontų puolimą Kauno ir Varšuvos 
kryptimi s. . . 

Pri ešui, gynusiam Šiaulių kryptį, buvo padaryta d1dehq 
nuostoliq. Tik nuo rugpiūčio 16 iki 26 d. jis ne teko daugiau 
kaip 25 000 kareivių ir karininkų_, iki 35~ -~an~ų _bei -~tu r?;lo. p~
būklų ir 27-0 pabūklų. Fronto kanuomene 1sla1svmo 1s fas1stm1ų 
grobikų žymią Lietuvo s ir L~!~j?s Tarybų Social~~ti!'lių R~spll:b: 
likų dalį, išėjo i Rygo s paJuq lf atkirto PabaltiJ yJe ve1kus 1a1 
,,Siaurės" armijų grup ei sausumos komunikacijas. 

Tačiau pa siekti rezultatai nebuvo visiškai įtvirtinti. Pri ešui 
pa vyko savo kontrsmūgiais atstumti mūsų dalis ir iki rugpiūčio 
25 d . sudaryti 30 km koridoriq Tukumo rajo ne. ,,Šiaurės" ar mi-

1, jų grupės sausumos komunikac ijos iš dalies bu vo atstaty
) tos, ka s žymiai pa ger ino hitlerinės kariuomenės padėtį Pa

baltijyj e. 
Iki rugpiūčio mėn. 28 d ._ taryb~nė ~ari~ome!'lė,. p~ol usi Lie

tuvo je ir pietų Latvijoje, 1s1tvlftmo nb oJe : Plia vmes - Ne mu
nėlio Radviliškis-Susėjos ir Lielupės upės-J elgava-Aucė
i vaka rus nuo žagarės-Padubysis-Raseiniai. 

Vykdant Siauliq puolamąją operaciją, buvo sutriuški nta Pa
nevėžio-Šiaulių rajo ne buvusi priešo grupuotė. Operacija paro
dė tarybinės kariuomenės mokėjimą vykdy ti manevrą aukš tais 
tempais, a tremti stambių pri ešo tankų jėgq kontrsmūgius, kuriais 
ji s norėj o išlai svinti savo grupuotę. 

Šiaulių puol amoj i operacija turėjo didelę reikšmę, galutin ai 
išvaduoj ant Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
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2EMAITIJOS IR KLAIPfil>OS KRAŠTO ISVADAVIMAS 
(Schema Nr. 6) 

Pirmomis 1944 m . spalio mėn. dienomis l-jo Pabaltijo fronto 
kariuomenė po aštriq vasaros kautynių Kuršėnų, Šiaulių, Rasei
nių rajonuose .. ir pri e_ Rygos P.l~~i~. !rantu ? endra Klaipėdos 
kryptimi pradeJo puolimą Zema1t1Ja1 1svad uot1. 

Per keturias puolimo dienas (spa lio 5-8 dienomis ) tarybinė 
kariuomenė, puolusi Zemai tijoj e , pasistūmėjo pirmyn 100 km. 
Buvo išyaduott: stambios _ĘYV~1wiet~s _ir kelių .mazgai prieigose 
į Klaip edos miestą: Kursena1, Teisia i, Plunge, Seda, Vamiai 
Mažeikiai ir daugiau kaip 2000 kitq gyvenviečių. ' 

Priešas buvo įrengęs 2.emaitijoje eilę gynybos ribų, panaudo
dama s jq įrengimo darbams atlik ti vietinius gyventojus. Ypač 
gera i buvo įrengti kaip atsparos punktai ir pasipri eš inimo maz
gai k eliq sankr yžo s, 2.emaitijos upės ir aukštumos, turinčios 
kautynėms taktinę reikšmę. 

Stipriai bu v o įrengta pri eš o gynyba Ventos, Virvytės ir Du
bysos upių riboje. Čia prieigos pagal kelius, ypač pagal vieš 
keliu s ir plentus, buvo aptvertos kliūtimis prieš tankus ir pės
tininkus, laukai minuoti. 

Mūsų pėstininkai su motoriz uotomis dalimis ir tankais, ar
tilerijos ir aviacijos remiami, blokuodavo ir apeidavo hitlerinin
kų atsparos taškus ir pasipriešinimo mazgus, pralauždavo jų 
gynybą ir veržliai stūmėsi pirm y n į vakarus, prie Baltijos jūros, 
prie Klaipėdos krašto, prie Nemuno žem upio . Jų pa siprieši
nimas, mūsų kariuomenei artėjant prie Klaipėdos krašto, darėsi 
vis didesnis . Priešas metė kontratako n pėstininkų dalinius su 
tankais, tačiau buvo atrem iam as su dideliais nuostoliais ir, pa
likdamas ginklu s , karo techniką ir kitą karinį turtą, paskubomis 
traukėsi. 

Mūsų sausumos kariuomenei, puolu siai į šiaurvakarius ir 
vakarus nuo Šiaulių, padėjo mūsų aviacija. 

Prie Viekšnių vieškelio tarybinių naikintuvų eskadrilė susi
dūrė su 15 „Fokė Vulf" lėktuvų. Vokiečių atakos buvo atmuštos. 
Palikę mūsų naikintuvų numuštas 2 savo mašinas, vokiečių la
kūnai išsisklaidę nuskrido į ši~urę. Mūsų šturmuotojų devyniukė 
taip pat atakavo priešo autokoloną prie Viekšnių miestelio. 
Kolona padriko, žmonės išsilakstė, palikdami sudaužy tas maši 
nas ir pabūklus. Hitlerininkam s nepavyko kolonos mesti kontr
atakon šiame rajone. 

Spalio 8 dienos rytą Telšių ir Plungės rajonuose mūsų lakti 
nai iš oro patrankų ugnimi sunaikino daugiau kaip 40 mašinų, 
judėjusių rytų kryptimi. Tą pat dieną, vidudienį, Telšių ra i"~!e 
bu v o pastebėtas priešo tankų ir gyvosios j ėgos susitelkimas. 
Į orą vėl pakilo baimės nežinanti eji mūsų plieno sa kalai. A:p
šaudę susitelkusią jo grupuotę ugnimi ir apmėtę bombomis,_ ~u 
sų lakūnai sužlugdė hitlerininkų rengiamą kontrataką. Vell~u 
jie užpuolė priešo koloną į vakarus nuo Telšių ir skutarnuo JU 
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skridimu ją išsklaidė, padarydami jai gyv osios jėgos ir techni~ 
kos nuostolių. . . . . . 

Spalio mėn. 5 dieną buvo _pral_auz_ta pr~e~? gynyba ~ pietvaka
rius nuo Šiaulių Dubysos upes nboJ e ir l siaurv akan ns Ventos. 
upės riboje. Gan sunkios puolimo sąlygos susidarė, pra laužus. , 
hitlerininkų pasipriešinimą prie Ventos upės. Mūsq dalim s teko 
veikti pelkėtoje ir miškuotoj e vietovėje. Priešo kont ratakos bu. 
vo atmuštos. Vietomis kari ai brido iki juo smens per pelkes, 
balas, nešė pabūklus. Pulkininko Chrabrovo pulka s puolė 2 km, 
pelkėmis, o gvardij os majoro Ponomario vo daliniai ėjo, klam
podami sunkiai pra einamomis vi etomis, ištisu s 3 km; kariai nešė
ant savo pečių išnarstytus kulko svaidžius ir minos vaidžius. Ne
paisydami tų sunkiq sąlygq, mūsų kariai narsiai veržėsi pirmyn. 

Eilinis Čičikas su dviem draugais mišku prislinko prie priešo 
apkasų. Juos staiga užpuolė maždaug būrio dydžio hitlerininkų 
grupė. Ugnimi, granatomis ir durtuvais jie atsimušinėjo, kol 
atėjo paspirtis. Čičikas didvyriškai žuvo kovoje, nukaudamas 
7 hitlerininkus. 

Priešas bandė išsilaikyti iš anksto parengtoje Virvytės upės. 
riboje. Hitlerininkai čia metė į kontrataką „Didžiosios Voki eti
jos" tankų divizijos tankus. Kautynės vyko ir naktį. Visos jų 
kontratakos buvo mūsų puolančių dalinių atremtos, ir jie su 
nuostoliais pasitraukė. Spalio 6 d. buvo užimti priešo atsparos. 
punktai - Tryškiai, Viekšniai, Seda, Tirkšliai. Hitlerinė karo
vadovybė, susirūpinusi savo jėgų grupuotės likimu Latvijos . 
pietvakariuos e, jaudinosi dėl tarybinės kariuomenės veržlaus . 
puolimo 2.emaitijos šiaurvakariuose ir Klaipėdos kryptimi, nes. 
tuo atkertamo s sausumos komunikacijos su Rytų Prūsija vokie
čių kariuomenės grupuotei Kurše. 

2.emaitija dega, krosnių kaminai riogso pakelėse. žmonės iš
lenda iš slėptuvių, rūsių, sveikina savo išvaduotojus - tarybi
nius karius. 

Pakelėje 2.emaitijos miškeliuose mūsų tankistai sutikdavo · 
nemažai hitlerininkų įrengtų stovyklų, aptvertų spygliuotų vielų. 
tvoromis. Ten jie rado iš nuovargio ir bado vos bejudančius se
nuku s, vaikus, moteri s. Jų tarp e buvo nemaža žmonių, atvarytų 
iš Baltarusijos, Ukrain os ir kitų okupuotų Tarybų Sąjungos vie
tovių. Visi apiplyšę , drabužiai vos laikėsi ant kūno. Jie gaudavo · 
dienai 200 g duonos, dirbdami po 15 ir daugiau valandų. Mū
sų dalys suteikė jiems medicinos pagalbą, davė maisto produk
tų, rūbų. 

Sėkmingai vystėsi _puolimas ir į pietvakarius nuo Šiaulių, tor
savu s Dubysos upę. Cia Kelmės-Kražių-Kaltinėnų-Vainuto, 
žemaičių Naumiesčio ir toliau į pietvakarius Nemuno ir Tilžės 
kryptimi kartu su kit ais junginiais drąsiai veikė ir pasižymėjo, 
savo puolamaisiais veiksmais, kaip ir ginant Šiaulių miestą bei 
kovose Klaipėdos krašte ir taip pat išvaduojant Klaipėdos miestą. 
ir uostą, lietuviškasis Tarybinės Armijos junginys. 
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Ryžtingai puolar_i.t mūsų ka !_iuomenei į vakaru s ir pietva 
karius, spali~ 10 d1~ną buvo isvaduot.? Tauragė, Kre tinga ir 
Palanga, spalio ,1_1 .dieną-:--- Skuod~~· M~s"4 daly~ pa~iekė Lietu
vos Baltij os paJuq, perkirto gelezmkel1 u kelius, Jungiančius 
Kuršą su K.laipėdos .kra ~t~ ir ~ytų_ .Prū~ijos .šiaurin e ?alim~. 

PalangoJe, kur h1tlermmkai pac1ą p1rmąJą karo dieną ziau
riai apšaudė mūsq :'.aik~či~ v~s~ros stovyklą, Birutės kalne su 
plevėsavo Raudon oji laisves ve hava . 

Nemuno žemup yje pri e Rytų Prūsijos sienos , įveikusios at
kaklų hitlerininkų pasipriešinimą, mūsų dalys spalio 9 dieną už
ėmė Jurbarką ir Skirsnemunę. 

Spalio mėn. antroj e pusėje užsimezgė kautynės Klaipėdos 
krašt e. Čia priešas itin stipriai gynėsi, mesda mas į kontrataką 
visus turimus vi etiniu s ir iš Rytprūsių atvyku sius rezerv us. Ypač 
smarkios kautynės buvo dėl Pagėgių mazgo. Tačiau mūsų ka
r iai tvirtai stovėjo Lietuvo s žemėje: spalio mėn. 23 dieną mūsų 
dalys užėmė stipriai "įrengtus pri ešo atsp aros punktu s ir sva r
bius kelių mazgus: Pagėgius, Šilutę ir vėliau Priekulę, išėj o 
i Nemuno žemupį, perkirto komunikac ijas (išskyrus susisiekimą 
jūra), jungiančias Klaipėdą su Tilže ir Rytų Prūsija . 

žemaitija ir Suvalkija buvo jau laisvos, beliko tik išvad uoti 
Klaipėdą. 

KLAIP"l'.:DOS MlESTO m UOSTO UnM!MAS . 
GALUTINIS UEfUVOS IŠVADA VIMAS 

1944 metų spalio mėn. pabaigos - gruodžio mėn. laikota r
piu Tarybinė Armija triuškino hitl erin inkus Rytų Prūsijoje, ko
vėsi Lenkijoj e , o pietuose vadavo iš fašistinės vergovės pie tt1 
Europo s tautas. 

1944 metų gruodžio mėn. pabaig oje vokiečių kariuomenė, 

palyginti gan silpnomis jėgomis, sugebėjo pralau žti anglų-ame
rikiečių frontą Ardėnuose ir ėmė verž tis i jų gyny bos gilumą. 

Susidarius kritiškai padėčiai, sąjungininkai, buvus io Angli 
jos ministro pirmininko U. Č:erčilio asmenyje, 1945 m. sau 
sio mėn. 6 d. kreipėsi i Tarybinę vyriausybę, pra šydami suteikti 
pugalbą pagr eitinant Tarybinės Armijos puolimą Tarybų Są
jungos-Voki etijos fronte . Pradėtas 1945 m. sausio mėn. 12 d. -
aštuoniomi s dienomis anksčiau nustatyto laiko - Tarybinės Ar 
mijos ryžtingas puolimas v isu frontu nuo Balti jos jūros iki Kar
patq išgelbėjo sąjungininkus iš kritiš kos padėties. Hitl er inink q 
karo vadovybė atitraukė dalį savo kariuomenės iš Vakarų fron
to ir metė į Rytų frontą pri eš puolančią Tarybinę Armiją. Sąjun
gininkų padėtis pagerėjo, jie vėt pradėjo pulti i ry tus. 

1945 m. sausio mėn. į bendrą Tarybinės Armij os puolim q 
įsijungė ir 1-si.s Pabaltijo fronta s, išskyręs dalį savo kar iuome
llės jėgų Klaipėdos miesto ir uosto užėmimui, kad tuo užbaigus 
galutinį ir visišką Tar ybq Lietuvo s išvadavimą iš hitlerinės 
okupacijos. 
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Tt1ry\Ji11ė Ar mija vaduoja Kla ipėdą 

1944 m. spalio mėn . Tarybinė Ar mija , išėjusi į Baltijos 
pajurį lies Pa l;rnga ir j Nemuno žemupį, bloka vo Klaipėdą. 

J au vasarą, mūšiq pr ie Siauliq melu ir vėliau, hill erinink ai 
labai įtvirtino Klaipėdos miestą ir jo apy link es. J ie miestą ap
juosė keli omis apkasų lin ijomi s, įrengė plačius priešt ankiniu:; 
griovius, minq lauku s ir į vairias kitas kliūtis prieš tank us ir pės
tin inkus. Gynybai panaud ojo senus mie sto ir uo sto į tvirtinimus, 
juo s sus tiprin o , prilaikė šiuolaikine i gynyba i, įrengė stambaus 
kalibro pabūklams ir kulko sva idžiam s lizdus, gausybę ugn ies 
tašk.LJ. Jūrų laivtĮ toli šaudantieji stambaus ka libro ar t ilerijos 
pabūklai ta ip pat buvo nukre ipti į tą pusę, iš k urios buvo lau
kiam as mūsų dalių puolim as . 

Pačiame mie ste a tskir i nama i, jq aukš ta i, rūsiai , gatvitĮ san
kryžos, ištisi mies to kva rtalai buvo prita iky ti a tspariai gyny
bai. Įrengta sekyk los, sl ėptuvės, sandėliai, barikados, kliūtys, 
a tsparos punktai ir pas ipriešin imo mazgai. Vi skas bu vo k ruopš
čiai paren gta kautvnėms gatvėse . Hitle rininka i žūt būt norėjo 
išsilaiky ti šiame pajūrio cen tre. 

1-jo Pabaltijo fron to j ung iniai ir dalys apsup o miestą iš trijlJ 
pusių. Stiprios art ilerijos ir minosvaidž iq ugnies , tankų ir avia 
cij os remiamos, saus io mėn. 28 d. , dar ne išaušus, mūsq da lys pra
dėjo puolimą, pralaužė visas priešo gynybos lini ja s p rieigose 
į miestą ir įsiveržė į jį. Įni rtingose kautynėse miesto gatvėse ta
rybi n iai kariai sausio mėn. 28 dieną visa i išvalė Kl aipėdą, 
o sekančią dieną ir Kuršių Neringą nu o hitlerinės ka riuomenės 
likučių. 
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Išvaduoto Kla ipl' dos mic>,to g,1tvc'sc 

Ta ryb inei Ar mija i pasiek us šią pergalę buvo išvad uota 
iš klaikios fašistinės okupacijos visa TaryblĮ Lietuvos te
ritorij a. 
Klaipėda yra ne tik lietuviškas miestas lietuv iškoje žemėje, 

ji labai ilgą laiką buvo grobikiško vok iškojo imperia lizmo tvir
tovė . Iš tos tvirtovės amžiais grėsė Lietuvai tcutom1 riteriai. 
E; tos tvirtovės užpuolė hitlerininkai Z.emaitijos gyve nto
jus 1941 m. bir želio mėn. 22 d. Iš Klaipėdos fašistų lėktuvai 
bombardavo vaiktĮ stovyklą Palan goje pirmomis karo valan
domis. 

Tik Tarybinė Armija, kurios gretose šalia kitq taryb i-
11it1 tau tq dalyv avo ir lietuv iškasis jun ginys, išvadavo Klai
pėdą iš hitlerinės okupacijos ir ją grąžino visiems laikams 
Lietuva i. 

Jun giniams ir dalims, dalyvavusiems kautynėse išvad uojant 
Klaipėdą, Vyriaus iojo kariuomenės vado įsakymu buvo suteik
tas „Klaipėdos" vardas. 

Sėkmingai įvykdžiusi Klaipėdos operaciją, tarybinė kariuo
menė atkirto pa sitraukimo kelius daugiau kaip 30-čiai vokieč!ų 
faš istq divizijq, kur ios buvo Kuršo pusiasal yje pri spausto s pn e 
j ūros ir gegužės mėn. kapituliavo. Buvo sudary tos patogios. ~ą-
1 ygos Tarybi nei Armijai išvystyti toliau puolamąsias operacl]~S 
i vakarns, siekiant sut riuškinti hitlerininkq armijas Ryl q Pru
sijoje, Lenk ijo je ir galut inai sunaiki nti grobikus jq urve -
Berlyne . 
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LIETUVIŠKOSIOS DIVIZIJOS KOVŲ VE IKSMAI 
IŠVADUO JA T LIETUVĄ 

(Schema Nr. 7) 

Tarybų Lietuvos išva?avime _iš _hi~lerinių g~obikų p~i~a kyje 
su rusų tauta bei kitom is tarybmcm1s tau toIDJs savo 1nasą pa. 
darė ir Lietuvos sūnūs ir dukros , ve ikdam i pri ešo užnug aryje, 
ok upuotos Lietuvos teritor ijoje, partizanų būriuose bei jungi
niu ose, ir Tarybinės Armijos lie tuv iškojo jun gin io eilėse. 

1942 metų birže lio mėn. Balachnos rajone , į šiaurę nuo Gor. 
k io miesto, plačiosios rusų upės Volgo s pakrantėse, buvo visiš. 
kai su formuota, apmokyta , apginklu otct, aprūpinta reikiama 
karine medžia ga bei transportu ir pasirengu si ko vos ve iksmams 
su priešu 16·ji Lietuviškoji šaulių divizija . 

1942 m. rudenį diviz ija buvo perke lta į pafrontę, į Tulos 
rajoną, o tų pat metų gruodžio mėn. paskutinėmis dienomis 
išžygiavo į frontą. 

1943 me tais vasa rio mėn. 24 dieną divizi ja jau dalyvavo savo 
pirmose kautynėse su hitl er iniai s grobik ais rajon e į pietų ry. 
tus nuo Or iolo, prie Aleksejevkos, o po to iki liepos mėn. buvo 
gyny boje įvairiuose baruose Orio lo žemėje. 

Tų pat metų liepos-rugpiūčio mėn. Lietuviško j i divizija da• 
lyvavo garsiose kautynėse Ori olo- Kursko lank e ir paskui iki 
1944 metų vasaro s kovose su hitlerinink ais bro liškosio s Balta• 
rusijos žemėj e. 

KAUTYN Es TIES LIETIJVOS VART AIS 

1944 m. birželio mėn. antro j e pusėje Tarybinė Armija iš• 
vystė plačius puolamuos ius veiksmus Baltarusijoj e (Balta
rusi jos operac ij a). Pirmojo Pabaltijo fronto kariuomenė, ku• 
rios sudėtyje buv o ir Lietu viškoj i divizija, turėjo, be kitų 
uždavinių, užimti Polocką, dengiantį pri eigas į Lietuvą ir 
Latviją. 

