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PRATARME
Okupacijos metais nacionalistų spaudoje, per radiją, ·per
pamokslus bažnyčiose dažnai skambėjo žodžiai: talka, tal kininkavimas, talkininkai. Jais buvo išreiškiami nacionalistų
santykiai su hitlerininkais, įvairiopa jų pagalba okupantam s.
Paramą hitlerininkams nacionalistai vadino talka, o išvežtuosius prievartos darbams bei paimtuosius į vermachto dalinius - talkininkais, manydami, kad tokiais pavadinimais jie
palankiau nuteiks gyventojus ir padarys jiems įspūdžio, jog
pagalba hitlerininkams yra savanoriška, ne prievartinė.
Nacionalistų talkinimo okupantams
formų buvo įvairių,
ir toli gražu ne visos jos parodytos šiame dokumentų rinki nyje . Rinkinio sudarytojai pateikia dokumentų tokiomis te momis: 5-oji hitlerininkų kolona, pagalbinės okupacinės
valdžios įstaigos, policiniq batalionų formavimas, mobilizacijos į vermachto pagalbinius dalinius ir prievartos darbams.
Rinkinyje skelbiami dokumentai rašyti pačių nacionalistų ir okupantą Jie rodo ne tik nacionalistų talkinimą hitle rininkams, bet netiesiogiai ir gyventojų pasipriešinimą okupacine i valdžiai bei jos talkininkams.
·
Pradėjo nacionalistq vadai glaudžiai bendradarbiauti
su
h itlerininkais dar iki karo. Dalis jų, pabėgę 1940 m. iš Lietuvos į Vokietiją, hitlerinės žvalgybos raginami, Berlynė
įsteigė Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) organizaciją. Jos dal~viai šnipinėjo Lietuvoje hitlerinės Vokietijos naudai, vykde teroro ir diversijos aktus, steigė antitarybines organiza-·
cijas, formavo ginkluotus būrius padėti hitlerinei kariuome/
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1wi, k<1i likltii ji okupu s Lit'luvq. 'l \ li buvo hitt crl 11\:,;
, · ·i s k l n s or~(U1ii 1 ij(~. K1d L F tu n' jo tok ius u1.dt:1viniu s, patvi r linH m' til~ jo v11nn l . Skirµo (dok .
r. 1 •.l), l t ir kiti l\ d ic nali stq tidai, L F „Lai kin osios
\ ,fi u yb◊ " mni i, p ir ·~ 194l 1n. rngpiu i r. tl. m -mo-

r ndumą

kup a inės valdzi
gol ai fon R nt Im ti .... Ji
j g LAF ddl riai crnlik muni tini nu sistatymo,
ide l ~ i~k i 1 ra "'
giminingi vokrka m na cionalizmu i" ir "paai sut rtą u oki "iq ka ro adov b plan ą įvykd · ji ems
duotus užda inius ". Tą patį patvirtina visa LAF vado vybė
Kaun e, parašiusi 1941 m . rugsėjo 15 d. m emorandumą "didžiojo r icho fiur eriui Adolfui Hitleriui ir Vok ietijos kari uomenės vadui generolui feld maršalui Brau chi čui **, kur iame
teigė, kad LAF "organizacija dirbus i visą l i1iką kont akt e su
įr di nėjo,
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vokiečiq karinėmis Yadovybėmis ".

dalis nacionalistų vadų iš Vokie tijo s gr į
žo į Lietuvą kaip vermachto dalinių ved liai" ir kitok ie ok upantų pareigūnai. Jie čia tęsė 5-osios kolo nos darbą. Kartu
su Lietuvoje buvusiais nacionalistų vadais j ie organ izavo
ginkluotus būrius tarybiniams aktyvistam s, tarybinių įsta i
gų tarnautojams,
patrio tams, kovojusie ms su n aciai s, per sekioti ir žudyti. Tai buvo ver machtui sva rbi pag alba, turėjusi
užtikrinti jam saugų užnugarį.
Taip jie keršijo tarybiniam ak tyvu i už socialistines re formas, gamybo s prie;nonių bei kito turto nacionalizavimą. Pirmomi s okupaci jos dienomis Kaune jie į steigė vadinamąją
laikinąją vyriausybę (LV). dėjo pastangų atga iv inti buržuazinės va ldžios įstaigas, paskelbė de naciona lizac ijos po·
tvarkius, grąžinančius nacionalizuotą turtą bu v usiems sav ininkams . Ji e, kaip hitlerinės 5-osios kolo nos da lyv iai, manė
„užsidirbę" valdyti Lietuvą. Šių iliuzijų negalėj o atsikrat y ti
net ir tokie, kaip K. Škirpa , J . Ambrazevičius ir kiti , dar iki
karo tikrai žinoję, jog hitl erin inkai Liet uvoje įves okupacinį
režimą ir nepakęs jokios kitos, kad ir nacionalistų - savo
talkininkų - valdžios . Klasiniai
išna udotojų iT1t
eresai, neKarui