Lietuviškaj ai divizijai buvo iškeltas atsakingas uždavinys -
užtikrinti iš šiaurės smogiamos ios armijos puolimą Polocko 
kry pt imi ir dengti bei saugoti jos dešinįjį sparną . 

Vietovė diviz ijos puolimui buvo labai nepalanki. Gausios 
balos, vie tomis visai nepra einamos, apaugu sios krūmais, miška i. 
Visa tai kliudė tinkamai sekti priešą , kautynių eigą, pa naudo
ti savo ugnį . 

Birželio mėn. 29 d. divizija pradėjo puolimą iš iše ities ribos 
rajone j šiaurės rytu s nu o Dretuni o mies to. 

Prieigas į savo pasipri ešinim o ribas p riešas b uvo gerai ap
tvėręs įvairiomis kliūtimis ir ypač minų lauka is . 

Turėdami didel į kovinį patyrimą ir užgrūdint i pra eitose ko
vose su pr iešu, įveikdami painią ir sunk ia i pereinamą vietovę 
bei vokiečių organizuotą ir atkaklų pasipriešinimą, Lietuviško
sios divizi jos kariai, įkvėpti didelės meilės Tėvynei ir neapy-
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kan tos prieš ui,. čia, kauty~ė~e ne
toli Lietuvos s ienų, smarkia i ver-
žėsi pirmyn. . . 

Saugoda ma smogia mosios ar· 
mijos sparną ir už~ikrin~am~ t~s 
armijos ve i~ mus, L1~tu~skoJ 1 ?.1• 
vizija ypatingą •. ~~~ esi tur~Jo 
kreipti i savo desmu1 sparną, JUO 
labiau, kad deši nys is div izijos kai
mynas, puldamas lėčiau dėl pla• 
taus baro ir nepa lanki os vietovės, 
atsilikdav o. Taigi, divizijos dešiny
sis sparna s kai kuri uo metu buvo 
beve ik a tviras. Puolimu i įpusėj us, 
tai pastebėjo hitl erininkai. Vieno· 
je miškuotoje vietoje , jie, sutelkę 
lauko policij os brigadą ir kelis ba
talionus, smogė divizijai į atvirąjį 
sparną, mėgindami sut rukdyt i puo
limą ir net jį sulaikyti. Tačiau tai 
priešui nepavyko. Divizijos rezer
vo daliniai, majoro Vilensk io (da-

Pirmasis 
Lietuviškosios divizijos vadas 
generolas-majo ras F. Zemaitis 

bar pulkininko, Tarybų Sąjungos Di~:'Yrio) -:adov_auja~~• d_rą~ 
siai puldami durtuvų kautynėse m1ske, pnba1ge ir _1sva~k~ 
atakuojančius fašistq dalinius. Divizij a, vykdyd ama uzdavmi, 
sėkmingai puolė toliau. . 

Ypatingai sunkios kautynės įvyko, forsuojant Drisos upę. C1a 
mūsų daliniai , mūsų artileristq ir minosvaidininkų taiklios ugnies 
remiami, įveikė šią kliūtį ir privertė vokiečius su nuostoliais 
paskub omis tr auk tis į šiaurvakarius. 

Polocko miestas mūsq kariuomenės buvo užimtas liepos mėn. 
4 diena. Polocko kautynėse Lietuviškoji divizija per dvi sa
vait es, pul dama be paliovos ir kaudamasi sunkiomis vietovės, 
oro ir takt ikos sąlygomis, išvadavo 148 gyvenvietes, tame tar 
pe t ris geležin kelio stotis , paėmė daug ginkltĮ, technik os ir 
įvairiq sandėlių, nukovė daugia u kaip 2000 priešo kareivių ir 
karininką 

Divizija i buvo išreikšta fronto ir armijos vadų padėkos, 
tai buvo jau nebe pirmos aukštesnės vadovybės divizijai padė
kos už sėkmingas kautynes. Keli šimtai divizijos karių buvo ap
dovanoti ordina is ir medaliais . 

2YGIS Į LIETUVĄ 

1944 metq liepos mėn. 12 d. Lietuviškoji divizija, užbaigusi 
operacij as pri e Polocko, gavo įsa~ymą žy~iuoti į ~ietuvą . . 

Div izija susilaukė seniai svaJotos dienos: liepos 12 dte· 
ną j i pradėjo žygį nuo Polocko per Vetrino, šarkovšcizną, 

26 Hitlerinė okupaclJa LletuvoJe 401 



.. 

Armijos generolas (dabar Tarybų Sąjungos maršalas) A. Jeriomenka 
supaž:ndina su bendrąja padėtimi fronte 

Iš kairės l dešinę: gen. V. Karvelis, A. Sniečkus, gen. A. Jerlomenka, pulk. J. MaclJau:1ku 

Kautynių padėties svarstymas 
Iš kairės l dešinę: pulk. J. Macijau skas, pulk. A. UrMas, gen. V. Karvelis , pulk. A. Surkus 

Draugai J. Paleckis ir M. Gedvilas susipažjsta su padėtimi divizijoje 
Iš kairės j dešinę: pulk . J. Macijauskas. gen. Y. Karvelis, pulk. A. Urbša, 

J . Paleckis , M. Gedvilas 

Draugai J. Paleckis ir M. 
Sėdi (Iš kalr~s): 

Stovi : majoras Slmonal tls, 

Gedvilas pas divizijos artileristus 
J Paleckls, M. Gedvilas. . 
pulk. Petronis, papulk. Tolkcvlč1us 



Lietuv išk ojo jungi nio kariai įžygiuoja į Tarybų Lietuvą 

Tve:ečių, Sve dasus, Sub~či~, . Pan_evėžį, Š~duv ~ ir rugpiūčio 
2 dieną, t. y. po d evy m olikos dienų, su sit e lke pri e Siaulių. 

Tai buvo n ep apra sta s žygi s . N epaisant karštų liepos dienų, 
dulkių ir kariuomenės susigrūdimo keliuos e , divizija nuž ygiavo 
api e 500 km k elio, ka rtai s p er parą nueidama po 50 ir daugiau 
kilometrų, lenktyniaudama su kitais jungini a is . Ji ėjo per jau 
išv adu otas Lietu v os vi etov es , trokšdama kautis už visišką gim
tojo krašto išvadavimą. 

Divi zijo s karių nuotaik a buvo itin pakili. Tiek žygyje, tiek 
p oilsio metu buv o girdėti dainos, linksmi pokštai. Nuovargio 
n iekas n eb odavo , jo nesijautė. Vi si skubėjo, norėdami kartu su 
k ita is Tarybinės Armij os jungini a is greičiau išvyti faš istinius 
g ro bikus iš mūsų Tėvynės, p erk elti ve iksmus į hitlerinės Vo
kietijos teritorij ą ir greičiau pasi ekti pergalę. 

Šio žygio metu diviziįai t eko pas kubomis p ak eliui organi
zuoti pri e Panevėžio ir Sedu v os gynybą, n es bu vo laukiam a 
vokiečių kontratakų. 

Divi zijo s k ariu s gyv entoj a i dži aug smingai sutikd av o, sv ei
kind av o, vaiši ndav o ku o galėdami, domėdavosi div izij os žyg iais. 
Daug kas sutik o savu osiu s, gimin es , kaim y nu s, pažįstamus . Vie
ni, sužinoję, kad jų ar timi eji sve iki, gyvi, džiaugėsi; kiti, gavę 

žinių, kad jų šeimos nari a i, ka imynai išžu dy ti a rb a iš vež ti Vo: 
k ie tijo s vergovėn, degė did ele n eap yk ant a pri eš ui, norėdami 
greičiau jį prib aigti ir atk eršy ti už padaryta s skri aud as , išva
du oti iš hitl e rinio jungo tary biniu s žmon es. 
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SIAULll ] GYN IMAS 

Rugpiūčio D?,~n . 2 dieną divizi ja susitelkė prie Šiaulių mies
to, k ur is b uvo 1svadu o tas liep os mėn. 27 d. Šiame rajone nese 
nia i vyko įnirtingos kautynės. Priešo pas tang os atsiimti Šiau
lius n ep avy k o . 

Ta ry bine i Arm ijai užėmus Šiaul ius, sutriuškintų vokiečių 
kariuomenės dalių likučiai bu vo nu stumti į va karus nuo miesto, 
kur, gavę paspirtį, ji e įsitvirtino. Buv o žinių, kad į Šiaulių rajo 
ną ate ina dar naujų p riešo j ėgų. 

Šiaulių mi es ta s smarkiai nukentėjo nuo pirmo jo pasaulin io 
karo mūšių. Praėjus beve ik 30 metų, kaizerinės armi jos palikuo
nių - hitlerinių gaujų - j is vėl bu vo žiauri ai nunioko tas ir su
griau tas . Hi tlerin inkai padegė daugiau kai p 300 metų senumo 
bažnyčią, kurioje b uvo pasislėpę šiauliečiai. Tary binei Armijai 
išvadavus Šiauliu s, i miestą pradėjo grįžti vietiniai gyve ntoja i. 

Liet uviškoji divizi j a gavo įsakymą organizuoti ir rengti gy
nybą aplink Šiauliu s, kr eipian t ypatingą dėmesį i pr ieigas iš 
Kelmės kry pt ies. Divi zija buvo susti printa prieštankinėmis prie
monėmis. Tu o tiks lu ja i teko dažna i keist i barus , mėtyti , kartais 
gan to li nu o Šiaulių, savo dalis. Tačiau diviz ijos pagrindinės jė
gos buvo sut elk tos į pi e tva k arius nuo Šiaulių, abipus plento, kur 
ir gyny ba buv o ge ria usiai or ganiz uota . 

Siauliu s ir Radviliškį dažnai puldinėjo vokiečių lėktuvai. 
Prieša s buvo labai suint eres uot as atsiimti Šiaulius kaip stambų 
bei svarbų taktinį ir operacinį mazgą. Vėl užgrobdamas Šiaul ius , 
ji s perkirstų komunikaciją Šiaulių-Joniškio-Rygos ru ože ir 
tuo palengvintų sav o stambi os Kuršo grupuotės padėtį. 
Norėdami a titr aukti mūsų dėmesį , hitlerin inka i liepos mėn. 

pr adži oj e ke li s kartu s mėgino stamb iomis jėgomis pulti Rase i
. nius . Raseinių mies tas ne kartą pereidavo iš rankq į rankas , 
kol rugpiūčio 10 d . j is bu vo ga lut inai išlais vintas Tarybinės 
Armij os. 

1944 metų rugpiūčio mėn. 17 d. rytą pr iešas, sutelkęs prie 
Siauli q stam bias jėgas, daug „tigrq ", ,,ferdinandq" ir ,J>ante
r q", stambių aviac ijos jėgų remiamas, pradėjo pulti Siaulių 
link . J am pavy k o pr alauž ti mūstĮ kariuomenės pri ešak inio eše
lon? daliq gynybą į pietva kariu s nuo Šiauliq, ir j is veržėsi, 
kre ipdamas smūgį paga l plentą, į miestą. 

Lie tu viško j i div izija gavo uždavinį - sulaikyti hitlerininktĮ 
puolimą ir apginti Šiaulius. Divizijos vadovybės buvo iškelti šū
ki?_i: ,,Nė _pėdos atga l! ", ,,Mi rsim, bet nepasidu osimi", .,Nebūti 
fas1sta ms Siauliu ose l" 

Pri ešas susidūrė su Lietuvišk osios divizijos ka riais, kur ie bu
v? pasiryžę jį su triuš k inti ir žtit būt neįleisti jo i miestą. Rugpif1-
čio 17- 19 di eno mis vi sos hitl erin inkq atakos buvo atrem
tos .. Neįveikę a tkakl aus ir ryž tingo Lietuviškosios divizijo s 
dahq pasipr ieš in imo, faš istini ai grobika i su dideliais nuo
st0liais pasitraukė at gal į savo išeities ribą ir perėjo 
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Divizijos vadas genero las-majoras V. Karvelis 
sekykloj e 

j gynybą. Šias kautynes pralaimėjusi, hitlerinė karo vado
vybė jau nebemėgino daug iau šiame bare pulti Šiaulių. 

Divizijos kariai tikrai įrodė savo didelį didvyriškumą, užsi
grūdinimą ir drąsą , nors divizijos sudėtis tuo me tu buvo maža. 
Mūsų kariai prisilei sdavo visa i arti pr iešo tan kus (100- 200 m), 
ir nai kindavo juos tiesia art iler ijos ir pri eš tankiniq pabūkiLĮ, 
prieštankinių šautuvų ir kitų priemonių ugnimi. 

Labai narsiai kovo jo pabūklo taikytoja s komjaunuolis Kal
manavičius, seržantas Šulskis, taiky tojas J ermolau skas. Didvy· 
r iškai kovėsi baterijo s pri ešakyje leitenanta s Dobrov olskis. 
Taik lia ugnimi iš pabūklo ji s išsk laidė 2 hitlerininktĮ būrius. 
Pėstininkas Jonas Meškėnas prileido pri ešo tanką iki 15 metnĮ 
ir, pasislėpęs apkase, metė granatą ir pamušė tanką. Taikyt ojas 
komjaunuoli s Kulov skis pamušė du tanku s. Kulkosvaidininkas 
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seržantas Burkašiovas sulaikė dvi 
priešo atakas ir, būdamas sužeis
tas, paleido du tūkstančius taikliq 
šuvi tĮ į jo e iles. Tri s pri ešo tankus, 
sekyklą, tris kulkosvaidžiq lizdus ir 
apie kuopą hitl eri ninkq sunaikino 
karininko Ulozos bateri ja . Pabūklo 
vada s Kasadinas tiesiu taik ymu iš 
dviej ų šimtq metrq ats tumo pamu
šė vokiečiLĮ tanką. Tanko įgula, iš
šokusi iš savo plienini o lizdo, ėmė 
bėgti. Bet čia ju os paguldė taik li 
mūsq automatininktĮ ugn is. Be to, 
šie mūsLĮ narsūs kana i pamušė dar 
vieną tanką ir sunaikino dviejtĮ 
priešo sunkiqjq kulko svaidž iq tar
nybą. Ryšininkai Dunderevičius ir 
Grosbergas didžiausių pavojų me
tu be pertraukos palaikė ryšį, tai
sė sugadintas telefono linijas. 

Ypač pasižymėjo pulkinink o 
Lunios vadovaujamas pu lkas , gy-

Divizijos vado pavaduotojas 
politinėje srity je 

generolas-majoras J. Maclj auskos 

nęs barą nuo plen to iki Rekyvos ežero. Kaip tik priešas savo 
pagrindinį smūgį ir kreipė pagal plentą. Tačiau čia ir mūsų 
gynimasis buvo stipr esn is. Hitlerinin kams buvo padaryta daug 
zmoniq ir technik os nuostoliq: sunaikinti 22 sunkiej i tankai -
„tigrai" ir „ferdinandai", 8 šarv uoti transporteriai, daug kitos 
karo techniko s. Krūvas sav o karitĮ lavom1 paliko hitl erininkai 
mūšių lauk e. 

Pulkinink as Luni a savo sugebėjimu organizuoti ir vadova uti 
kautynėse, savo asmeniniu pavyzdžiu kėlė pulko karitĮ drąsą, 
pasiryžimą, narsumą, triu škina nt hitlerininku s. Reiklus sau ir 
va ldini ams, jis visuomet laiku būdavo pavojingiausi ose vie 
tose. Karia i sakydavo: ,,Jau Lunia čia, dabar tai duosime fri
cams" . 

Už Siauliq kautynes daug karių buvo apdovanota ordinais 
ir meda liai s. 

,,Lietuvia i čia mūru stovėjo, atmušė visas pri ešo atakas, vė
liau sutr iušk ino jį ir apgynė miestą", - taip vertino aukštoji 
karo vadovybė savo įsakymuose mūsq daliq kautyn es su hitle
rininkais pri e Siauliq. Pirmojo Pabaltijo fronto ir armijos, kur iq 
sudėtyj e buvo Lietuvi škoji divizija, laikraščiai labai teigiamai 
įvertino šias Šiaulių kautyn es. . 

Užgrūdinti kovo se, mūstĮ kari ai davė kietą žodį nepasitraukti 
nė žingsnio atgal. Ir čia, kur daugiau kaip prieš septynis ši~1tus 
metų - 1236 m.- įvyko garsiosios Saulės kautynes, kunose 
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žuvo kalavijuočių kariuomenė 
vad?vy be ir p_ačiu ~ ag i~tru prie\~ 
akyJe , dabar Jau p n e Šiaulių v ·i 
~-ntrą_ ka1~ą bu:70 sut riuškint as a~ 
zmas1s lietuvių tau tos pr iešas __ 
vo~išk ieji ~r~?ik a i.. ~~a bu vo su. 
~u s_t~ .~a~s1?J.1_ ,,D1~1o sios y 0 _ 
k1etJJos d1v1z1Ja. Musų divizijos 
kari t! _n~otaik~ _po šių _kautynių 
bu vo 1tm pak1h , o pasididžiavi
mas sav o j ungin iu , pasitikėjimas 
savo j ėgomis ir ginkla is buvo la
bai didelis. Po šių kautynių vietos 
gyv entoja i mas iškai pradėjo grįž
ti į Šiau lius . 

. . Po S~aulių kau~ynių, iki rug. 
seJo men. 27 dienos , divizija 
tvarkėsi, stip rino savo gy nimo

Pulko vadas pulk. V. Lun ia si pozicij as. Ji gav o papildymą 
j au iš vietinių ša uki amoj o am

žiaus vyrų, kurie dalyv avo vėlesnėse kovose su pr iešu, trokš
dami greičiau išvyt i jį iš mūsų tėvynės ribų. 

. DUBYSOS FORSAVIMAS m KOVŲ VEIKSMAI ZEMAITIJOJE 

Kai 1944 metais spalio mėn. 5 d . l-jo Pabaltijo fronto kariuo
menė pradėjo puolimą per 2emaitiją, j os išvada vim e dal yv avo 
ir Lietuviško j i diviz ija . 

Rugsėjo mėn. 29 d. Lietuvišk oji divizija užėmė barą ir išeities 
rib~ būsimaz:r:i p~olimui ryti niam e Dub ysos upės krant e į pi etva
karius nuo Siaubų, netoli Kelmės. 

Pr ieš puo limo pradžią sėkmingai bu vo atlikto s atitink amos 
žvalg y~os ir ~ ska s buvo pare ngt a Dub ysai for suoti ir pri ešo 
gynybai palauz ti , kad gali ma būtų pulti toliau bendra Kelmės
Tilžės kryptimi. 

Daug energijo s ir orga nizuotum o, paruoši ant Dub ysos for
~avimą i~ i:o to tr iuškina nt hitl er inin kus 2 emaitijoj e bei va duo
jan t Kla1pedo s kraštą ir uostamiestį, parodė buvęs kovų pra
džioje j unginio štabo viršin inku Lietuviš kosios div izijos va das 
genęrolas-majoras A. Urbš as. J is būdavo spr end žiamuoju mo
m e:itl: sva~b~snėse vieto se ir asmen iškai du odavo nurod ymus 
dalių ir ~~lm1ų vadams , kaip sėkmingai vy kd y ti puolimą. 
Nak~Į Į ~pa lio 5 dieną maj oro Biela no bata lion o ka riai, susi

tel_kę ~~enyJe ap ie šimtą metrų nuo Du bysos krant o, ty lia i per
b_n?o 1s an~s to numatytą upės brastą ir, užėmę nedidelį vaka 
rmi ~~ ~ upe ~ ~ran te placdarmą, apsikasė 50- 100 m etrq nu~ 
vo_kieci ų ~oz1c_1Jos. _Hitl e~in_inkai susigriebė, pajut o es ant ne~oh 
musų ka nu s ir a t1deng e Į upę ugnį, bet buvo jau pe r ve lu. 
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Divizijos v adas gen. A. Ur bša s duod a nurodymus , forsuojant Dubysą 

Visas maj oro Bie lano batalionas ja u buvo persikėlęs per 
Dubysą ir įsitvirtinęs vakariniame upės kran te. Priešo žvalgų 
grupė bandė artėti pr ie mūsų apsikasusių karių. Brėkštant se
kėjas kom j au nu olis Jurevičius prisileido visai arti tuos žval 
gus ir atidengė į ju os taiklią ugnį. Hitlerinink ai ėmė slinkt i 
atgal, o Jurevičius šaukdam as puolė juo s vy tis. Ji e pra
dėjo dar smar ki au šaud yti. Nieka s iš mūsų kari q nesitikėjo, 
kad Jurevičius grįš, ir labai nu stebo, pamatę jį vedan t šešis 2.e
maiti jos „užkari aut oju s" . 

Rytą po tru mpo ar tiler ijos par engimo prasidėjo mūsq pu o
limas. Į majoro Bielano bataliono pramuštą pri ešo pozici joj e 
spragą įsiveržė visas pulkas , o spragą praplėtus - ir divizijos 
pagrindinės jėgos, kurio s ka rtu su k itais front o kariuomenės 
jung inia is pradėjo triu šk int i ir persekioti priešą 2.emai tijos lau
kuose. 

Forsuoj ant Dubysos upę, pasižymėjo narsumu ir suman umu 
daug Lietuviš kosios div izijos karių. Komjaun uolio Braz iulio 
~kyri us buvo stipriai apšaud omas pr iešo sunkaus kulkosvaidžio , 
saudži usio iš ambrazūros. Braziulis su granatq ryšu liu nemato
mai prišliaužė p ri e ambrazūros ir susprogdin o pri ešo ug nies taš
ką su vi sa tarnyba. 

Sužeisti karia i Strusevičius, Salka uska s ir Antanavičius, nors 
ir buvo k uopos va do įsakymas, nenorėj o pas itra ukti iš rik iuo
tės. Greitom is pa tys vi ena s kitą aptvarstę, ji e kovėsi toliau . 

Vyr esnys is se ržan tas Fišas su serž antu Tadu Sneideriu ir dar 
keliai s kovo toja is pastebėjo hitlerininktĮ pabūkhĮ bateriją , šau
dančią į mūstĮ judančius ar tileristus. Nar suoliai apsupo bateriją . 
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Lleluv iškos ios divizijos dalinys puola priešą prie Dub ysos 

Po trumpų įnirtingų kautynių dauguma hitlerininkų buvo sunai
kinta, o keturi pat eko į nelaisvę. Iš trijų patekusių į mūsų ran
kas pabūklq vieną vyres nysis seržantas Fišas atsuko į priešą 
ir šaudė į bebėgančius fašistus. 

Priešas, mūsų dalių spaudžiamas, skubiai traukėsi į pietų 
vakarus. Naktį į spalio mėn. 6 d. mūsų daliniai forsavo Kražantę 
ir rytą užėmė Kelmės miestelį . Reikėjo neleisti fašistams pa
bėgti, įsitvirtinti naujose gynybos ribose. 

Pulkininko Motiekos vadovaujama, motorizuota priešakinė 
rinktinė, susidėjusi iš pėstininkų bataliono, žvalgų būrio ir dvie
jq artilerijos baterijų, ap eidama pri ešo atsparos punktus ir 
pas iprieši nimo mazgu s, smogė jam iš užnugario, perkirto 
atsitrauki mo keliu s, demoralizavo jį, padarydama daug nuo
stolių. 

Lietuviškoji div izija, persekiodama vokiečiq kariuomenės 
jėgas 2.emaitijoje Kelmės-Tilžės kryptimi, išvadavo Kražius, 
Kaltinėnus, Silalę, Pajūrį , Vainutą, 2.emaičių Naumiestį, Degu
čius ir daug kitų gyvenviečių. Spalio 12 dieną divizija perkirto 
Klaipėdos-Tilžės geležinkelio ir plento kryžkelę. Tai buvo 
skau dus smūgis pri ešui. Spalio 12-16 dienomis jis stambiomis 
jėgomis, remiamomis masinės aviacijos ir stiprios art ile
rijos , didelio skaičiaus tankų, 4 paras nepaliaujamai kontrata
kav o diviziją, norėdamas atsiimti svarbų kelių mazgą. Tačiau 
ir čia jam nepavyko . Visos jo pa stangos sugniužo į atkaklią 
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Lietuvi š~o~i?~ diviziJo~ karių gy
nybą. D1".'1z1Jos. k_~n a1 nė žings
nio nepasitrauke , 1svargi no jį, su
naik ino . dau? jo gyvos ios jėgos 
ir tech nik os ir paty~ perėjo į kontr
ataką. Priešas, netekęs keliasd e
šimt lankų ir daug gyvosios jė
~os bei tech nik os, bu vo nustu m
tas už Nem un o. 

Atmušdami Klaipėdos-Tilžės 
geležinkelio ir plento riboje priešo 
tankų ata kas , itin pasižymėjo mū
sq artil eris tai ir tank q naikintojai. 
Seržanto Kagano pabūklo tarnyba 
sudeg ino 2 ta nku s ir l pamušė, ser 
žanto Vlasovo pabūklo tarn yba 
taip pat sudegino 2 tanku s ir l pa
mušė. Kai pri e seržanto Vlasovo 
pabūklo artėjo 7 tankai , taiky to
jas komunistas serža nta s Seiniaus
kas nepaliko pabūklo. Išėjus iš ri
kiuotės visai pabūklo tarnybai, Šei-

Divizijos vado pavaduotojas 
Pulk. V. Motieka 

niauskas, paplūdęs krauju , pamušė dar vieną lanką ir, pade
gęs, be to, vieną „ferdinandą", čia pat, prie pabūklo, mirė. 

1944 m. spalio mėn. vieną rytą netoli Ragainės Tarybų Są
jungos Didvyrio majoro Vilenskio vadovaujamą batalioną 
kontratakavo priešo pėstininkq pulkas, palaikomas artile rijos, 
20 tankq ir motopabūklų. 

Palikęs savo pagrindin es jėgas ginamame bare, majo ras Vi
lenskis pats pasiėmė šauliq kuopą bei automatininkq būrį ir, 
perbridęs per pelkę, užėjo kont ratakuojanti ems hitle rininkarns 
iš užnugario kaip tik tuo metu, kai hitlerininkai ėmė supti jo 
bataliono sparnus. Pertraukęs kuopą dar arčiau jq ir pakilęs 
-visu ūgiu , majoras su savo narsuoliais atakavo fašistus. Ji e neiš
!~ikė netikėto smūgio ir pakrikę ėmė skub iai trauktis. Daugiau 
s1mto lavonq paliko hitl er ininkai gulėti kautyniq lauke. 

Netruku s Vil enskis staiga pastebėjo apie 2 hitlerininkq kuo
pas, skubančias savo pakrikusiam pulkui į pagalbą. Vilenskiui 
įsakius, mūsq kariai , prisileidę jas visai arti, iki 40 m, atidengė 
zudančią ugnį . Palikęs keliasdešimt lavonq, priešas pabėgo. 

Per dvi diena s hitl erinink ai kelis kartus kontratakavo majo
ro Vilen skio batalioną, bet nieko nepešė. 
.. Atmušant įnirtingas hitl erininkq kontratakas Klaipėdos-Til
: es plento ir ge ležinke lio riboje, pasižymėjo pabC1klo užtaisyto
Ja~ jefreitori us, vėliau Tarybq Sąjungos Didvyris Grigorijus 
U:palis. Kai taikytoją sužeidė, Užpalis, prišokęs prie pabūklo, 
a_tidengė ugnį į puolusia s hitl erininkq gretas. Palikdamos ke
liasdešimt lavonq, jos išsilakstė. Taip Užpalis su savo pabūklu 
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Lietuvi škojo jungi nio kariai atakuoja priešą 

atmušė kelias atakas. Vėliau, jau pats būdamas sužeista s, jis 
kartu su pabūklo vadu nutempė pabūklą į kitą pavojingą vietą 
pri e pulko vadavietės, kur taip pat puolė hitlerininkai. Ir ten 
narsuolis nudėjo šarvuotą transportierių ir du šieno kupetomis 
užsimaskavusiu s jų tankus. Kitą rytą, būdamas jau naujoje 
poz icijoj e, Užpali s dvikovoj e pamušė puolusį priešo „tigrą" . 
Kai pr ie jo artėjo hitlerinių automatininkų grupė, tarybinis ka
rys gynėsi skeve ldriniais sviediniais, o jų pritrūk~s - š~u~uvu. 
ir granatomis . Hitlerininkai, palikę nukautus 1r suze1stus. 
savo kariu s, pasitraukė. 

Dvi para s sužeis tas, bet ištvermingas didvyris Grigorijus Už
pali s kovėsi su įniršusiu, stipriu bei gausiu priešu ir laimėjo_. 

Didelį asmeninį didvyriškumą ir sumanumą kovose su h1tl~
riniai s grobikai s, vaduojant Klaipėdos kraštą, parodė ir kiti di
v izij os kariai: papulkininkis Fiodoras Lysenka, Vasilijus Fedo
tov as, Stasys Šeiniauskas ir kiti. 

Puolime Zemaitijoje Lietu v iškoji divizija per dvi savaites, 
be paliovos besik aud ama, nuėjo 187 km, išvadavo 419 gyven
viečių, jų tarp e 11 miestų. 

Pr ieš ui buvo padaryti rimti nuostoliai: nukauta 5630 karilJ:. 
sunaikinti 48 tankai, keli motorizuoti pabūklai, 29 šarvuoti 
transporti eriai, 3 tanketės, 15 motociklų, 31 artilerijos pabf1klas: 
daug kitų ginklų ir tec hniko s. Paimta: 6 tankai, 3 šarvuoti 
tran sporti eria i, 24 artilerijos pabūklai, daug šautuvtĮ, automatlJ, 
kulkosvaidžių ir sandėlių su mai stu, šaudmenimis ir įvairia ka
rine medž iaga. Paimta daug belaisvių. 
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Vyr iausias is kariuomenės vadas , front o ir armijos vadai 
· šrciškė diviz ijai padėką. Daug karių apdo vanota ordinais ir 
~ edaliais, o dešimčiai narsiausiųjq suteiktas Tar ybq Sąjungos 
Didvy rio vardas. 

1944 mctq spalio 31 d. Lietuviškoji divizija buvo apdovano
ta Raudonos ios Vėliavos ord inu . 

p0 ši ų kautyniLĮ , atlikus i 160 km žygį iš Klaipėdos krašto 
į Kuršą, divizija per du mėnesius, iki 1944 m. gruod žio 14 d. 
dalyva vo ginam osiose ir pu olam osiose kautynėse prieš vokiečių 
fašistų grupuotę Kurš e. 

KAUTYNEs VADUOJANT KLAIPl:DĄ 

1945 metais sa usio mėn. antroj e pusėje Lietuviškoji divi
zij a naktimis atžygiavo iš Kuršo pro Zemaitiją per Mažeikius , 
Sedą, Plungę vėl į Klaipėdos kraštą, kad kartu su kit ais pirmojo 
Pabaltijo front o jung iniais dalyvautų paskutinio Lietuvos že
mės kamp el io, Klaipėdos uostamiesčio išvada vime. 

Hitl eri ninkai per ilgą laiką gerai buvo įtvirtinę pozicijas pri
eigo se į Klaipėdą ir patį miestą paruošė gynimui. Naktį iš sausio 
27 į 28 dieną divizija išėjo prie pri ešo pozicijų į vaka rus ir pie
tus nuo Plikių ir užėmė išeities padėtį puolimui tarp Palangos 
ir Zemaičių pl entq (7 km į šiaurę ir šiaurryčius nuo Klaipėdos). 
Pirmajame ešelone puolė papulkininkių Lunios ir Lysenkos pul
kai, antrajame ........ pulk. Volbeko pulkas. Į vakarus nuo Palangos 
plento ir į pietus nuo Zemaičių plento puolė kitos fronto dalys. 
Sausio 28 d. auštant prasidėjo puolim as visu frontu. Hitl er inin
kai, turėdami tikslą evakuoti karišką turtą ir paruošti miestą 
sprogdinimui, parodė didelį atkaklumą. Visą dieną virė kruvinos 
kautynės dėl kiekvi enos aukštumėlės, vienki emio ar miškelio. 
Vyresniojo leitenanto Šimonio pionieriai sumaniai ir greitai 
padėjo pėstininkams įveikti vielų kliūtis. Hitlerininkai nespėjo 
organizuotai pasipriešinti ir skubiai pradėjo traukti s miesto link. 
Pačiame Klaipėdos miesto pakrašt yje tie pat ys vyres niojo lei
tenanto Šimonio pionieriai vėl pravalė pėstininkams kelią. Ji e , 
nepaisydami priešo ugnies, iškirpo šešias spygliuotos vielos 
užtvaras ir išminavo minų laukuose takelius pėstininkams praei
ti. Mūsų pėstininkai, artilerijos ir minosvaidžių ugnies remiami, 
veržėsi pro priešo tranšėjas į miestą. 

Eilinis Verdingas, pasižymėjęs savo drąsumu, prasiveržęs 
-pro vielų kliūtis, įšoko į vokiečiq apkasus, sunaikino iš automato 
nitlerininkų minosvaidžio tarnybą ir veržėsi toliau. Taikliai mu
-šė kulkosvaidininko Pužo kulkosvaidis. Vienas prieš kelis hit
!~rininkus stojo durtuvų kovon Virbickas. Ir taip bekovodami 
s1mtai karilĮ drąsiai įsiveržė į miestą. 

Naktį i sausio 29 d. fašistai neišlaikė ir pradėjo trauktis. 
Prasidėjo atkaklios kautynės miesto pakraščiuose, ypač kareivi
niq ir stoties rajonuose. Puolimo smūgiui padidinti, naktį buvo 
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Divizijos kar iai 
nuplėšia svastiką 

išvaduotoje Klaipėdoje 

įvestas į kautyn es ant rojo ešelono 
pulkas , kuri o bataliona s, vadovau. 
jamas maj oro Gladk ovo, pirmas 
pasiekė uostą. 

Sausi o 29 d. mieste vyk o hit
lcrininkų užminuotų uždelsto vei
kimo minomi s pastatų sproginėji
mas. Tik apie vidurdienį maj . Strel
čiūno vadova uj amiems pionie
riams pasisekė išminu oti miestą ir 
sus tabdy ti j o naikinimą . Pasitrau
kę į Kuršių Neringą , hitl e rininkai 
visą dieną apšaudė ir griovė miestą 
ar tiler ijos ugnimi. Dėl pri ešo arti
ler ijos ir pėstininkų ugni es mieste 
judėjimas buvo pavojing as, o uos
to raj one visiškai neįmanomas. 

Kautynėse dėl Neringos pasi
žymėj o papulkininkio Lunios va
dova ujami pulko daliniai. Naktį 
į sausio 30 d. jie susitelkė Smeltės 
raj one ir, esant dideliam šalčiui, 

?~_lta~s ch_alatai s slaptai persikėlė per susprogdintą ir suei
z~Jus1 m':nų !e~ą, netikėtai puolė priešą ir įsiveržė į Kuršių Ne
ringą. Hltl ennmkai neišlaikė netikėto smūgio, metė nespėję 
susprogdinti pilnus karin io turto sandėlius ir skubiai trau
~ėsi į šiaurę prie švy turio, kur jų laukė laivai. Kopgalyje prie
sas ga lutin ai buvo sunaikintas, o likę gyvi hitlerininkai pa
sidavė. 

Sa1:5io 30 ~ieną Kuršių Neringa buvo išvalyta nuo okupantų. 
Mo lo svyturyJe suplevėsavo Pergalės vėliava. 

Už kaut ynes išvaduojant Klaipėdą Lietuviškajai divizijai 
bu vo sute iktas „Klaipėdos" vardas. 

Dar parako dūmams neišsisklaidžius, tebesproginėjant na
mams ir liepsnoj ant gaisrams , į išvaduotąjį miestą atvyko Lietu
vos Komunistų Partijos Centro Komiteto pirmasis sekr etorius 
drg . A. Sni~čkus ir LTSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 
pavaduot oJas drg. M. Šumauskas. Jie tuojau pradėjo rūpintis 
mies to tvarkymu . 

Sau sio mėn. 31 d. naktį Lietuviškoji divizija gavo įsakymą 
žygiuoti vėl į Kuršą, kur jai žiemą ir pavasarį broliško sios Lat
vijo s žemėje teko tęsti kovas prieš amžinąjį lietuvių tautos 
priešą - vokiškuosius grobiku s. 

1945 metais gegužės mėn. 8 d. rytą vyko paskutinės kauty
n~s, o tą pat dieną 12 val. Lietuviškoji divizija kartu su kitais 
Tarybinės Arm ijos junginiais priėmė priešais stovėjusių vokie
čių Kuršo grupuotės junginių kapituliaciją. Tūkstančiai bitleri
ninkų, kurie taip išdidžiai žygiavo 1941 metais į Tarybų Sąjungą, 
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Divizijos pion ieriai daro vielų kliūtyse praėjimą 

tikėjęsi per 6-8 savaites nugalėsią, o tarybinius žmones paver
sią vergais, dabar sudėjo savo ginklus ir vėliavas prie tarybinių 
karių kojų. 

* * * 
' Išvadavus Tarybų Lietuvą, lietuvių tautos dalyvavimas ga-

lutiniame hitlerizmo sutriuškinim e neapsiribojo tik Lietuviško
~ios divizijo s kovomis. Tūkstančiai Lietuvos liaudies sūnq stojo 
1 garbingas Tarybinės Armijos eiles. 

Tarybinių Ginkluotqjq Pajėgq gretose Tarybq Lietuvos kariai 
dalyvavo kovose su fašistiniais grobikais įvairiuose frontuose. 
Jie dalyva vo, vaduojant Lenkiją, šturmuojant Karaliaučiq, ko
vojo su fašistais prie Budapešto ir Vienos, dalyvavo kautynėse 
prie Oderio ir šturmuojant Berlyną bei baigiant antrąjį pasaulinį 
~arą Europoje, išvaduojant iš hitleriniq grobikq jungo brolišką
]~ Č:ekoslovak1ją. Nemaža Lietuvos sūnų dalyvavo pasku
tmėse kovos e antrojo pasaulinio karo pabaigoje, triuškinant 
imperialistinės Japonijos Kvantuno armiją Tolimuosiuose Ry
tuose. 

Lietuvos liaudis didžiuojasi, kad jos sūnūs ir dukros, drauge 
su visomis didžiosios Tarybq Sąjungos tautomis aktyviai daly
vavo, sutriuškinant hitlerinius ir imperialistinės Japonijos grobi
kus, kovojant už visq tarybinitĮ tautų laisvę ir nepriklausomybę, 
už šviesią ir laimingą mūsų šalies ateitį. 
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Išvaduo tame Klaipėdos pajf1ryje (1945 m. sausio mėn.) 
Iš knlrės l dešinr : LKP CK sekretor ius A . Sniečkus. gen. J . Macij :,uskns, 

LTSR LKT pirmini nko pn,·nduotojns i\t. Smnnuskns Ir kt. 

Karo veiksmuose su hitlerini ais grobikais Lietuviškos ios di
\izijo!- karia i parodė didelę ištvermę, pasiryžimą, drąsą , sugebė
jimą kauti s, savo ištikimybę ir meilę sociali stinei Tėvynei, Ko
mw1istų partij ai , Tarybinei vy riausybei. 

Dideli darbą paren gian t ir vykdant kaut yne s atliko divizijos 
vado pavaduoto jo politinėj e srityje generolo-maj oro J . Maci
jausko vadovaujami politiniai darbuotojai, komuni stai ir kom
jaunuolia i. 

Senas revo liucionierius , 1918- 1919 metais kovojęs dėl 
Tarybų Lietuvos, prityręs Tarybinės Armijos ka rys ir politinis 
darb uotojas generola s J . Macijau skas 1940 metais vasarą 
įdėjo daug ene rgijos ir sumanumo, formuojant Lietuvos Liau
-dies kariuomenę, būdamas Krašto apsaugo s viceminis tru ir Liau
.d.ies kariuomenės vyresni uoju polit vadovu. Užgrūdintas kovose 
su p rie šu nuo pat pirmųjų Didžiojo Tėvynės karo dienų, jis savo 
liepsningu žodžiu , ener gija ir gyvu pavy zdžiu įkvėpdavo divi
zijos karius žygdarbiams. Nenuil stamai vado va udama s divizijos 
parti niam- politin iam darbui ir karių auklėjimui, asmeniška i dar 
nuo 1940 metų pažindam as daugelį karininkų ir kovot ojq, gene~ 
rolas J . Macijauskas, nuo pat pirmųjų divizij os formavimosi 
<lienų yra išėjęs su div izija visą jo s kovų kelią iki pat ka
ro pa baigos ir padarė didelį įnašą divizijo s pergalėms pa
siekti. 

Komunistai ir komj aunuoliai būdavo pavo j ingiau siose vj~
t ose kautynių metu. Savo didvyri škai s žygiai s, gyvu pavyz dz1u 
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Po kapituliac ijos Kurše hitlcrininkni sudeda ginklus 

kautynėse ir liepsningu žodžiu komunistai ir komjaunuoliai 
įkvėpdavo nepart inius kar ius, auklėdami juos bebaimiais socia
listinės Tėvynės gynėjais. 

J au pirmose divizijos kautynėse su priešu 1943 metais va
~ilrio- kovo mėn. pasižymėjo daug komunistų ir komjaunuoliq. 

Seržantas komuni stas R. Smilga išritino savo pabūklą i at
virą pozicij ą ir, nepaisydamas didelio pavojaus, tiesiu taikymu 
naikino atgiju sius priešo ugnies taškus. Keliais taikliais šCtviais 
Smilgos pabūklas nus lopino jo kulkosvaidžiu s ir užtikrino mūsq 
pėstininkams atakos pasisekimą. 