prasidėjus,

• Archyvinių dokumentų skelbim o redakcijos
das, rinkinys 155, l. 3-9 .
0
Ten pat , l. 13- 27.
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(toliau - ADSR) fon-

opylrnnln liaudžia i lrukd6 jlcms r -allai vcrlinli

tuometinę

polilinQ s llu acij ą, s lum ė ju os į laiką su okup antais.
B siv ržiant į Li e tuvą v erm achto dalini ams, jų vadai
okupu ota i ter itorij ai tv a rkyti tuoj pat skyrė savo karo kom ndantu s, kuri e tuo metu ir buvo okupacinė valdžia. Jie
nepr ipa:i.ino nacionalistq „ vyria usybės " ir jos organų, tačiau
l ido toms institucijoms pasir e ikšti tiek , ki ek tai okupantams
naud inga buv o. Komendantai pla č iai panaudojo nacionalistų
,,vyri a usybę" bei j os org anus kr ašto turtui grobti ir gyventoj ams tramdyti. Api e šį na ciona listų talkinimo okupantams
l aiko tarpį liudij a rinkinyj e skelbiami K. Škirpos užrašai, LV
pirmin inko par eigas ėjusio J. Ambrazevičiaus kalba (dok.
Nr. 12), pasak yta tada , kai hitl erininkai LV išvaikė, ir kiti
rink inio dokum entai.
1941 m. liepos pabaigoje reicho valdžia į Kauną atsiuntė
R entelną , kuris, kaip generalinis
komisaras, perėmė krašto
valdymą iš karo komendantų. Jis suformavo okupacinę vald žią - civilfervaltungą. Hitlerininkai
tuojau paskelbė, jog
pana ikin amas Lietuvos valstybingumas , Lietuva paverčiama
gener alin e Ostlando sritimi , valstybinis ir visuomeninis turtas priklausąs rei chui kaip karo grobis , su kuriuo Vokietija
gali nti dar yti , ką tik norinti. Nacionalistų „vyriausybės"
denacion alizacijos ir kitus potvarkius Rentelnas panaikino,
ją pač ią paleido, o jos nariams pasiūlė persitvarkyti
į civilfervaltungo patikėtinių tarybą. Net eiliniams piliečiams buvo
aišku, k ad hitl erininkai y ra užsimoję kolonizuoti Lietuvą.
Tačiau ir po šilĮ okupacinės valdžios veiksmų nacionalistai
vis tiek liko ištikimi okupantų talkininkai.
Koki e susiklostė nacionalistų sant ykiai su civilf ervaltungu, rodo jau mi nė tas nacionalistų memorandumas generalkomis arui Ren te lnui, pasirašytas visų LV narių. Jame tautos
var du išdavikų saujelė liaupsino Vokietijos grobuoniškus
užmojus 1918 metais , kai ji neva pripažino Lietuvą de jure
ir įjungė ją į Vokietiją. Jie pritarė ano meto nacionalistų
grup ei, padejusiai kaizeriniams okupantams paversti Lietuvą Voki etijos provincija.
Tuo memorandumu nacionalistai
išsiža dėjo ir Klaipėdos krašto, aiškindami,
jog hitlerininkų
5