Komun istas Macys ir komjaun uolis Astrauskas puolė savo 
dalinio pr iekyje. Verždamasis per gilų sniegą, nepaisydamas 
sunkios pri ešo ugnies, jų dalinys atakavo ir suna ikino daug 
hitlerinink q. Jų pavyzdž iu pasekė ir kittĮ daliniq karia i. 

Pulko va do pavaduoto jas politinėje srityje kapit onas Gu
žauskas pirmtĮjų divizijos kautynitJ met~ pakėlė }<-uopą į_ ata
ką ir karitĮ pr iešaky je puolė priešą. Kapitonas ~ uzaus~~s zuv? 
ties spygliuotųjq vielq užtvara, bet kuopa s~vo uzdav:nl Įvy~de. 

Senas revo liucionier ius, komunistas polltdarb uotoias kapito
nas Sipavičius, drąsus ir ry~ting~s, būdav_o pirmo_s~ svar~es
nėse v ietose ir savo pavyz dzrn veikdavo Visus d? l~n10 kanus. 
Jis žuvo didvyr io mirtimi, ?u g_ran~ta_ pulda?:as pne~ą . .• 

Puldamas su savo dalimu h1tlenn mkq tlZlmtą ka1mą, pas1zy
mėjo jaunesnysis le itenantas J . Abišala. Ji s sumaniai išdėstė sa
vo tankq naik intoju s ka mpu taip, kad veržiantis pirmyn, tankt! 
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Danutė Stanelienė apša udo priešą iš kulkosv ai džio 

naikintojų dalis užeitų priešui iš sparn o. Kraštutinis skyriu s iš 
kairės buvo komiaunimo organizatoriaus se rža nto Mackevi
čiaus. Ji s sukoncen travo visų savo prieštankinių šautuvų ugnį 
į hitlerininkų apkas us. Susilpnėjus p riešo ugniai, Mackevičius 
su savo kar eiviais įsiveržė į jų tranšėjas. Į dešinį sparną nusku 
bėjo Abiša la, kuri s iš pri eštankinio šautu vo sunaikin o vokiečių 
sunkųjį kulkosvaidį . Mūsų kariai netrukus užėmė kaimą. 

Pasižymėjo savo drąsa bei sumanumu ir komjaunuolės. Kul
kosvaidininkės Danutės Stanelienės taiklios kulkosvaidžio kul
kos guldė hitl e rininkus Oriolo, Baltarusijos ir Tarybų Lietuvos 
laukuos e . Būdama sužei sta, ji neišl eido kulkosvaidžio iš savo 
rankų ir taik lia ugnimi skynė kelią mūsų ko voto j ams. Danutė 
Stanelienė viena iš nedaugelio Tarybų Sąjungos moterų apdo
vanota už savo žygdarbius visų trijų laipsnių „Šlovės" ordi
nais. Ryšininkė Birutė Karosienė sužeista nepasitraukė iš savo 
pos to . Pamačius, kad dėl sustiprėjusios hitlerininkų ugnies dali
ni o karių puolimas susilpnėjo, Birutė pirmoji puolė vokiečių 
apkasus. J os pa vyz džio pa ve ikti, pakilo ir kiti kovotojai. Tačiau 
a nt ro ji pri ešo kulka mirtinai pervėrė Birutę Karosienę. Dalin ys 
uždavinį įvykdė. Ryšininkė Ald ona Paškevičiūtė buvo nepa
pras ta i kukli, bet kartu didelės drąsos ir ištvermės me rgina. 
Vykstan t kautynėms, ji sutaisė pri ešo sviedin iq suardytą telefo
no ryšį, bet begrįždama atgal buvo mirtinai suže ist a ir žuvo 
didvyrės mirtim i. 

Nenutrūkstamas partinis-politinis ir auklėjamasis vadq, po· 
litinitĮ darbuotojų, partinių ir komjaunimo organizacijq da~
bas karių tarp e suvaidi no nep apras tai didelį vaidmenį užtikri· 
nant sėkmingą kovinių uždavinių vykdymą. 
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Divizijos kariai, daliniai ir da 
lys sutar tin ai ir da rn iai puldavo, 
1 gynyboje atkak lia i laikyda vosi, 
neužleisda mi priešui nė pėdos sa
vų pozicijų, ir padarydavo jam 
daug nuostoliLĮ. 

Partini ame-politin iame ir auk
lėjamajame darb e aktyviai pasi
reiškė atsakin gi politiniai darb uo
tojai draugai F . Bieliauska s, Dilma
nas, Gužau ska s, Dlugovsk is, Jad o
galvis, Maž eika, Mičiūda, Petraitis , 
Randakevičius, Tolkevičius ir kt. 
šie politiniai darb uotojai ka sdien 
bendra vo su kareiv iais, seržantais 
ir komunistai s. Dažna i j ie būdavo 
pavojing ose kautynių vietose, ten, 
kur aplinkybės re ikalavo asmeni
niu pavyzdžiu įkvėpti kariu s. 

Didel į vaidmenį karių auklė
jimo darb e suvaid ino divizi jos 

Pirmasis 
divizijos artilerijos vadas 

generolas-majoras J. Ziburkus 

laikrašt is „Tėvynė šaukia". Laikraščio atsaki ngo redaktoriaus 
drg . J. Pajaujo, o pas kui drg. I. Karlin o ir visų redakcijos 
darbuotojų operatyvaus sugebėjimo dėka, laikraš tis buvo įdo
mus, populi a rus karių tarpe ir jų mylimas bei laukiamas. 

Su pagarba reikia paminėti genero lus: pirmąjį Lietuviškosios 
divizijos vadą F. Z.emaitį, dar 1918- 1919 metais kovojusį už 
Tarybų valdžios įkūrimą Lietuvoje ir vadovavusį divizijai pir
mosiose krikšt o kautynėse; J. 2.iburkų, taip pat kovojusį 1918-
1919 metais kartu su F. Z.emaičiu, pirmąjį divizijos artil erijos 
vadą, sėkmingai vadovavusį divizij os artilerijai ginamosio se ir 
puolamosi ose kautynėse Kur sko lank e, ir Pr. Petronį, pakeitusį 
J. 2.iburkų, pastarajam išvykus kitoms par eigoms; J. Bartašiū
ną, pili etinio karo veteraną , atsakingą divizijos vadovybės dar
buotoją; pulkinin kus: A. šurkq - rC1pestingą pulko vadą, vė
~iau - divizijo s va do pavaduotoją, V. Kiršiną, Br. Bitinaitį ir 
zuvusį kautynėse pri e Polocko pulko vadą Keselį ir kt. 

Smarkiai triuškino hitl erininkus bei jų „ferdinandus", ,,tig· 
rus" ir „pant era s" papulkin ink io Simonaičio ar tilerijo s pulko 
artil eris tai . Deja , gegužės pirmomis dienomis, pri eš pat karui 
pasiba igiant, bee inant minq lauku, drąsiam ir sumaniam pulko 
vadui Simonaičiui pri ešo minos nutraukė abi kojas. 

Divizijos ta rnybq ir ūkio darbuot ojai dėjo visas pastan
gas, kad laiku ir reikiamai aprC1pintq diviziją šaudmenimis, 
maistu, apr an ga ir karo technikos reikmenimis . Šioje srityje 
darbavo si drg . drg. Ma slovas, Augu stinaiti s, Barau skas, Rama
nauskas, Mikutis, Stepo naitis, Raj eckas, Lukoševičius, Končiū
nas ir kiti. 
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Artilerijos pu lko vadas 
papu lk . Simoaa itis (iš dešinės) 

ir jo pavaduotojas polit. sri ty je 
papulk . Tolkevičius 

Divizijos gydyto jas 
papu lk . E. Kušne ris 

Ryšių viršininkas Jurgaitis ir jj vėliau pakeitęs Apeikis su
maniai ir greitai tvarkė divizijos ryšius tarp dalių, su kaimy
nais ir su aukštesne vadovybe. 

Daug pasišventimo ir meilės mūsų kariams fronte rodė 
divizi jos medicinos darbuotojai, vadovaujami divizijos gy
dytojo papulkininkio E. Kušnerio . Gydytojai, felčeriai, medi
cinos seserys, sanitarai, sanitarės, nepaisydami nuovargio , 
dėjo visas pastangas tinkamai gydyti, operuoti ir slaugyti sužeis
tuosius karius. Iš jų paminėti ir medicinos-sanitarijos batalion_o 
vadai Senbergas, Michailišokas, Kibarskis, gydytojai - Janus
kevičius, Januškevičienė, nenuilstamas chirurgas Ptašekas, La
zutka, Rabinavičius, Kuzminskis, Sobolis, Vitėnas, Robinzonas , 
rūpestingas divizijos medicino s tiek imo tarnybos viršininkas Eiš
vidis ir daug kitų; medicinos felčeriai - Lipnickas, Aronšta~a~, 
Džia u tas, Vigelis, medi cino s seserys - Ptašekienė, Stelmok~it~ , 
R utkevičiūtė, Lastauskaitė ir kitos. Sanitarė Zosė Dieninaite h~ 
per dvi dienas išnešė iš kautynių lauko 60 sužeistų karių: 11 
žuvo pirm omis divizijos kovų su priešu dienomi s. Tokių pasiau-
kojimo kupinų sanitarų ir sanitarių buvo daug. . 

Tema žai pasidarbavo divizijos užnugario, ūkio transport? ir 
tarnybo s darbuotojai, pasiš ve ntusiai ėję sa vo pareigas, .s1.ek
dami padėti divizijai sėkmingai vykdyti kautynių uždav 101us. 

Lietuviškosio s divizijos eilėse aiškiai pasireiškė ne sugria~~
ma tarybinių tautų draugystė: Greta lietuviLĮ narsiai kovoJ 0 ir 
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Artisto R. Marijošiau s koncertas divizijoje 
Prieky je sėdi generolai V. Karvelis ir A. Guzevičius 

kitų tarybinių tautų kariai: rusa i, ukrainiečiai , baltarusiai, žydai, 
lenkai ir kt. Visi jie siekė to paties tikslo - greičiau išvyti 
is Tarybinės žemės hi tlerinius grobikus ir juos sutriuškinti. 

Tėvynės kare apie 14 tūkst. divizijos karių ap~ovanoti _ordi
nais ir medaliais, o 12-ai buvo suteiktas Tarybų Sąjungos Didvy
rio vardas. 

Lietuviškąja divizija rūpinosi, ją globojo ~ietuv~s Ko~~
nistų partijos vadovai ir Lietuvos TSR yynausybes n~n_ar, 
tiek divizijai besiformuojant , tiek jai bes~kaunaz:t s_u p_nesu. 
Draugai A. Sniečkus, J. Paleckis , M. ~dvrlas. ~~na1 ~u~av~ 
divizijoje ir lankėsi daliniuose pirmosr?se l~mJose, rllP1??s! 
karių gyvenimu, darė pranešimus, ugde k~n.ų . !arpe pol~tI~Į 
susipratimą ir meilę Tėvynei. J ie gyveno d1v1z11os vargais rr 
~~~~~- . 

Ilgą laiką divizijoje dirbo žymū~ ~iet~vo~ ~om_u~~!ų par: 
tijos veikėjai bei vyriausybės nanar: pir~ 1e11 d1':71Z!Joskpo 
l·t· · · · · · · k · M S mauskas ir F Brehaus as, 1 mro skyriaus virsmm ar 1 · u . . . . d. • · .. lankė 
M. Junčas-Kučinskas K Preikšas ir kiti. Daznar 1v1z1J~ • . ' · . • ·. v N·u nka G Z1manas, 
ir kiti partijo s CK ir vyr iausybes na.na1. · 1 . ' - · oetai 
J .• 2.iugžda ir kit i. Divizijoje. apsilan~yda vf ~a~~~~e~ičius: 
rasytojai bei meno darbuoto1a 1:. ~- ira: k A Venclova, 
I<. Korsakas , E. Mieželaitis, S. Nen s, .!.:. ŠIJ? ku~, LTSR valsty
A. Staškevičiūtė, R. Marijošius, V. Pecmra ir ·• 

binis dainų ir šokių ansamblis. 
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LIETUVIŠKO SIOS DIVIZIJOS KARIAI, TARYBl / Si\JUNGO S DIDVYRIA I 

V. Bemotėnas B. Cinde lis V . Fedo tovas 
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LIETUVIŠKOSIOS DIVI ZIJOS KARIAI , TARYBŲ SĄJUNGOS DIDVYRIAI 

V Jaccnevičlus F. Lysenka St. Sc in laus kas 



LIETUV IŠKOSIO S DIV IZIJ OS KAR IA I, TARYBŲ SĄJUNGOS DIDVYRIAI 

K. Sutas G. Užpails V. Vilen skis 



Karas padarė mūsų kraštui sunkia s žaizdas. Fašistiniai grobi
kai sugriovė ir sudegino da1:1~elį m_ūsq miestų ir_ š!mtu_s ~?imų, 
daug įmonių, gamyklų, pn s1~robe turto, suna.ikmn Ir 1svarė 
į vergovę šimtu s tūkstančių Lietuvos gyventojų, padarė Lietuvai 
milžiniškų nuostolių. 

Didžioji Tarybinės liaudi es , jo s Ginkluotųjq Pajėgų pergalė 
Didžiaj ame Tėvynės kare , Komunistų partijai vadovaujant, įga
lino lietuvių tautą išvengti to baisau s visiško išnaikinimo li
kim o, kurį jai bu vo parengę hitleriniai grobikai. Pirmą kartą 
po daug elio amžių vi sos Lietuvos žemės su Klaipėdos uostu, su 
sos tine Vilnium buvo sujungtos į vieningą Lietuvos Tarybų So
cialistinę Respubliką. Toji istorinė pergalė taip pat įgalino lie
tuvių tautą su broliškųjų tarybinilĮ tautų pagalba sukurti tikrąjį 
savo valstybingumą, tikrąją nepriklausomybę, sėkmingai atk urti 
okupantų sugriautą savo krašto pramonę, žemės ūkį, vysty ti 
kultūrą, vis as liaudie s ūkio šakas. Lietuvių tauta yra kupina 
dėkingumo Komunistq partijai, Ta1ybinei Vyriausybei, broliš
koms tarybinėms tautoms, Tarybin ei Armijai už išvadavimą, už 
suteiktas galimybes kurti naują gyvenimą. 

Per 16 pokario nenuilstamo darbo metų lietuvitĮ tauta yra 
pasiekusi didelių laimėjimų visose lia udies ūkio ir kultūros 
srit yse. Ji yra pasiryžusi pasiaukojamai vykdyti TSKP XXI su
važiavimo nutarimus, gausinti savo indėlį į didžiąsias sep tyn
mečio stat ybas. Ištikima tautų draugystės, prole tarin io inter
nacionalizmo principams lietuvių tauta bro liškoje Tarybų 

Sąjungos tautų šeimoje žengia savo suklestėjimo keliu -
į komunizmą. 

PRIEDAI 



ypATINGOSIOS VALSTYBINĖS KOMISIJOS 
VOKIŠKŲJŲ FAŠISTl~IŲ GROBIKŲ BEl JŲ BENDRININKŲ 

PIKTADARYBEMS NUSTA TYTI IR IŠTIRTI 
PRANEŠIMAS 

APIE HITLERINIŲ GROBIKŲ NUSIKALTIMUS 
LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖJE RESPUBLIKOJE 1 

Okupavę Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką, vokiškieji 
fašistai mėgino paversti Lietuvą vokiečių kolonija ir pavergti 
lietuvių tautą. Šis nu sikalstamas hitlerinės vyriausybės tikslas 
pilnai pasireiškė visuotiniu plėšimu, naikinimu, smurtu prieš 
lietuvius ir pasityčiojimais iš jų, masinėmis senelių, moterų, vai
kų bei karo belaisvių žudynėmis. Fašistai iš Lietuvos valstiečių 
atėmė žemę, išplėšė ir uždarė universitetus bei mokyklas, su
naikino pramonę ir kultūros vertybes. Reichsministerio Rozen
bergo vadovau jami, okupan tai mėgino suvokietinti lietuvių 
tautą, sunaikinti jos tautinę kultūrą. Lietuva buvo paskelbta 
vokiškosios „Ostlando" pro vincijos dalimi. 

Raudonajai Armijai išvadavus Lietuvos TSR, speciali komi
sija, kurią sudarė TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas 
A. Sniečkus, Liet uvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Pirminin
kas M. Gedvilas, Lietu vos TSR Vidaus Reikalų Liaudies Komisa
ras J. Bartašiūnas, profesorius A. Purėnas, lietuvių istorikas 
J. Jurgini s, dalyvaujant Ypatingosios Valstybinės Komisijos na
riui V. S. Zurabovui, ištyrė hitlerininkų padarytus nusikaltimus 
L~~tuvoje. Ypatingoji Valstybinė Komisija, re~damasi šios kom~
s1}?.s tyrinėjimų medžiaga, fašistų nukankinttUll_~uk~ kap.~ k_a~1-
neJ1mais, liudytojų parodymais, nustatė vok1~kųJų fas1st~1;11q 
banditų Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos okupac11os 
metu įvykdytųjq piktadarysčiq bei sunaikinimų faktu s. 

HITLERININKAI. M~GINO SUNAIKINTI 
LIETUVIlJ KULTORĄ 

Per tarybinės va ldžios metus Lietuvo~e lietuvių _kultūrai bu
yo suteiktos visos sąlygos plačiai vystytis. Buvo_ atidaryta _nau
JŲ mokslo įstaigų, išplėstas naujų mokyklų tmklas, SUkurta 

1 S· · · Id·· · orgam1 1'sakymai yra su-. iame pran eš ime minimi okupacin es va zios . . R d 
tikrinti su spaudoj e pask elbtais jlĮ tekstais ir atitink amai ištaisyti.- e · 
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Valstybinė filharmonija, Uaudi~s kūrybos nam?i. ~tidaryla Dai
lės aka demija Vilniuje ir Ta~komo~~ ~eno mst1lut~s I~aune. 
Susiorg anizavo lietuvių rašytoJlJ, da1lrnm kq, kompoz1 tonų są-

jungos. . . •. · · 1· t 
Vokiškieji okupan tai tuoj po savo 1s1ven_1?10 sugn ove 1e u-

vių kultūros įstaigas. Jie uždarė __ Filhai:mom J~, Kauno _ ko!1ser
vatoriją, Vilniaus Dailės akademiją , Ta1k?m<?J~ m~no !n~t1tutą, 
likvidavo visas meno mokymo įstaigas, isva 1ke kurybm1ų dar-
buotojų sąjungas. . . . 

1943 m. kovo 17 d. gestapininkai apsupo _ seno Jo Vil maus 
universiteto rūmus, sudaužė juos e statula s b_e1 ornamentus, ~u
plėšė paveikslus, išgrobs~ė eksp?n_atus, ver ting as mok slo prie
mones, mokslinę literaturą, ep1d1oskopus , . elek tr~s ~o~orus, 
stakles ir kitus pagalbmius mokslo įrengimus ; 1~veze Į Vo
kietiją 1743 gramus platinos. 1a iki~ant unive_rs1te_tą , ~kt~
viai dalyvavo · vokiečių 11mokslininka1" daktar ai Mrn len s 1r 
Vulpas. . . . . 

Toks pat likimas ištiko ir kitą stambiaus ią ~i:~u~os _Y~ls~yb_1-
nį universitetą bei Chemijos institutčt_ Vok iec ia1 V1lm~Je n 
Kaune sugriovė 14 gimnazijų ir 46 praclz1os mokyk las, o taip pat 
mokslo įstaigas Šiauliuose, Marijampolėje, Panevėžyj e, Ukmer
gėje; susprogdino ir sunaikino že~ės ūk~o ~ka~emi_ją, _Aukšt es
niąją žemės ūkio mokyklą ir 7 zemesmąsias zemes uk 10 mo
kykla s. 

Vilnia us miesto gebitskomisaras Hing sta s pas isav ino ir iš
vežė iš Vilniaus valstyb inio dailės muzieja us ver tinga s baldų 
kolekcijas, senovinį porcelianą, kilimus, pa ve ikslu s, graviūra~ 
ir kitą muziejinį turtą. Iš to paties muziejaus vokiečiai pagrobe 
40 vertingų XlX ir XX amžiaus paveikslq, 130 lab a i retų var io 
graviūrų matricų (XVII, XVJII, XIX amžiaus ). sku lpt oriaus 
T. Kriugerio konkursinį Petro Didžiojo pamin k lo p ro jek to m~: 
delį. Generolas Runau pavogė ve rtingu s paveik slu s „Sven toJ1 
Seima" (Rubenso ateljė) ir „Peizažas " (Tenirso ). Iš Meno akade
mijos biblioteko s vokiečiai pagrobė 743 sen iausi us ir rečiausiu~ 
leidinius, istorinių aukso bei sidabro medaliq kolekciją. Visiškai 
sunaik intos plačia i žinomos žydq kultūros įstaigos: 1) Strašuno 
vardo bibliot eka, 2) Lietuvos TSR Mokslų nka clemijo s Zydų 
mokslo institut as, 3) Istor inis etnografinis muziejus . 10 000 semi 
XV, XVI, XVII amžiaus leidinių buvo išgab ent a į Bcrlyną (Bis
markštrasė l). Vokiškieji grobikai išgab eno į Frankfurtą prie 
Maino brangius Repino, Levitano, Marko Šagalo paveiks lus, 
M. Antokolskio, Ginsburgo, Aronsono, N. Tr ege rio skul ptūras, 
Mak simo Gorkio, Levo Tolstojau s, Romeno Rolano , Solom-Alci· 
chemo ir kt. rankraščius bei laišk us. Pasi t ra ukd ami hit le rininkai 
Lietuvoje sudegino senąją evange likl1 reforma tq s inodo biblio· 
teką, įsteigtą 1611 metais ir turėj usią 20 000 unikiniq XVI, 
XVII ir XVIII amžiaus knygų. 
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Kaune vokiečiai išplėšė žinomo lietuvių po eto Maironio na
rną-muziejų ir Operos, Dram os bei Operetės teat~us. Ši~uliuose 
sudeg ino stambiausią periferinį Lie tuvos teat~ą ir Krastot'>'.'rc~s 
rnuzicjq su visomis unikinėmis etnografinėmis, archeologme
mis i r is torinėmis ko lekci j omi s. Vokiečiai išplėšė teatrus Pane
vėžyj e ir Marijampolėje . 

Lietuvos inteligentijo s atstovai pergyveno ž iauriausius pe .r
sekiojimus ir represi jas. Vokiečiai sušaudė žin?mą .d?ug elto 
skulptūros kūriniq meistrą Grybą, poetą MontV1lą, dmgen tu s 
Hofmeklerį ir Durmaškiną, lenkų muzikinės komedijos tea tro 
Vilniuj e rež i s ierių ir meno vadovą Vyrvičių-Vichrovskį. Nuo 
sunk iq fašistinio režimo sąlygų žuvo: akademikas chi rur gas 
Kuzma, po etas ir dram a turg as Binkis , profe sori us Alb in as Rim 
ka, dailinink ai Diclžiokas, Menčinskis, Samuolis, nusipelnę k om
pozito riai Šimkus ir Karnavičius. Vilniaus universi te to teatro 
istor ijo s katedros vedėjas ir dramaturgas Balys Sruoga bu vo 
uždaryta s vienoje Vokietijos koncentracijos stovyklų . 

BA ISINGOS HITLERININKŲ PIKT ADA RYBJ:S 
LIETUVO S TSR TERITORIJOJE 

Lie tuvo s TSR oku pacij os me tu hitl eriniai niekšai įvedė kru
vinojo teroro režimą. Siekdami nus lopinti be t kokį gyvento j q 
pasipriešinimą fašistų ko lon izacinei po litik ai, vokiečiai planin
gai ir metodiškai naikino tarybiniu s žmones, visai p iš jų tyčio
josi, kankino ju os, va rtojo pri eš juos smurtą. Toli gražu nepil
na is du ome nimi s, ji e koncentracijos stovyk lose Lietuvos teri
tor ijoj e sunaik ino l GS 000 karo belaisviq, sušaudė, sudegino ir 
nukankino da ugiau kaip 300 000 taikiq gyventoją 

MAS INJ::S T ARYBINlŲ 2MO IŲ ZUDY :fi 
PA ERIUOSE 

Vos tik užg robę Lie tu vos TSR sostinę Vilniq, vokiškie ji oku
pant a i tuoj pradėjo ma siška i naik inti jo gyventojus. Paner iu ose, 
aš tuoni k ilome trai nuo Vilnidus, buvo suorgnnizuo ta spec iali 
slovykla. M«sinės žudynės šioje stovyk loje prasidėjo 194 1 metq 
liepos mėnesį ir truk o iki 1944 mettĮ liepos mėnesio. 

.,Pradecl« nt 194 t m . liepo s mėn.", - pranešė liu dytojas e i
niu cas Stani slovas t p«novičius, gyv. Panerių sto tyje, - ,.į š ią 
stovyklą ka sdi n c1tvė1rvclavo ir sušttudydnvo grup s po keli 
š imtu s žmonią Kt1cla vc-žclavo žmon0s mašinornis, aš juu iš toli 
girdėdavau jLĮ gm sius riks mus. Sufmuclyma i vykdavo bcvcil 
kasdien, 11110 ryto ligi vakaro , ir truk o iki pat Raudonnjėt i Armi 
ja i išva duoja nt V ilni11". 
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Nu o 1943 metų pabaigos hitler inink a i ypač stropi a i stengėsi 
panaikinti savo kruvinųjų nusikaltimų pėdsakus. Tu o tik slu Pa
neriuose ji e organizavo suša udytqjq lavo nq deginimą . 

11 1943 metais gruo džio mėn.",- pranešė liud ytojas Zaid elis 
Mat vieju s Fiodorovičius, - .,mus privertė iškasinėti ir degint i 
lav onu s. Prad žioje sudėdavo malkas , po to eilę lavonų po 
100 žmonių, apipildavo ju os dega mu skysčiu ir vėl uždėdavo 
lavo nus. Tuo būdu kiekvienam lau že mes sudėdavom apie 
3000 lavonų, apipildavo m ju os nafta, iš keturiq pusių padėda
vom padegamąsias bombas ir pad egdav om". 

Lavonų deginimas truko nu o 1943 metq pabaigo s iki 1944 me
tų birželio mėn. Per tą laiką iš 9 duobių, bendros 21 179 kub . 
metrų talpos, buvo išimt a ir sudeginta laužuo se ne mažiau kaip 
100 000 lavonų. 

Paskutinėmis dienomis pri eš pasitraukimą hitl e rininkai ne
suspėdavo sudeginti sušaudytųjų lavonų, juos tik įmesdavo 
i duobes ir iš viršaus lengv ai apipildavo smėliu. Pagal doku 
mentus, rast tL5 nužudytųjų rūbuose, ir remiantis liudytojų paro
dymais nustat y ta , kad žuvusiųjų tarp e buvo mokslininkų ir 
darbininkų, inžinierių ir studentų, kunigq ir stačiatikių šventi 
kų - ne lik Viln iaus, bet ir kitų Lietuvo s TSR miestų, mieste
lių ir kaimų gyventojų. 

Teismo medicin os ekspertų komi sija, kurią sudarė fronto vy
ria usiasis teismo medicinos eksperta s medicino s tarnybo s pa
pulkininki s Nik olskis V . P., vyriau siasis fronto patologa s-an~
tomas , medicinos mokslų daktara s, medicin os tarnybos papulki 
ninki s Molotk ova s V . G., patologinės anatomijo s prof esorius 
Marburg a!:' S. V ., Vilni aus miesto teismo medicin os ekspertas 
Butkevičius l. J . ir kt., nustatė : 

,.Išti rtieji lavona i didžiąja dalimi tenk a civiliniam s gyv ento
jams. Nedid elis lavonų ki ekis ra stas karių rūbais. Pri e kai kuriq 
lavonų ras ta kata l ikų ir stačiatikių bažnyčios religini o kulto 
daiktų. Re mianti s ras tais daikt ais ir dokum entai s, nustatyta, k~d 
sušaudytųjų tarpe buvo: gydytojų, inžinierių, studentų, š?f~nų, 
šaltkalvių, geležinkeliečių, siuvėjų, laikrodininkų, prekybmmkų 
ir kitų. 

Daugeliu atvejų mirti es priežas tis - kiaura s galvo s peršo
v imas pavi eniai s šūviais, sw;a lojant sme~enis. Kai kuriais atv e
j a is buvo ra sta po dvi ir po daugi au įšovimo angų. 

Tipiška s kulkų įšovimu angų dydi s - 0,8 cm - atitinka v~
kiškojo pavy zdžio kulk as. Įšovimo angų pobūdis le idžia manyti, 
k ad ša udoma buvo iš labai ar ti. 

Ištirtųj ų la von q būsena ir rūbuose ra sti dokum enta i rod o, 
kad sušau d ymai vy ko nuo 1941 metų rud ens Iki 1944 metų 
liepos mėn.'' 

1 Teismo medic inos ekspertų komi sij a nustatė, kad v okiški eJ 
faš istini a i bud e liai sušaudė ir sudegin o Pan eriu ose ne mažiau 
ka ip 100 000 žmonių. 
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„MIRTIES FORTAS" KAUNE 

9-Ji fortą Ka un o gyvent oj ai pavadino „Mir ties for tu" . Fortas 
yra 6 k ilom~tra i . į . ši~urės . va karu ~ n~o mies to. Tai senas gelž
betonin is tv irt ov m 1s 1reng1mas . V1duJe yra daug kazematų, ku
riuos vokiečiai panaud ojo kaip kameras kalini ams . Iš visų pusių 
fortą supa gelžbetoninė sie na ir spygliu ota viela . 

Pirmomi s dienomis po savo įžygiavimo į Kauną hitl er ininkai 
suvarė į 9-jį fortą api e 1000 tarybinių belaisvių ir privertė j uos 
kasti grioviu s daugiau kaip 5 ha pl oto lauke pri e vakarinės 
forto sienos. Pe r 1941 m. liepos ir rugpiūčio mėnesius buvo iš
kasta 14 griovių, ki ekvi enas 3 m pločio, 200 m ilgio ir daugiau 
kaip 2-jų metrų gilumo. Kas pateko į 9-j į fortą, gyvas jau nei š
ėjo. Voromis po keletą tūkstančių žmonių hitl erin inkai varė 
čionai moteris, vaikus, paauglius, vy rus ir senelius sušaudyti 
ir sudeginti. 

Liudytojas Michailov skis Stanislov as Nikodimovičius, iš 
Kumpių kaimo, komisij ai pranešė: .,Aš pat s mačiau, kaip vokie 
čiai 1941 metq rudenį varė į 9-jį fortą tarybinių piliečių vorą. 
Kartą mačiau žmonių vorą, besitęsiančią nuo forto iki Kauno . 
Be to, vokiečiai gab eno žmones dengt omis maš inomis. Suva -
1ytuosius mirčiai ir kankinimui tarybiniu s piliečius vokiečiai 
visiškai išrengdavo forto sod e, po to būriais po 300 žmo
nių suvarydavo į iškastus grio vius ir ten sušaudyd avo iš 
automatq ir šautuvų. Pasmerktųjų žmonitĮ buvo tiek da ug, 
kad jie po keletą valandų stovėdavo nuogi šal tyj e, lauk dami 
mirties". 

Liudytojas Sčestno V. A, iš Giedraiči tĮ kaimo, komisijai pa 
reiškė: ,.Kai buvo iškasti gri oviai, vokiečia i pradėjo va ry ti į 9-jį 
fortą daugybę taikiq tarybiniq piliečių iš Ka uno bei kitų rajom1 
ir čia juos sušaudyda vo" . 

Vien tik per dvi d ienas 1941 metų lapkričio mėnesį 
9-me fort e buvo sušaudyta 7 tūkstančiai taikitĮ ta ryb inių 
piliečiq, o pe r dvi dienas 1941 m. gruo džio mėnesį - apie 
22 000 žmoniq. 

9-me fort e buv o sušaudyta įvairitl tautybi tĮ žmonių: rusų, 
ukrainiečiq, baltarusių, lietuvių, lenkų, žydtĮ . Siame forte su
šaudyti: TSR Sąjungos Aukščiausiosios Taryb os deputatė Bu
d'.i.inskienė, Lietu vos TSR Aukščiausiosios Taryb os depu tatas 
Zibe rtas, Ka un o darbininka s stachanovictis Ščcrbakovas su sa-
vo ~-mona ir naujagimiu kūdikiu ~ei d~ugelis ki ttĮ, . . 

Be tarybinių žmon i\-}, hitlerini~ _ka1 ~-.m~ for te na 1k1~davo 
Prancūzijos, Au stri jo s, Cekoslovak1Jo_s p_1hcč1':1s . B~vę~ ~-Jo. fo_r
to prižiūrėtojas J . Naudžiūnas pare1ške : .,P1r~ oj1 uz~1c111eč1q 
grupė Iš 4000 žmoniq a tvyko į fortą 1941 me tais gruo?zio mė,:1 . 
/\š kalbė jausi su vi ena moterimi, kuri pasakė, kad Juos vczę 
i Rusiją da rbams. 1941 m. gru odži?_ mėn .. l~ ~-. prasidėjo u~si~
nlcčlq naikinima s. Ji ems buvo pasmlyta 1še1t1 1š fort o gru pem1s 

433 



po 100 žmonių neva skiepytis. Išėjusieji „sk_iepyti~" daugiau 
nebegrįždavo: visi 4000 užsieniečių bu vo susau cly t1. 1941 rn. 
gruodžio 16 d. atvyko dar viena grupė iš 3000 žmonių, kuri taip 
pat buvo sunaikin ta". . 

Iki 1943 m. spalio mėn. visi grioviai į v~kar~s nuo 9-Jo _forto 
jau buvo pilni sušaudytqjq lavonų . K1ek_v1e1:ame . gn? ~ 
je buvo nuo 3 iki 4 tūkstančiq lavonq .. I~· viso h1_tlen111~
ka i iki 1943 metu spalio mėnesio čia suna1kmo daugia u kaip 
50 000 žmoniq, iš- jq daugiau kaip 40 000 ~ary~inių ~iliečių ir 
apie 10 000 užsieniečių. Sunaik inti sa~o nus~ka_lt1_mų p_edsaka~s 
hitler ininkai nuo 1943 metų prade Jo cleg mt1 Jll susaudytųJų 
žmoniu lavonus specialiuo se laužuo se . 

Buvęs forto kalinys Geltr un kas Mykola s Iljičius , kurį vokie 
čiai drau ge su kitais šešias savaites privertė iškasinėti ir de
ginti lavonus , štai ką pap asakojo komisijai: 

Per diena mes iškasdavo me 'ir sudeg ind avome po 600 Ja
vo~~- Tai buvo vokiečiq nustaty ta norma. Kasdien kurdavom po 
du didelius laužus, kiekviename jq tilpdavo po 300 lavonq. 
Sudeginu s lavonus, kaulai būdavo sutrupinami me taliniais daik
tais ir užkasa mi į žemę. Per šešias savaite s mes iškasėm pu ske t
virto griovio, iš kurių buvo išimta ir sud eginta 12 000 lavonų; 
dar liko neiškasta pusdešimto griovio ir daug smulkių duobių, 
jose buvo ne mažiau kaip 40 000 lavonų". . .. 

Hitlerininkai į 9-jį fortą deginti atgab endavo lavonus ir 1s 
kitų \:ietų. Čia vokiečiai degindavo ir gyvus žmone s. Antai -;
liudytojo Geltrunko parodyma is, 1943 metais gruodžio 16 d. 
9-me forte gyvus sudegi no visą 5 asmenų doc ento Šapiro 
šeimą. Liudytojas, Giedraičių kaimo gyve nt oja s Korolk o
vas ~- F., papasakojo: ,,Aš mačiau, kai p dienos met u pri e 
laužo privažiuo davo dengtos mašin os, iš kuriq žmonės bū
davo meta mi tiesiai į ugnį. . 1ereta i pasigirsdavo šauksmai 
ir šūviai". 

Sudeginus visus lavonus, hitlerininka i užka sdavo griovius , 
suardavo ir užsėdavo lauką. Nuo 1943 m. balandžio mėn. ta
rybinių žmonių naikinimas buvo vykdomas jau for to ki eme, 
grim·yje prie vakarinės sienos; čia ta ip pat nuola t degė lau· 
žas. Šiame griovy je rasta malkų liekanų, 8 statinės su dega 
muoju mišiniu ir didelio laužo žymės. 

Komisija vokiškųjų niekšų nusikaltimams Kaun e tirti, kurią 
sudarė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputat as J. Gri
galavičjus, Kauno Darbo žmonių deputatų ta ry bos vyk domojo 
komiteto pirmininkas Rutkauskas , profeso rius Mažy lis, gyd yto
ja i Pikniu s, Gurauskas, Lašienė, Gurevičius, Buivydaitė-Kutor
gienė, rašytoja Felicija Bortkevičienė, stud enta s Až ukai tis, ma
joras Frančukas ir majora s Rumiancevas, nustatė, kad 
hitlerininkai 9-me forte sunaik ino daugiau kaip 70 000 taikių 
gyventojų. 
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VOKIŠKŲJŲ FAŠISTŲ 2V:l!RIŠKUMAI 
TAIKIŲ GYVENTOJŲ AT2VILGIU 
STOVYKLOJE ETOLI ALYTAUS 

IR KITOSE LIETUVOS TSR VIETOSE 

Lietuvos TSR te ritorijoje hitl er ininkai sunaikino didžiulę 
daugybę ne tik vietos gyventojų, bet ir suvarytų_ čia Oriolo, 
smol ensko, Vit ebsko ir Len ingrado sričių gyvento J~• Per ~v~
kuotųjų gyventojų stovyklą netoli Aly tau s (buvu ~1. tarybmn1 
belaisvių stovyk la Nr. 133) nuo 1943 m. vasaros ligi 1944 m . 
birž elio mėn. perėjo apie 200 000 žmonių. Vis i barak~~ bu:-:_o 
ap ipinti dvi em SI;>yg liuot c:sios_ vielos ei_lėmi~. yž savav al!sk~ 1s
-ėjimą už vielų ~z.tv~ ~ll k_1e_kvie~ą „1:us1ka~te~Į „bau s_davo, ~da: 
rydami į karc e q ir zia un ai musdam1. Įkalmt1e11 tur edavo d~rbti 
sunkiu s fiziniu s darbus, jie būdavo marinami badu, per dieną 
jie gaudavo 150-20 0 gramų duonos su piu veno mis ir pusę litro 
sugedusių lęšiukų ar žirnių sriubos . Sveikiausiu s ir jauniausiu s 
siqsdavo darbam s į Vokietiją. . . .. 

Dėl sunkių antisanitarinių sąlygų, nepapra sto sus1k1ms1mo, 
vandens stokos, bado ir lig q, o taip pat dėl masinių sušaudymų 
per 14 mėnesių šioje stovykloje žuvo api e 60 _tūkstančių t~il?ų 
tarybinių žmonių, o tai pa tvirtina dokum ent ai ir parodymai hu
dytojlĮ, Al y taus gyventojų: Gašk er io St. Vl., Gašk_erio Mak
similij ono Germanovičiaus, Petrovo, dakto..:o Rybkmo, Nov a
kov sk io , Strembo vsk io ir kitų. 

1943 m. pabaigoje į buvusią karo belaisvių stovyklą pri e 
aero dromo Kaune buvo a tvary ta daug taikių gyventoj ų, įvai
raus amž iaus vyrų ir mot er q, o taip pat vaiką Įk~li_ntųjų :k ai 
čius šioje stovykloje visą laiką svyravo nuo 1200 hg1 1500 zmo 
nių. Iš s tovyk los raštinėje rastų užraštĮ mat yti , kad 1944 metų 
sausio mėnesio 3 dieną stovykloje bu vo: darbin~tĮ vyrų - 43~, 
nedarbingų - 26, darbingq mot erq - ?37, ne darbmg.:1- 42, vai
kų - 253, o iš v iso tą dieną stovykloJe buvo 1491 zmogu s. 

1944 me tq pradži oje vokiečiai šioje stovykloj~ ~:i e~~rta a t
ėmė iš mo tinu vaik us nuo 6 ligi 12 metų a.mziaus Jr 1sveze. Kau
no gyv en tojas V ladislovas Blit1II:.?s pa~odė: ,,~ri~_š . ma'.10. a~_is 
vyko širdį draskančios scenos: 1s motmq ':'ok 1e~1a1 a t1mme10 
vaikus ir siuntė ju os nežinia kur, o daug el_1s vaikų dra ug~ su 
motin omis žuvo per sušau dymus" . Stovykl? Je an t pa sta to ~1en~ 
buvo ras ti įrašai apie fašis tin iq išgamq pikt adary bes . šta i ka i 
kuri e jq: ,,Atkeršyk ite už mus! Tež ino ir_ supr~nta v~sas pasa~
lis, kaip žvėriškai žudė mūsq vaikus. MustĮ d ienos Jau suskai
ty tos, likit sve iki!". ,,Tež ino visa s pasau lis ir teneužmirš ta atker
šy ti už neka ltu s mūsq vaik us. Viso pasa ulio mot erys ! Pri sim in
ki te ir supraski te vis us žvėriškumus , kur ie bu vo įvykdyti 
XX amžiuj e mūstĮ nekaltiems va ikam s. Ma no kūdikio j au nėra , 
ir man viskas vis tiek". 
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Raudono sios Armijo s karių šeimoms Lietuvos TSR teritori
joje vokiečiai įsteigė speci alias koncen tracijos stovykla s. 

Šitose stovyklose buvo iškabintas įsakymas: ,,Už nepas iten
kinimo vokiečių valdžios organais reiškimą ir stovyklos režimo 
pažeidimą tarybinius piliečius be teismo šaudyti, sodinti į ka
lėjimą, siųsti amžinon katorgon į Vokietiją". Stovyklose žmonės 
neretai būdavo viešai sušaudom i. 

Apie kankinimų faktus ir didelį mirtingumą tarybinių karių 
šeimų stovyk lose papasakojo liudytojos, Raud ono sios Armijos 
vadų žmonos: V. M. Kozlova, A. M. Sabajeva, M. F. Vyglova, 
N. S. Panščina, V. V. Lapočkina ir kitos. 

Keturių tokių stovyklų viršininkė, vokietė Elizabeta Zeeling, 
ne kartą yra pareišk usi įkalintiesiems: ,,Jūs mano vergai, aš 
bausiu jus, kaip norėsiu". Ji vykdydavo stovyklose žiaurius. 
kankinimus, mušdavo ir ne t pati šaudydavo kalinamuo sius. 

Tardoma Zeeling pareiškė, kad gestapo bendradarbis sto
vyklų virš ininkas Jacko ir oberšturmfiureris Miul er is instruk
ciniame pasitarime davė šiuos nurod ymus: ,,Stovyklose esančias. 
moteris stropiai sekt i, nes jos yra tarybinių vadų žmonos. Jei 
kuri atsisakys dirbti, tuojau siųsti į sušaudymo be tardymo sto
vykla_s .. Iš. sto_vy~ l~ ~iek~ neišleidinėti. Įvesti griežtą drausmę. 
žiaunai uzgmauzti k1ekv1eną nepaklusnumo mėginimą ar pri e
šiškus veiks mus" . 

,,Plikojo Kalno" dauboje, į ry,tus nuo Loznikų kaimo, Vil
~iaus apskrityje, komisija rado dvi aikštel es - 30X12 metrų. 
~r ~0X 6 . m~trų; t_en _buvo degi~a~i vokiečių sušaudytųjų Nau
Jos10s Vilmos, M1ckunų, Lavonsk1ų, Šumsko, Medininkų, Totor
kaimi<;> ir kitų _vietovių gyventojų lavonai. Loznikų kaimo gy
ventojų Andnuškovičiaus, Naganovičiaus ir Petrulevičiaus. 
pareiškimčl:,is, 19~1 metų rudenį vokiečiai čia varė ta rybiniu s. 
zmones susaudyh. Nuo 1944 m. birž elio mėn. l d. iki 18 d. vo
kiečiai atkasinėjo duobes ir degino lav onus. Pelenu s užkasd:i.vo, 
į duobes. Prievarta lavonams atkasinėti ir deginti atvarytuosiJS. 
tar~b1.~i~s žz_none_s vok~ečiai ~1;1ša~dė „Plikojo Kalno" dauboj e 
vok 1ecia1 susaude 10 tukstanc1ų zmonių. 

1941 m. rugsėjo mėnesį Eišiškėse iš kulko svaidžio buvo su
šaudyta 800 žmonių. Prienuose vokiečių budeliai, miesto kom en· 
d~nto _ SS k?riD:omenė~ kapitono Reinar to vad ovaujami, nukan
kmo ir 1:~ude daugiau kaip 300 žmonių, jų tarp e Juozą 
Steponav1c1ų, Marę Marcinkevičienę, Marcelę Stukšienę ir kt.. 
Kauno priemi estyje Vilijampolėje vokiečiai sudegino apie 
8000 tarybinių piliečių. 

1 ~44_ me~ų . birž_elio 3 d. į Pirčiupio kaimą, Trakų apskr. , įsi
brov e h1tler~nmkai; ap~uI_Ję kaimą, jie smarkiai jį apiplėšė, o po· 
to_, suvarę visus vy rus Į vienus ~amus, o mot eris ir va iku s į kitu s
tn_s_ n_a1!1~s:. tuo s namus p~deg~. Mėginusius ištrūkti ir pabėgti 
fas1stmia1 1s_ga?10~ _gau~e 1r vel mėtė į degančius namu s. Taip· 
buvo sude gmti visi kaimo gyventojai - 119 žmonių, jų tarp e 
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21 vyra s, 29 moterys ir 69 vaikai. Čia žuvo: Jalk omas su žmo
na ir 4 vaikais , Va lkišius Juozas su žmona ir 7 vaik ais Kava
liauskienė Stasė su 3 vaikai s, Uždavinienė Ieva su 3 ~aikais 
Jmbaleikis su kūdikiu, Uždavinienė Marijona su 4 vaikai s, Už~ 
davinys Stasys su 2 vaikais, Markevičius Juozas su motina 
Markevičius Ju ozas su 3 vaikais, Brazauskas su kūdikiu ir kt

1

• 

Zv:ėri_šką ri:asinį r~_mių gyventojų naikinimą vokiškieji oku
pantai 1vykde ManJampolės rajo ne; ten buvo sunaik inta 
7700 žmonių. Seirijuose, Alytaus apskr., vokiečiai sušaudė 
1900 ž_mon~ų; ~ilviškiu<;>se_ buvo sušaudyta daugiau kaip 1000 gy
ventoJų. Šiaulių apskntyJ e, nep ilnais duo meni mis buvo sunai 
kint a 3~30 _ž~onių . Traku ose, Panevėžyje, Ukme~gėje, Kėdai
niuose u Birzuose vokiečiai sunaikino 37 640 taikių gyventojų. 

TARYBINIŲ BELAISVIŲ NAIKINIMAS 

Kaune, 6-me forte, buvo tarybinių belaisvių stovykla Nr. 336. 
Stovykloje karo belaisviai buvo žiauriai kankinam i ir iš jų buvo 
tyčiojamasi, gri ežtai laika ntis ten pat rasto „Nurod ymo vado
vams ir konvojeriams dar bini nkq komand ose", pasirašy to sto
vyklos Nr. 336 komendanto pulkininko Erhardto. Šiame nurody
me sakoma: ,,Į kiekvieną karo belaisvį žiūrima kaip į priešą" . 
Remdami es i šia direkt yva, vokiečių kareiviai ir palydovai su 
karo belaisvių gyvybe elgėsi savo nuožiūra. 

Karo b elaisviai 6-me forte buvo pasme rkti nusilpimui ir ba
do mirčiai. Badas, šalti s ir sunkus nepakeliamas dar bas greitai 
nusilpnindavo b elaisviq organizmą. Liudytoja, Petrašiūnq kaimo 
gyventoja, Mid eševs kaj a Rozalija pranešė komisijai: ,,Karo be
~aisviai bai siai badavo. Aš mačiau, kaip j ie rovė žolę ir valgė 
~ą". Kauno miesto gyven toja s mokytoja s Interesovas Dmitri
Ju~ papa sakojo: ,,Nuo 1943 m. gruodžio 24 d., gyvendamas arti 
6-Jo forto, aš turėjau progo s kelis kartus pasikalbėti su rusų 
ka_ro belaisviais. Jie pa sako jo gyveną drėgnuose ir niūriuose 
tvirtovės požemiuo se , o kadangi ir šių patalpq toli graž u nepa 
kanka, daugelis guli tiesiog tvirtovės griovyje po atviru dan 
gu~. J_q maistą sud aro ža li runkeliai, bulvių lupenos ir kitos 
darzoVIq atmatos, o apie duoną, druską ir kitus maisto produk
tus n etenka ne t galvoti". 

Vi etos gyventojams, grasinant mirties bausme, buvo už
~rausta teikti bet kokią pagalbą karo belaisv iams. Pri e įėjimo 
l st?-ryklą Nr . 336 išliko lent a su šitokiu ske lbimu vokiečių, lie 
tuvi~Į ir ru sq kalbomis: ,,Kas palaik ys ryšius su karo belaisviais, f P.ac ~as jiems du os maisto produktų, papirosq, civilinių rūbų, 
uctu<;>Jau bu s areštuotas. Pabėgimo atveju bus _sušaudy tas" . 

. 6-Jo fort o stovy kloje buv o „ligoninė" belaisviams, kuri iš tik 
tŲJų_ bl:vo persiunčiamasis punktas iš stovy klos į kapu s. Karo 

elaisviai, įmesti į šią ligoninę, buvo pasm erkti mirti. Iš 
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mėnesinių vokiečiq pranešimų apie karo belaisviq sus irgimus 
G-me forte matyti, kad tik nuo 1941 m. rugsėjo mėn. iki l942 111 
liepos mėn . , t. y . per 11 mėnesiq „ligoninėje" mirė 13 936 tarybi~ 
niai karo belai sv iai. 

Stov yklos kieme komisija rado 67 standar tiniu s kapus, 5 X 
X 2,5 m dydžio kiekvieną. Atka sus kapu s, buvo surasti štabeliais 
sudėti griaučiai. tovyklos kanceliarij oje ra stas kapų Nr. 5 pla
nas, kuriame tik sliai pažymėti kapai ir nurodylns juose esančiq 
lavo nq skaičius. Iš šio plano matyti, kad vien lik kapuose Nr. 5 
palaidoti 7708 žmonės, o iš v iso, kaip liudija stovyk los doku
ment ai, čia palaidota api e 35 000 karo belaisvių. 

Kaune bu vo taip pat karo belaisviq stovyk la be numerio, 
pietvaka rin iame Kaun o aero dromo pakraštyje. Ir čia, kaip G-me 
forte, siautė badas , rimbas ir lazdos. Iškankintus karo be lais
vius, negalinčius judėti, kasdien išn ešdavo už s tovyklos, gyvus 
sudėdavo i iš anksto iškasta s duobes ir užkasd avo žeme. Tai pa
t irtina liud ytojai, vietos gyve nt oja i - Gu tavkinas L V., Giecl
rvs J. J ., J onaitis B. K. Arti stovyklos ras ta: 13 kapų 25 X 2 m, 
s·kap ai 12X2 m ir l kapas 15X 15 m. Iška sa nt šiuos kapus, ¾ m 
gilum oje rasta lavonų žmoniq su pilkomi s milinėmis ir dengia 
mosios spa lvo s mundiruote. Remdama si iškasinėj imais, dok u
mentais ir liudytojų parodymais, komisija nustatė, kad čia, 
aerodromo rajon e, nukankin ta ir užkasta api e 10 000 tary bin iq 
belai sviq. 

etoli Alytaus vokiečiai 1941 m. liepos mėn. suorgan izavo 
tary bini ams karo belaisviams stovyklą Nr. 133, veikusią iki 
1943 m. baland žio mėn. pradžios. Dar kelyje i šią stovyklą be
laisv ius marindavo badu ir daugelį jq a tvež da vo negyvus arba 
labai nu silpusius. Kaip liudytoja i, lie tuv iq p arti zanas Margelis 
ir Alvtaus miesto gyv entojai parodė, kad vokiečiai, iškraudami 
karo bela isvius iš vagono, vietoje suša ud ydavo v isus nepaj ė
giančius toliau ei ti. Karo belai svia i būdavo patalpinami ar kli 
dėse , kur jie dažnai suša ldavo, nes iš jlĮ būdavo atimama v isa 
mundiruotė. Hitl er ininkai šaud ydavo iš kulkosvaidžitĮ ir a uto 
matą Sioje stovykloje Nr. 133 nuo sušaudymų, bado, šalčio ir 
d<'>mėtosios šiltinės žuvo ne mažiau ka ip 35 000 žmon iq. Ypa
tinga i žvėrišku žiaurum u pasižymėjo stovyk los vi rš inink ~s 
maj oras Ro1enk rancas, jo padėjėja5 Evertas , SS daktara s Ha nke, 
zon d0rfiur er is Mamatas. 

1941 m. rudenį vok iški eji faši stinidi grobikai o rg anizavo ~t?· 
V)'klą ta ry biniam s kar o belai sv iams Naujosios V ilnio s karin io 
mics t0li o ter ito rij oie. Stovykloje tuo pačiu melu bu vo laikoma 
ne m<1žiau kaip 20000 žmonių. Liudytojas T um a novas /\. /1.. 
pap asa koj o komisijai, kaip vokiečiai kankindavo šioj? sto:')'.~~ 
loj laikom us karo belaisvius: ,.Belai svia i hu vo kank111am1 ~1'1 

sąmonės ne tekimo; jie būdavo paka riami grandinėmis ui lcoJlf• 
po to nuimami, ap lieja mi vandeni u, ir vėl būdavo pa lrnrtoia · 
ma ta s pat". 
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Karo belaisvilĮ mirtingumas čia nie kuom e t nebu vo maž es
nis Jcaip 150 žmonių per parą. Mirusius užkasdavo kapuo se 
200 m nuo stovyk los. 

Re mdama si gau siais liudytojų, Nauj os ios Vilnios gyve nto 
jq Ga levskio L. l., G~!~v skos B. N., Koz lovskio K. A., Tumano 
vičlaus A. l., Bublev1c1aus S. N., Gulbin skio A . A., Kondrata
vičiaus K. O., p arodymai s , komi sija nustatė, kad šio je stovyk
loje buvo vykdomas iš ank sto apgalvotas s isteminga s ma sinis 
tarybinių karo belaisvių naikinima s bado režimu, varginančiu 
bei nepake li amu darbu, kankinimu ir sušaud y mai s. Be ndra s 
skaičius aukq, hitlerininkų sunaikintų šioje stovykloje, su da ro 
daugiau kaip 60 000 žmoniq. 

5 km nuo Bezdonių sto ties, Nemenčinės valsčiuje, V ilniau s 
apskrityje, ta ip pat bu vo organizuota s tovykla tarybin iam s karo 
belaisviams. Liudytojų, Bezdonių kaimo gyve ntojq Las tevs
kio I. M., Mackevičiaus A. V., Radzevičiaus L V. , Bryžuko F. J ., 
Bukšanskio L. L ir k t. , parodymai s , dėl labai sunkių sąlygų, ku
riose gyveno karo be la isviai, - sis temingo bada vimo, masiniq 
mušimLĮ, sušaudymų - jie n epapra s tai gau siai mirda vo. Šios sto
vyk los ter it orijo j e rasta 18 dideliq kapų. Stovyklą vokiečiai vi
siškai sud eg i no 1943 m. rugpiūčio mėnesį. Benel ras skaičius 
žuvusiLĮ čia karo be laisviq, kaip matyti iš dokumentLĮ ir liud yto
jq parod ymq, sudaro 25 000 žmonių. 

Nustatyta, kad v isose minėtose stovyk lose Lietuv os TSR te
ritorijoje vokiečiai suna ikino ne maži a u kaip 165 tūkstančius 
tarybinitĮ k aro belaisvių. 

ZEMl::S OKIO UALI IMAS 
IR BAU D2 IA V OS ĮVEDIMA 
LIETUVO S VALSTIEČIAMS 

1940- 1941 metais Lietuvoje daugi au kaip 75 000 žemės ūkio 
darb ininkq, bežemiu ir mažažemitĮ va l tiečitĮ buvo pa skirti žc. 
mės sk lypa i. Jiem s · buvo išdal y ta apie 400 000 ha žemės. Vi 
siems gtlvusi e ms žemę buv o užtikrint,1s kredita s stat ybai, že
mės ūkio inventorius, įrengimai , sėk los. Tuo budu Lie tuv os Ta-
1y~1 1 Socialistinėje Respublik oj e buvo padėtas pagrindc1s žemė 
llk1ui sul lestėti. 

f-ašistini a i l o lon izatoriai tu oja u pat atėmė iš darbo ai ticčiq 
jq ga ut c1j,1 žemQ. H itl e rini s žcmė-s uki o mini s tra s DMė atvira\ 
Pareiškė: 

. ,, ... mulkieji vie tos valstiečiai turi buti p~tšalinti nuo sa _o 
zcmės ir pnvers li bei emiai s prol ctarni s, kad butq nutraukt c1s Jtl 
dauginima s is. Dirbam oji žemi• turi pereit i į vokišk.qj tĮ ponq kla 
sės _rankas. Vi soje ry tq rdvėje vie n tll okieč ia i tu1_-i tcisQ val 
clyt1 sta mbiu os ius dvarus. Kraštas, gyv e namas sv .t1mos rasės, 



turi tapti vergų, žemės ūkio tarnų ir pramonės darbininkų 
kraštu ". 

Generalinis Lietuvos komi~aras fon Rcntelnas 1941 m. rug. 
piūčio 18 d. įsakymu patvar ke: 

„Naujakuriai ir mažažemia i, kuri e . 194~. VIII. 5 „bolševikų 
Ministerių Tarybos nutarimu yra gavę zemes naudojimuisi, ši
tos teisės laikomi nus tojusiais. Tai taiko ma taip pat atsikėlu
siems iš Vokieti jos ne vokiečių kilmės asmenims. Naujakuriam s 
ir atsikėlusiems iš Vokietijos duotieji žemės sklypai. .. perduo
dami valdyti tiems, kuri ems ji e pri eš nusavinimą priklausė _ 
buvusiems valdytojam s". 

Varydami Lietuvo s darbo valstiečius nuo žemės, hitl erininkai 
grobstė visą gyvąjį ir negyvąjį žemės ūkio inventorių bei įren
gimus, atiminėjo net tą miško medžiagą, kurią valstiečiai buvo 
paruošę gyvenamiesiems pastatams staty ti. Ostlando reichsko
misaras Lozė 1941 m. rugsėjo 13 d. įsakyme davė šitokį 
nurodymą: 

„Ūkio vedimui priklausantį visą gyvąjį ir negyvąjį inventorių 
darbo reikal ams gali naudoti už visos bendruomenės valdymą 
atsakingasis senasis šeimininkas arba paskirtasis valdytojas". 

Atėmę iš Lietuvos valstiečių žemę, okupantai įvedė jiems 
baudžiavą ir pavertė juos vokiškųjų kolonistų vergais. Lozės 
1941 m. rugsėjo 13 d. įsakyme buvo sakoma: ,.Naujakuriai. . . 
pasilieka už toje vietoje priimtąją samdą kaip žemės ūkio dar
bininkai tuose ūkiuose, kuriems valdyti vėl grįžta naujakurio 
žemė" . Aukščiau minėtame genera linio Lietuvos komisaro 
Rentelno įsakyme buvo nurodyta: ,. ... griežtai baudžiami žemės 
ūkio darbininkai ir buvę naujakuriai, kurie atsisakys užimti 
jiems nurodytą darbo vietą, pasitrauks iš jos arba trukdys pa
tvirtintajam valdyto jui perimti ūkio valdymą". · 

1942 m. sausio mėn. Rygoje buvo įsteigta bendrovė „Ostlan
do" žemėms valdyti, kuri, be kitų uždavinių, turėjo organizuoti 
vokiškųjų kolonistų ūkius. Nepilnais duomenimis, vien tik iki 
1942 m. rudens į Lietuvą buvo atgabenta iš Vokietijos 16 300 
vokiečių šeimų, neskaitant gausingų pr ekybos bei pramonės 
įmonių savininkų įvairiuose kaimuose ir miestuose. 

Per visą okupaciją vokiečiai be pasigailėjimo varė iš jų ūkių 
Lietuv os valstiečius ir grobstė jų turtą. Tokiu būdu 1942 m. rude
nį Marijampolės, Tauragės, Kėdainių ir Vilkaviškio apskrityse 
netek o žemės 2057 šeimos. Kartu su žeme iš jų buvo atimtas 
visas kilnojamasis turtas: 2475 arkliai, 2267 karvės, 2973 kiau
lės, 2386 avys, 1426 plūgai, 1318 akėčių, 859 vež imai. Visos 
šios šeimos turėjo be jokio s kompensacijos atiduoti vokiečiams 
tokias žemės ūkio produktų atsargas (centner iais): rugių -
2? 166, kviečių - 16 307, miežių - 13 114, avižų - 22 914, bul
vių - 57 052. 

Hitlerinių grobikų šeimininkavimo pasekmė buvo ta, ka? 
vien tik 14-je Lietuvos TSR apskričių gyvulių ir paukščių ska1• 
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čius, palygin~i su 1940- 1941 me tais, nepilnais duomenimi s, su
rnaiėjo: arklių - 136 140, galvijų -565 995, kiaulių - 463 340 
avių - 594 492, vištų - 996 000, ančių ir žąsų - 424 178. ' 

LIETUVOS TSR PRAMO ES, KOMU ALI JO OKIO 
IR TRA SPORTO SU AIKI IMAS 

Hitl er iniai grobikai smarkiai sunaikino Lietuvo s TSR pram o
nę. Ji e susprogdino stambiąsias respublikos elektrine s: Vilniaus 
9000 kilovatų galingum o, Kauno 16 000 kilovatų galingumo . Ji e 
sunaikino, sudegino ir išgrobstė Lietuvo s miestuose visas svar
biausias pramonės įmones. 

Kaune vokiečiai sunaikino metalurgijos gamyklą „Metal as", 
optikos fabriką „Sp ek tras", gumos fabriką „Guma", mėsos kom
binatą, stiklo fabriką, 3 malūnų kombinatu s, 2 muilo fabrikus . 
Išvežė į Vokietiją lentpiūvių, vilnonių ir medvilninių audinių 
fabrikų, ,,Ramunės" fabriko įrengimus. 

Viln iuje gro bikai sunaikino radijo aparatūros gamyklą 
.,Elektri tas", lentpiūves ir faneros gamykla s. Šiauliuose jie su
degino ir suna ikino pirm os rūšies odos fabriką Nr. 6, avalynės 
fabriką „Batas", kuris pagamindavo iki 2000 porų avalynės per 
dieną, 3 konditerijos fabrikus, alaus gamyklas, pieninę. 

Naujo joje Vilnioje vokiečiai sunaikino staklių gamyklą ir 
popieriaus fabriką, Sventupės miestelyje jie sudegino spirito 
varyklą. Iš respublikos tabako fabrikų okupantai išvežė visus 
elektros motorus, be to, sudeg ino daug kalkių fabrikų bei ply
tinių. Panevėžyje jie susprogdino 7 malūnus ir duonos fabriką. 
Iš Petrašiūnų popi er iau s fabr iko grobikai išvežė 244 elektros 
motorus iš fabrik e buvusių 300. Visoje respublikos teritorijoje 
vokiečiai sunaikino daug smulkių pramonės ir namų pramonės 
įmonitĮ. 

Vokiškieji fašistiniai grobikai barb ariškai sunaikino Lietu
vos mies tuo se komunalinį ūkį. Be elektrinių, jie sunaikino Vil 
niuje dujų gamyklą, van den tiekio stotį su visais agregatais, Kau
no vandentiekį Eiguliuos e su rezervuaru Zaliakaln yje. Miesto 
gyventojai bu vo palikti be šviesos ir vandens. Vilniuje vokie
čiai susprog dino naujus tilt us per Nerį: 2vėryno tiltą, 82 metni 
!lgio, Zaliąjį tiltą, 8G rnetrq ilgio, Antakal nio tiltą, 110 metn1 
ilgio. Kaune sunaiki no 3 tiltus: 2 per Nemuną ir l per Nerį. 

Prieš pasitraukdami iš Lietuvos, prad edant nuo 1944 m. lie
pos 6 d., per 7 dienas vokišk ieji fašistiniai grobikai sprogdino 
ir degino ger iausiai įrengtus namu s ir viešuosius pa status mies
tuose, naik ino išti sus kvartal us bei gatves. Vienoje centriniLĮ 
Vilniau s gatvių - Vokiečiq gatvėje - prekybos įmonitĮ centre, 
vokiečiams išėjus, liko v ien tik griuvėsiai. Kaune vokiečia i su
degino Vilijampolės priemiestį su gyve ntojais, sunaikino Birš
tono gatvę. Iš viso Vilniuje ir Kaun e suna ikint a 4Gl2 namt1, 
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8414 tūkstančių kub. metrų kubatūros. Susprogdinti ir sudeginti 
apskrities miestai Vilkaviškis ir Raseiniai. 

Fašistinia i banditai smarkiai apnaikino ryšių įstaigas. Vilniu 
je ir Kaun~. sudegint?s mi_est~ be_i užmiesčio_ telef~no stočių pa
talpos , rad1Jo stotys 1r pasto 1sta1gos. Sugadmtos ir sunaikinto s 
ryšių linijos ir kabeliniai įrengimai. Zymią dalį automatinės ir 
užmiesčio telefono stočių, centrinio telegrafo , radijo stočių, ra
dijo mazgo ir dirbtuvių įrengimų vokiečiai išvežė į Vokietiją. 

Vadovaujant hitl eriniam Lietuvos geležinkelių viršininkui 
Dolingui, jo pavaduo tojam s Hofmanui ir Hirkensui , Lietuvos 
geležinkelių policijos vadui Krauzei, vokiškieji grobikai sunai
kino Lietuvos geležinkelių ūkį. Ji e susprogdino, sudegino ir 
sunaikino geležinkelių elek trin es, depų ir garvežių remonto 
dirbtuvių pastatus , vandentiekio stotis, vandens spaudimo bokš
tus, sunaikino tunelį netoli Kauno , susprogdino geležinkelių til 
tus - per Nemuną, 332 metrų ilgio, per Nerį, 301 metro ilgio, 
ir 49 kitus tiltus , sunaikino 330 kilometrų pagrindinių ir 46 ki
lometrus geležinkelių stočių linijų, susprogdino Kauno, Turman 
to, Dūkšto, Zaslių, Kaišiadorių, Varėnos geležinkelių sto tis, su
griovė Vilni aus, Švenčionėlių, Pabradės ir kitas stot is, sunaikino 
arba sugadino 4283 prekinius, 257 keleivinius vago nus ir 
183 garvežius; išgabeno j Vokietiją daugelio depų ir garvežių 
remonto dirbtuvių įrengimus, t elefono ir tel egra fo stočių 
aparatūrą. 

Fašistiniai grobikai masiškai plėšė Lietu vos miestų gyvento
jus. Visi geriausieji namai ir butai buvo atimti iš gyventojų ir 
perduo ti civiliniams bei kariniams vokiečių valdininkams ir atsi
kėlusiems iš Vokietijos „kolonizatoriam s". Iš miestų gyventojų 
hitlerininkai atimd avo daiktu s bei produktus . 

Vertinguosius daiktus ir preke s hitl erininkai surinko specia
liose krautuvėse su užrašais „Tik vokiečiams" ir pardavinėjo 
juos vokiečiams pasakiškai žemomis kainomis . 

POGROMININKAI IR TAIKIŲ GYVENTOJŲ 
BEI TARYBINIŲ KARO BELAISVIŲ 2:UDIKAI 
TURI STOTI Į TARYBIN~S LIAUDIES TEISMĄ 

Ypating oji Valstybinė Komisija nustatė, jog baisingų nu
sikaltimų, įvykdytų Lietuvos Tarybų Socialistinės Respubliko s 
teritorijoje, kaltininkai yra šie: reicho komi saras Lozė, reicho 
komi saro pavaduo tojai: Ešė, Matisen ir Freund t, genera lini s Lie
tuvos komisaras daktaras fon Renteln , jo pava du otojai - ober
gebitsfiureris Nabersberg, daktaras Penzė, kapiton as šenenbek 
ir daktaras Dekshe imer , kariuomenės va das kavalerijos gene
rolas Bremen, Ostlando policijo s viršininkas SS obergrup enfiu
rer is J ekeln, Lietuvos polici jos va das SS brigadefiur er is genero-
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Jas-majoras Harm, Liet uvos SS ir po lici jos vadas SS brigad efiu
reris generolas-majoras Vysocki, Lietuvos saug um o poli cijos ir 
SD vadas obe rfiureri s dakt aras Fuks, SS ir policijo s vadas 
dakt aras Muzil, SS brigados va das Hintcė ir generolas-majoras 
Vansė, genera lini o komisaro atstov as daktara s Vredė, genera 
linio komisaro se kr etori ai fon Frik ir Veer, gene ralinio ko misaro 
adjutantas Meizė, Lietuvos generalinės srities karo ko mendantas 
genero las-majoras Just, apsau gos po licijos vadas Kosma n, hitl e 
rinio jaunimo Lie tuvo je vadovai oberbanfiureris Kortm an ir SA 
šturmbanfiureris Vester, kolonizacijos draugijos vadovas dak
taras Kobė, p erkrau stymo štabo vadovas SS šturmbanfiur e ris 
Dukart, aukščiausiasis val s tybin is patarėjas SA štandartenfiu
reris Liut, gen e ralinio komisariato teismo skyriaus virš ininkas 
Frizė, darbo jėgos pask irst ymo va ldybos viršininkas valstybinis 
patarėjas daktaras Diunbir, v aldini nkas žemės ūkio Ryt uose 
klau simais prof eso rius daktaras Kasnic, karinės adm inis tracijo s 
patarėjai: daktaras Gaul, daktara s Fridr ich, Ros Freli ch 
ir Elsman, Lietuvos geležinkelių viršininkas Doling , jo 'pavad uo
t'?jai Hofman ir Hirkens, Lietuv os geležinkelių policijos virši 
ninkas ~rauzė, patarėjas geležinkelių klausimais Langner, kon
centrac1Jos stovyklų viršininkai J ackė ir oberš turmfiure ri s 
Miul er , Rozenb er go štabo obereinzacfiureris daktara s Miu ler, 
,,Rytų tautų tyrinėjimo muziejaus" Fran kf urt e prie Reino va do
vas daktaras Pol, banko dir ekt ori us Vilhelm Spilg er, Vilniaus 
mie?to komendantas generolas -maj oras Ditfur t ir fon Ostman , 
S_S ir _ P?licijos vadas Vilniuje oberšturmb anfiur e ri s Krig , vy
:ia_usias1s apyg ardo s dar bo va dovas Miuler, apygardos žemės 
uk10 vadovas Bekm an , gebit skomis ara i: Hingst, SA oberfiureris 
Kramer , Lencen, Vulf, Gevekė, fon Staden, SS oberšt urmb anfiu
reris Valter Neum, pa v aduotojai: Appenrodt, Lakn er, rektori us 
Braun, Murer, apsaugos policijo s viršininkas Kaune kapi tonas 
Biunger, oberšarfiureris Langė, apsaugos policijos ir lauko ko
mendantūros va dai Kaun e kapitona s N or gerd, kapitonas Pabst, 
kapitonas Keid el, leit enantai Til, Veis ir Tilman, Kau no įgulos 
viršininkas Hius, Prienų mi esto kom endan ta s SS kariuomenės 
kapit onas Reinert, teisėjai Hafak en ir Lukas, p rok u roras Lich
tenšt ein, politinių skyrių viršininkai: SA šturmfiureri s baronas 
fon _šta~e~, ba~'?nas fon Rop , Rekė, kriminalinis patarėjas Smic, 
vy n aus1as 1s sn t1es darbo va dovas Richt er, liaud ies švi e timo va
dova s Kaune štandartenfiureris daktaras Erich Majer, SS obe r
šturmbanfiureris Smol, frauenfiurerė Ele rb rok, gestapininkai: 
~A o~e rfi~r eris_ Vagner, _obe_rštur~ba1~fiurer is Gekė, haupt
sturmfmrens Rmk , unt ersarfmr ens P1lgram, oberšar fiureris 
A uer, obe ršarfiur e ris Finiger, oberšarfiureris Kit e l, Grot, ges
tapo viršinink as Vulf iš Berlyno, kap ito nas Gert iš Kara liau
čiaus, oberšturmfiureris Noigebauer, ob eršturmfiu reris Artšva
g_er iš Klaipėdos, oberšturmfiur er is Richt e r iš Berly no , oberšar
flureris Maj er Herman iš Vi enos, švainberger iš Ber lyno, 
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Vilniau s kalėjimų virš i\1inkas haupt šari iur eris Mar tin Vai s iš 
Karlsruės, koncentracijos stov.y)dų v iršinink as Elizabeta Zee ling, 
koncent raci jos stovyk los Nr. 336 ko mendant as pulkininkąs 
Erhard t, konce ntracij os stovyklos Nr. 133 v iršininka s majoras 
Rozenkranc, jo padėj cjas Ever ta s, tos pačios stovyk los gydy to
jas SS daktaras Hankė, -zonder fiurer is Mama t, vyres nys is SS 
smogiktJ vadas Sons, SA smog ikq vadas Liut , komendantūros 
skyr iaus v iršininka s Brand , prop agan dqs skyriau s virš ininkas 
Velems, ryšit! tarn ybos vadovas Kaun e Har š, smog ikq kuopos 
va das Miuler, oberšarfiureris Faulharb er , Paneri q rajono v irši
nink as Per , Paner iq rajonu apsaugos v irši nink as Binkė, Rozen
bergo štabo Viln iuje šefas Sporke t, Rozc nb ergo štabo Kauno 
skyriaus vedėjas dak tara s Vulp, zonderf iur eris Han s Luc, apy
gard os žandarmeri jos va das Kaune lei tenan ta s Miuler , Vili jam
polės stovyklos komenda nta s ober~ turmfiur er is J ordan, ,,Ost
lando" bendrovės reika lq vedėjas daktara s Hartman, vy riausieji 
apygar dini ai darbo vadova i Haberman ir Miu ler, daktaras fon 
Berg iš Berlyno, Spinkl er iš Berl yno, V ili Sefer iš Kase lio, spiri
to gamyk los direk torius Kirchn cr ir a laus gam yklo s dir ekto rius 
Giland. 

Visi jie turi būti atidu oti teis man ir griežtai nubaust i už savo 
kruvinąsias piktad arybes. 

NAUJI DOKUMENTAI APIE HITLERIN I PLANĄ 
,,o s T" l 

Griov ima s, naikinim as ! Konc entracijos stovyk la, kartuvės,' 
vergovė - šta i ka lba, kuria kal ba fašiz mas, šta i pagrindinė jo 
program q ir planų prasmė. ,,Op eracija A V", ,,Kotbuso operaci
ja", ,,Griuno planas", ,,Barbaro sos plan as" , - kiek tautų naiki ni
mo ir apiplėšimo baisių planų gimė XX amžiaus žmogėdn1 be
protiško se ga lvose . 

Jų tarp e ypatingą vietą užima generali nis p lanas „Ost", suda 
ry ta s Himl erio imperi jos saugumo vy riausiosios valdybos, ne
truku s po to, kai hitlerinė Vokietija užpuolė Taryb q Sąjungą. 
Šiam e plane atsk leist i būdingiausi vo kišk ojo impe rializmo ag
re syv ios program os bru ožai - siekima s ugnimi ir kardu paver g
ti Rytq Europos tauta s, visiškai at imti joms valstybinį sav aran
kiškumą, nacionalinę kultūrą ir savitumą, pasisavin ti jq nacio
naliniu s turtus, p avers ti RyttĮ Europos valstybitĮ gyve ntoju s 
beteis iais vergais, panaudoti juos kaip pigią darbo jėgą. 

Pat s p lana s „Ost" iki šiol nes urastas . Bet aptikt i na uji do 
kument ai, kurie leidžia spręst i apie vo kiškojo imp erial izmo 
vi eš pa tav imo Ry tq Europoj e įtvirtinimo programą, apskaičiuotą 
3_0-čiai 1:1etq. Ta i vistĮ pirm a SS kariuomenės va do Him lerio ap
lmkrašt1 s (dokum en tas Nr. l ) ir j o sam pro tavima i, ka ip elgtis 
su rytinitĮ sričit1 vie tos gyve nt ojai s (dokum en tas Nr. 2) . Dok u
mente Nr. 3 pateikiam os „rytlĮ ministe rijos" pirmosios vyria u
siosios politinės va ldy bos sky riaus v iršininko daktaro Ve tc elio 
pa stabos ir pasiūlymai dėl pl ano „Ost". Jo sam protavimai šiuo 
kl aus imu visiška i atitink a Rozen bcrgo paž.iūras. Dok um ent e 
Nr. 4 - laiške , adresuotam e vienam iš vokiečiq rasės st ipri 
nim o rcikalq imp eri jos komisctria to va dovq, - Himl er is reiškia 
savo nuomonę apie jam pateiktą planą „Os t". 

Šie dokum entai mūsq spaudo je ske lbi ami pirmą kartą. Ji e 
pateil<iami sutrumpin ti. Pilnas jq teks tas bu s išspausdinta s pir
mame „Karinio -istori nio žurnalo" numeryj e . Dokum ent q turi
ny s atsk leidžia ba isius hit lerininkq sumanymus , jq siekius 

1 «K oMCOMOJlbCKan n p aDJla » , 1960. l. 20, N 2 16. 
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pavergti ir sunaikint i ištisas tau tas. Iš šių dokumentų ga lima 
spręsti, ką ruošė fašistai kiekvi enam iš mūsų ir ką ga lvoja jų 
pasekėjai dabartinėje Vakarų Voki etijoje. 

DOKUME TAS Nr. 1 

SS kariuomenės reich sfiurer is 
Specialinis traukinys, 
1940.05.28 
Visiškai slaptai 
Valstybinės svar bos! 

Šeštadienį. šio mėnesio 25 dieną, aš pateiki au fiur e riui raš
tiškai išdėstytus savo samprotavimus , kaip elgti s su rytinių sri
čių vietos gyven toja is. Fiureris perskaitė vi sus šeš is mano pro 
jekto puslapius, rado šį projektą visiškai teisingą ir pritarė jam. 
Tuo pačiu metu fiureris liepė atspausdinti projektą ki ek galima 
mažesni u egzempliorių skaičiumi , uždrau sti jį pl atinti ir elgti s 
su juo kaip su visiškai slaptu dokum entu. Mūsų pasikalbėjime 
dalyvavo taip pat ministras Lamersas. Fiur eris pareiškė pag ei
davimą, kad aš pakviesčiau į Berlyną generalgubernatorių 
Franką, supažindinčiau jį su projektu ir praneščiau jam, j og fiu
reris vis iškai jam pritaria . Aš pasiūliau fiur eriui paves ti mi
nistru i Lamersui, kuri am aš įteikiau vieną proj ekto egzemplio 
rių, supaž indinti su juo ketu ris rytinių sričių gaul eiterius : 
Kochą, Forsteri, Greizerį. aukščiausiąjį Silezijos prezidentą, ge
neralgubernatorių Franką, taip pat reichsministrą Darę ir pra 
nešti ji ems, kad fiureris pritaria šiam projektui ir patvirtino jį 
kaip direktyvą . .. 

Fiurer is sutiko su manim ir davė mini strui Lamersui atitin 
kamą pavedimą. 

Visiškai slapta i 
Valstybinės svarbo s! 

SS kariuomenės reich sfiureris 

DOKUMENTAS Nr . 2 

KAI KURIE SAMPROTAVIMAI, 
KAIP ELGTIS SU RYTINIŲ SRICIŲ VIETOS GYVENTOJAIS 

Santykiu ose su rytinių sričių v ietos gyve ntojai s mes turim e 
remtis tuo , kad mum s teks pripažinti ki ek galima daugi au at skint 
!autybių ir n~statyti savo sant ykiu s su jomis, t. y . šalia lenkų ir 
zydų mes tunm e pagal voti api e ukrainiečius, baltaru sius, gora 
ku s, lemku s ir kašubus, taip pat api e kitas tautyb es , su kurio
mis mum s, gal būt, teks turėti reikalų. 
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Tuo aš nori u p asakyti , kad mes labiausia i suint eresuoti jo 
kiu būdu ne vi eny ti rytiniq sričių tautas, o, priešing ai, skaid yti 
jas į kiek galima smulke snes atša kas ir grup es . Kai dėl atskirų 
tautybių, mes nepasiryžę telkti ir didin ti jų, juo labiau palaip s
niu i skiepy ti j oms nacionalinę sąmonę ir nacionalinę kultūrą. 
Prieši nga i, mes suinte resuoti , kad jos būtų suskaidy tos į dau
gybę smulkių grupių ... 

J au po kelerių metų - man rod os, po 4- 5 metų - sąvoka 
,,kašu bai" , pa vyzdž iui , turi tap ti nežinoma, kada ngi iki to laiko 
kašubų tautybė j au neegzis tuos (tas pat , skyrium ima nt, pasa
kytin a ir apie vakarų prūsus). Aš tikiuosi , kad mums pavy k s 
visiška i sun aik inti sąvoką „žy dai", nes yra galimybių mas iškai 
perkelti v isus žydus į Afriką ar į kokią kitą koloniją. Šiek tiek 
laiko prir eiks tam, ka d mūsų ter itori jo j e išnyktų tokio s tau 
tybės, kaip ukrainiečiai, gorakų ir lužicų tautybės gyve nt oj ai. 
Viskas , kas bu vo pasa ky ta api e šias atsk iras taut y bes, dar žy
mesniu ma stu liečia lenku s. 

Prin cipini s klau simas , spr endžian t visas šias probl emas, y ra 
švie timo sistemos klau simas ir tu o pačiu - jaunimo atrank a ir 
filtr avi ma s. Ne vokiečių tautybės rytinių sričių gyve ntojams 
neturi būti aukštųjų mokyklų. Ji ems užtenk a keturklasės pr a
dinės mokyklo s. Mokymo tik slas šioj e liaudies mokyk loje tur i 
būti tik: paprasta s skaičiavimas iki 500, mokėjimas pa sirašyt i, 
įsitikinimas, kad diev as įsakė lenkti s vokiečiams, būti sąžinin
giems, uoliems ir paklu sni ems. Manau, ka d mokėjimas ska ity ti 
nereikalingas. Be šio tip o mokyk los, rytinėse sri tyse netur i būti 
daugi au jokių mokyklą Tėvai, norinti eji duoti savo va ikams 
gerą išsilavinimą pradinėje, o paskui ir a ukšt esniojoje mok yk
loj e, turi prašyti tam leidimo SS kariuomenės vy riau siuose 
organuos e ir policijoj e . Į prašymą pirmi ausia bu s atsižve lgia
ma priklausomai nuo to, ar vaik as ne turi priekaištų ra siniu 
požiūriu, ar jis atitinka mūsq re ikalav imu s. J eigu mes pripa žin
sime vaiką tinkamu pagal ra siniu s požym ius, jo tėvams bu s 
pran ešta, kad vaikui leidžiama moky tis Vo kietijo j e ir ji s ten 
gyv ens ilgą laiką. 

Šių gero kraujo vaiktĮ tėvai turės pa sirink ti - atidu oti v ai 
ką . .. arba persikelti į Vokietiją ir tap ti ten loja lia is piliečiais. 
Jų tėviška meilė padės pažabo ti ju os, nes va iko at eit is ir išs i
lav inima s prikl ausys nuo tėvq lojalumo. 

Šalia tėvų prašymų jq vaikų mokymos i kl ausimu, kasmet 
turi vykti visų genera lgub erni jos va ik tl nu o 6 ik i 10 metq am
ziaus filtr av imas, sieki ant nu staty ti , ar ji e k rau jo a tžv ilgiu yr a 
pilnaverčiai ar nepilnaverčiai. 

Va din as i, genera lgu bern ijos gyve nt ojai , n uose kli ai vy k dan t 
š ias pr iemones, per art imiausius 10 metų susidės iš likusių nepil 
naverčiq žmoniq , kurių skaičius dar padidės , perkėlus gyve nto 
ju s iš ry!!nių ~rovincijų, taip pat tos pačios rasės gyve nt ojus, 
gyve nancm s v isose V okietij os imp e rijo s dal yse (pavyz džiui, 
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sorbus ir vend us). Šie gyventojai bus vadovų neturin ti darbo 
jėgos masė, kuri kasmet aprūpins Vokietiją sez_oni~ia_is ~ar bi
ninkais ir darbinink ais juodi esiems darbam s (kehq t1es1mu1, ak
mens skaldyklom s, statybom s). 

DOKUME !TAS r. 3 

Nuoraša s 
1214, Valstybinės svar bos 
Visiškai slaptai 
Berlynas 1942.4.27 

BENDROS PASTABOS Dl:L GENERALINIO PLANO „OSI'" 

Planas dėl savo galutinio tikslo , būtent dėl planuojamo mi
nėtų teritorijų rytuose suvokietinimo , yra prii mtinas. Tačiau di
džiuliai sunkumai, kurie , be abejo, pasi taikys , įgyvendinant šį 
planą, ir netgi gali suke lt i abejojimų jo įgyvendinimu, atrodo 
plane palyginti nedideli. Visų pirma į akis krinta tai, ka d į pla
ną nepat eko Ingermanliandija , Padnie pris , Tauridė ir Krymas 
kai12 teritorijos kolonizacijai. 

Siuo metu jau galima daugiau ar mažiau konkrečiai nu sta
tyti rytinės kolonizaci jos sienos (šiaurinėje ir vidurinėje da ly
se) liniją, einančią nuo Ladogos ežero iki Va ldajaus aukš tumos 
ir toliau iki Briansko. 

Genera linis planas „Ost" numato, kad , karui pasibaigus, 
rytinėms teritorijom s nede lsian t kolonizuoti persikėlėlių skai
čius turi sudaryti. .. 4550 tūkstančių žmoniq. Šis skaičius man 
neatrodo per didelis, atsižvelg iant į ko lonizac ijos laikotarpį, 
lygų 30 metų. Visiškai galimas daiktas, kad jis galėtų būti ir 
didesnis. Reikia turėti galvoj e tai, kad šie 4550 tūkstančių vo 
kiečių turės būti paskirstyti tokiose teritori jose , kaip Danc igo -
Vakarų Prūsijos sritis, Vartos sri t is, Aukštutinė Silezija , gene
ra lgubemija, pietryčių Prūsija , Balstogės sritis, Pabaltij ys , In
germanliandija, Baltarusija, iš dalies taip pat Ukrainos sri tys .. . 

Dl:L LENKlĮ KLAUSrMO SPRENDIMO 

Lenkų skaičius sudaro apytikriai 20- 24 milij on us ;i,monių. 
Iš visų pagal planą perkeltinų tautų lenka i yra priešiškia usia i 
nusiteikusi vokiečių atžvilgiu, gausiaus ia ir todėl pavo j ingia u
sia tauta. 

Planas numato iškelti 80-85 procentus lenkų, tai yra iš 20 
ar 24 milijonų lenkų 16- 20,6 milij ono tur i būti iškelta , tuo tar
pu 3- 4,8 milijono turi likti vokiečių kolonistų apgyven dint oje 
teritorijoje. Šie vyriausiosios imperijos saugumo va ldybos pa
siūlyti skaičiai nesutampa su imperijos komisaro vokiečių rasei 
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stiprinti duomenim is dėl tinkamų suvokietinti, rasės atžvilgiu 
pilnaverčių lenkų skaičiaus. Imperi jos komisara s vokiečių ra
sei stiprin ti a tlikto s Dancigo - Vakarų Prūsijos ir Vartos sričių 
kaimo gyventojų ap skaitos pagrindu suvoki et inimu i tinkamai s 
laiko 3 procentu s gyventojų. Imant šį procentą pagrindu, iš
kelti nų lenkų skaičius turi sudaryti daugiau kaip 19- 23 mili-

jon~~ ii~t sut ik ti, kad milžiniškoje Vakarų Sibiro stepių teritori jo
je su juodže mio sri timi s gali suti lpti žymiai daugiau kai p 20 mi
lijo m1 žmoni ų, pla n ingai apgyvendinant šias sritis. Tam tikri 
sunkumai gali k ilti praktiškai įgyvendinat panašų masinį per 
kėlimą. Je igu perkėlimui pagal planą numatoma 30 metų laiko
tarpis, tai perkeliamų asmenų skaičius ka smet sudarys apie 
700- 800 tūkstančių žmonių. Šiai žmonių masei perv ežti ka smet 
prireiks 700- 800 traukinių, o turtui ir, gal būt, galvijams per
vežti - dar kelių šimtų traukinių. Tai reiškia, kad vien lenkam s 
pervež ti kasme t pri reiks 1000- 1200 traukinių. Taikos metu tai 
galima laiky ti techn iška i įvykdomu dalyku. 

Visiška i aiš k u, kad lenkų klaus imo negalima spręsti lenkų 
likvi dav imo keliu, p anaš iai, kaip tai daroma su žydai s. Toks len
kų klausimo spr en dimas amž iams apsunkintų vokiečių tautos 
sąžinę, ir mes ne tek tume visų simpatij ų, juo labiau kad ir kitos 
kaimyninės mu ms tautos pradėtų bijoti, kad vieną g ražią die
ną jas išti k s ta pa ti lemtis. Mano man ymu, spręsti lenkų klau
simą re ikia ta ip , kad iki minimumo būtų sumažinti mano aukš
čiau minėti p olit iniai sunkumai. Dar 1941 metq kovo mėnesį 
viename memora ndu me išdėsčiau pažiūras, kad lenk ti klausimą 
galima iš da lies išspręsti daugiau ar mažiau savanoriško lcnkq 
persikėlimo už van denyno būdu. Kaip vėliau sužinoja u, užsienio 
reikal ų m iniste rija ne be susidomėjimo žiūri į gal imo da linio 
lenkų kla usimo sprendimo idėją, perkeliant lenkus i Pietq Ame
riką, ypač į Braziliją. Mano nuomon e, reikėtų siekti, kad, karui 
pasibaigus , kultūringi , o iš dalies ir kiti lenkų tautos sluoksniai, 
netinkami suvo ki etinti dėl rasiniq ir pominiq priežasčių, emig
ruotų į Pietq Ameriką, ta ip pa t į Šiaurės ir CentrinQ Ameriką .. . 

Perkelt i m ilijonus pavoj ingiausių mums JenktĮ, išvežant juos 
i Pietq Ameriką, ypač Braziliją, v isiška i įmanoma. Be to, ga li
,_~a būtų pabandyt i mainais susigrąžinti Pietq Amerikos vokie
c1us, ypač iš P iett1 Braz ilij os, ir apgyvend inti juos nauj ose kolo
nijose, pavyz džiui , Tauridėje, Kryme, taip pa t Paclniepry je, nes 
d~bar neka lb ama apie imperi jos koloni j q Afrikoje apgyven di
nimą .. . 
. Didž ioji ras iniu požiūriu nepageidaujamų lenkti da uguma tu

~1 bū li p erk e lta į ry tus. Tai visq pirma liečia vals tieči us, žemės 
tik io clnrbininku s, amatininku s ir kt. J uos ramiai galima bus 
Perke lt i j Sibirą . . . 

Ka i Kuznecko, Novosi birsko ir Karagandos pramonės sri tys 
Pradės d irb ti pilnu pajėgumu, prir eiks daugybės dar bo jėgos, 
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ypač techninių darbuotojų. Kodėl ~i valon.~ inži:1i?riams, ~ek~ 
technikams, vengrų komersantam s ir p~nas1e~~ l J~os ned~rb.ti 
Sibire? Tokiu atveju galima būtų teisėtai ~albctt . ap1? europ1~e~ 
teritorijos rezervą kolonizacijai ir žaliava i gauti. Čia. cur~pm.e 
idėja visais požiūriais būtų prasminga , tu? tarp~ kai ten ton 
joje, skirtoje vokiečių kolonizac~jai, ji galetų ~u~1 m~ms p~vo
jinga, nes tatai tokiu atveju reikstų, ka~.mes d.el. l':'yk1ų log1.k? s 
sutinkame su Europos tautų rasinio maisymos1 1deJa ... Reikia 
nuolat atsižvelgti į tai, kad Sibiras iki Baikalo ežero nuolat buvo 
teritorija Europos kolonizacija i. Šiuose rajo nuo se gyv entojai 
mongolai ir tuviečiai atsirado čia nc~eni~i. Rei~ia ~a~ k~rt~ 
pabrėžti, kad Sibiras yra vienas iš veiksmų, kuns, te1smgai JĮ 
panaudoiant , galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį , atimant iš 
rusų tautos galimybę atgaivinti savo galybę. 

UKRAINIEČIŲ KLAUSIMU 

Pagal vyriausiosios imperijos saugumo v:al_dy?~s planą į Si
birą turi būti perkelti taip pat_ vak~rų u~:~1m1~cia~. !'lum.ato~a 
perkelti 65 procentus gyventoJų. Šis ska1cms zymia1 mazesms, 
negu iškeltinų lenkų gyventojų skaičius ... 

BALTARUSIŲ KLAUSIMU 

Pagal planą numatoma iškelti 75 procentus baltarusių gy
ventojų iš jų užimamos teritor ijos. Vadinasi, 25 proc entai bal 
tarusių pagal vyriausiosios imperijos saugumo valdybos planą 
turi būti suvokietinti. .. 

Nepageidautini rasiniu požiūriu baltarusiai dar daugelį me
tų gyvens Baltarusijos teritorijoje. Todėl būtina pagal galimy
bes kuo kruopščiausiai atrinkti šiaurės tipo baltarusius, tinka 
mus pagal rasinius požymius ir politinius įsitikinimus suvokie
tinimui, ir išsiųsti juos j imperiją, panaudojant ten kaip darbo 
jėgą ... 

Sekantis klausimas yra baltarusių, rasiniu požiūriu netinka
mų suvokietinimui, perkėlimo vietos klausimas. Pagal generali
nį planą jie taip pat turi būti perkelti į Vakarų Sibirą ... 

BOSIMŲ SANTYKIŲ SU RUSAIS KLAUSIMU 

Dabar galima tikrai pasakyti, kad mūsų ankstesnės antro 
pologinės žinios apie rusus, jau nekalbant apie tai, kad jos buvo 
gana nepilnos ir pasenusios, žymiu laipsniu netikros. Tai jau 
1941 metų rudenį pažymėjo rasinės politiko s valdybos atstovai 
ir žinomi vokiečių mokslininkai. Šį požiūrį dar kartą patvirtino 
profesorius daktaras Abelis, buvęs pirmuoju profesoriaus E. Fi
šerio asistentu, kuris šių metų žiemą karinių pajėgų vyriausio 
sios vadovybės pavedimu atliko smulkius antropologini us rusų 
tyrimus ... 
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Abelis matė tik šias problem os spr en dimo gal imybes: arba 
visiškas rusų tau tos sunaikinimas, arba tos j os dalies suvokieti 
nimas, kuri tur i aiškius šiaurės rasės p ožymi us . Šie la bai rimti 
Abe lio teiginiai verti nepapras to dėmesio. Kalbama ne tik apie 
valstybės su centru Ma skvo j e sutriuškinimą. Pasiekus šį istorinį 
tikslą, prob lema dar nebūtų išspręsta. Reika la s greičiausiai tas, 
kad reikia sutri uškint i ru sus kaip tautą, suskaidyti juos. Tik jei
gu ši probl ema bus nagrinėjama biologiniu ir ypač rasiniu -bi o
loginiu požiūriu ir j ei ati tink amai bus vykdoma vokiečių poli
tika rytiniuose raj onuose, susidarys galimybė pašalinti pavojų, 
kurį mum s sudaro rusų tau ta. 

Ab elio pasiūlytas rusų kaip tautos likvidavimo kelias, jau 
nekalbant apie ta i, kad j os įgyvendinimas vargu ar įmanomas, 
netinka mum s politiniu ir ekonominiu požiūriu. T okiu at veju 
reikia eiti skirtingais kelia is, norint išspręsti rusų problemą. Šie 
keliai, trumpai sakant, toki e: 

a) Visų pirma reikia numatyti rusų apg yven din tos te ritori
jos padalijimą į įvairius politin ius rajonus su a tsk ira is va ldymo 
organais, siekiant, kad kiekvi ename iš jų vyktų izoliuotas na
cionalin is vystymasis. 

Tiek Urale, tiek ir Kaukaz e yra daug įvairių tautybių ir kal 
bų. Būtų neįmanoma, o politiškai ir n eteisinga , pagrindin e 
kalba Urale laik yti tetorių ar mordvių, o Kaukaze, sakysime, 
gruzinų kalbą. Tai galėtų sukelti šių sričių kitų gyventojų nepa
sitenkinimą. Todėl ver ta pagalv oti dėl vokiečių ka lbo s ka ip 
kalbos, vienijančios visas šias taut as, įvedimo ... Tuo pačiu vo 
kiečių įtaka Rytuose žymiai padidėtų. Reikia taip pat pagalvoti 
apie šiaurės Rusij os atskyrimą admini stra cin iu požiūriu nuo 
teritorijos, valdomos imp erijos Rusijos reikalų komisaria to . .. 
Nereikia atsisakyti minties ateit yj e šį rajoną pertvarkyti į di 
džiavokiečių kolonijinį rajoną, kadangi jo gy ve ntojai turi dar 
daugiau šiaurės rasės požymiq. Visum oje kito se centrinėse Ru 
sijos srityse atskirų generalinių komisariatų politika turi k iek 
galima siekti, kad šios sri tys būtų suskaid y tos ir vystytųsi izo
liuotai. 

b) Antroji priemonė, dar veiksmingesnė, negu priemonės, 
nurodytos punkte „a", yra rusų taut os sil pninimas rasiniu po 
žiūriu. Visų rusų suvo kietinimas mum s neįmanomas ir nepa 
geidautinas rasiniu požiūriu. Tačiau ką galima ir reikia pada ry ti , 
tai - atskirti rusų tautoj e esamus šiaurės grupės gyven tojus ir 
palaipsniui juo s suvoki etinti. . . 

Svarbu, kad Rusijo s teritorijoje gyv entoj ai savo dauguma 
susidėtų iš primityvaus pusiau europinio tipo žmoniq. Jie nes u
darys daug rūpesčių vokiečių vadovyb ei. Ši rasiškai nepilnaver 
čiq, bukq žmonių masė, kaip rodo daugiaamžė šių sričių istorija, 
reikalinga vadovų. 
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c) Yra daug būdq tautos biologinėms jėgoms pak irsti. .. 
Vokiečių politikos tikslas rusų teritor ijos gyventojq atžv ilgiu 

bus rusų gimimq skaičiaus sumažinimas iki lygio, žemesnio, neg u 
vokiečiq. Tar p ki tko , tas pat pasakytina ir apie nepaprastai 
vislias Kaukazo tau tas, o ate ityje iš dalies ir ap ie Ukrainą ... 
Norin t išveng ti rytinėse srityse mums ne pageida utino gyve ntojq 
skaičiaus didėj imo, būtina vengti rytuose visų priemonitĮ, kur ias 
mes taikėme gimimq skaičiui padidinti imperijoje. Šiose sr ityse 
mes tur ime sąmoningai vykdy ti gyve ntoj q mažinimo poli tiką . 
Propagan dos priemonėmis, ypač per spaudą, radiją, kiną, lape
lius, trum pas brošiūras, pranešimus ir t. t. , mes turim e nuolat 
skiepy ti gyve ntojam s minti, kad žalinga turėti daug vaiką 

Reiki a propaguoti taip pat savanorišką sterilizacij ą , neleis ti 
kovot i už naujagimių mirtingum o sumažinimą, neleisti apmo
kyti motinų prižiūrėti kūdikius ir nesupa žindinti jų su profi 
laktinėmis priemonėmis prieš vaikų ligas. Reikia iki minimum o 
sumažinti šiq specialybiq rus q gydytojų paruošimą, neteikti 
įokios para mos vaikų darže liam s ir kitom s pan aš ioms įstaigoms. 
Salia šiq priemonių svei katos apsaugos srit yje neturi būti daro
ma jokių kliūčių ištuoko ms. Neturi būti teikiama param a ne
santuokin iams vaik ams. Nerei kia leisti jokiq mok estiniq priv ile
gijų daugiavai kiams, neteikti ji ems piniginės paramo s kaip
priedo prie darbo užmokesčio . 

Mums, vokiečiams, sva rbu susilpninti ru sq tautą tiek, kad 
ji nebegalėtq truk dyti mums įvesti vokiečių viešpatavimą Eu
ropoje. Sio tikslo mes turim e siek ti aukščiau minėtais būdais .. . 

ČEKŲ KLAUSIMU 

Sių laikų pažiūromis did žioji čekq dauguma, kadan gi j ie neke
lia pavojaus ras iniu požiūriu, tur i būti suvokietinta. Suvok ietinti 
reik ia apie 50 procentų visų čekų gyventojų. Turint galvoj e šį 
skaičių, lieka dar 3,5 milijo no čekų, kurių nenum atom a suvokie
tinti, ir jie tur i būti palaips niui iš·kel ti iš imper ijos ter itorijos ... 

Reik ia pagalvot i apie tai, ka d šie čekai būtų per kelti į Si
birą, kur j ie išsisklaidys sibiriečių tarpe ir tuo pačiu padės si
biriečiams labia u nu tolti nuo rusų tautos . .. 

Aukščiau nagrinėtos prob lemos milžin iškos sav o ma stu. Ta
čiau būtų labai pavojinga atsisaky ti jas spręsti, pal aikiu s jas. 
neįgyvendinamomis arba fantastinėmis. Būsimoji vokiečitl poli
tika Rytq atžv ilgiu paro dys, ar mes iš tikrųj ų esame pas iryžę 
padėti tvirtus pama tus ilgam trečiojo reicho gyve nimui. Jei gu 
tr etys is rcichas turi gyvuoti tūkstančius metų, tai mūsq plan ai 
turi bū ti paruošti ištisom s kartoms. O tai re iški a , kad rasinė
biologinė idėja turi turėti lemiamą reikšmę būsimoj e vokiečių 
politik oje. Tik tad a mes galėsime užtikrinti sav o tauto s ateit į . 

Dak taras Vetcelis-
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DOKUMENTAS r . 4 

Fiurerio būstinė, 1942 birželio 12 

Brangusis Greifeli! 
Aš peržiūrėjau generalinį planą „Ost", kuris man aplama, 

labai patiko. Norėčiau patogiu laiku perduoti šį planą fiureriu1. 
Bet tam būtina, kad mes sudarytume bendrą kolonizacijos pla
ną, kuriame būtų atsižvelgiama į anksčiau paruoštus planus 
Dancigo - Vakarų Prūsij os, Vartos ir Aukštutinės Silezijos, 
pietryčiq Prūsijos sritims, taip pat Bohemijai ir Moravijai, El
zasui-Lotar ingi_jai, Aukštuti nei Krainai ir PietLĮ Štirijai. .. 

Man atro do, kad v ienu atžvilgiu aš buvau neteisingai su
pra stas. Šis dvidešimt ies metų planas turi numatyti visišką Es
tijo s ir Latvijos, taip pat visos generalgubernijos suvokietinimą. 
Mes turime kiek galima tai įgyvendinti per dvidešimt metų. Ati 
asmeniškai įsitikinęs, kad tai galima padar yti. Pasiūlymas gene
ra lgubern ijos ir visos Ostlandijos teritorijoje įsteigti tik atramo'> 
taškus neatit inka mano norLĮ ir plam1. Kiek blogiau yra su Lir
tu va. Čia mes žy mi ai mažiau galime tikėtis suvokieti nti gyven
toj us. Dar daugiau, mes tur ime pawošti bendrą šios teritorijos 
k oloni zaci jos planą. l r tai turi būti padaryta (MūsLĮ pabrauk
ta.- Red.) . 

Jūsų H. Himlcric; 
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