1939 m. pagrobta Klaipėda buvęs draugiško
Vokietija klausimo sprendimas:

sugyve nimo

Nepriklausomos Lietuvos atstatymas 1918 melais ir jos pripažinimas de jure 1918 m. kovo 23 d. iš Vo kietijos pusės nieko
bendra su Versalės lraklalu ir jo inspiratoriais neturėjo. Atvirkščiai, 1918 metais Lietuva buvo alslalyla prieš ing11
i alian t11 va liai,
nes pastarieji planavo Lietuvos sujungimą su Lenkija unijos ar
federacijos ryšiais.
Jeigu per sekanč ius 20 melq Lietuvos draugingo sugyve nimo su Vokietija ir atsirasdavo rcikalaujančiq sutvarkymo klausimlĮ, tai tie klausimai buvo sureguliuoti
1939 m. kovo 22 d.
sutartimi; lokiu budu buvo praskintas kelias abiejq ša litl clraui?ingicms santykiams plėtoti (ž1. tos sutarties įvadą)~-.

Memorandumas

baigiamas taip:

Tuo pačiu mes parc1šk1amc, kad lietuvitĮ taut.:i yra nuoširdžiai i:-asiryžus1 pozityviai bcnrlraclarh1auti su Didžiuoju Vok ietijos Reichu, ypaė JO 1.ygyjc MI tautq išlaisvinimo ir bolšev izmo
sunaikinimo, o tuip pat kui iant llilUją i,1 Europos tvarką~*.
Ką reiškė

hilleriniai šūkiai
„Naujosios Europos Lva1ka" ,
ir pan. naciona listai puikiai su prato. Jie
n, v :nfo 1muol i, jog okupantai yra nusistatę dalį li eluvil 1
· ·udv ti, ki tus iškC'lclinl1 ir padaryti vie l ą kolonjsla ms, Lre·m:;
pc1versli kolonislt! darbo jėgė1. Nc>pais,ml lo, nacionali ,l tĮ , r1d<1ipt1s išovė į laiką lietu vilĮ tautos buddiams. Jie
pcHk•jo hitl t•11ninkt1rns forrnuol1 policin ius batalionus, okupc1nt 11pt1nt1u dot us masiškai žmonėms focly t i, kovoti su tarybiniais pt1rl1zc1na1sb0i kitais pasipriešinimo dalyviais, pagelbėj o mohdizuoti į lrt1nsporlo tarnybą, SS l egioną, statybos
h l' r in:i,i11e1
qos ht1lt1lionus ir kilus pa ga lbi niu s v0nn ac hto
clt1li111us,taip pc1l vp:i,ll g,-v<'nlojus p1ievc11los darbams į Vokit'lijtl, Ru1kinys ht1tgic1mt1sdokurnen luis apio okupa nltĮ ir
11c.1ciontlhstqistl'igtus VtHlint1mosios ViPllnės rin l( tinės (VR)
policiniui:; ht1lc1lto11usm' tik kovt1i su pasiprieš inimo judė
jimu, hl't 1r \ isuotin0i molnlizacijai vykdy ti i vcnnc1 chtą
Sumobilizuoti lwtuvtdL \yrc1i Siaurt •s fronte lurt ' jo u:i,imt
1šlis.1lldt(t pneš Toryhinc; A1mijtl,
, t 1ut11išlais\inimas"

• ,\DSR L,
•

/j

l"l'l\

jldt,

1. l.'i!i, l. ;,,
l. 11

Okupantams reikėjo nacionalistų pagalbos. Apie ją kalbama rinkinyje skelbiamuose
Ostlando reichskomisaro
ir
reic hsminislro Rytų okupuotoms sritims slaptuose dokumentuose (dok. Nr. 13, 14). Tuos dokumentus gerai žinojo
nacionalistų vadai (dok. Nr. 15). Kad nacionalistai
uoliau
tarnautų, hitlerininkai
užsimindavo, jog Lietuvos likimas
būsiąs spr endžiamas po karo, ,,tvarkant
Europą naujais pagrindais". Sprendimas priklausysiąs nuo to, kiek gyventojai karo metu remsią reicho pastangas . Tai buvo pažadai,
kurių tęsėti vokiečiai nė nemanė, tik norėjo lietuvių nacionalista ms suteikti iliuzijų, jog jie pritapsią prie „naujosios
Euro pos" . Ir nacionalistai stengėsi: propagavo okupacinės
va ld žios pagalbines įstaigas, vadinamą savivaldą, kaip būsi
mų nacionalislų valdžios organų Lietuvoje užuomazgą, liaupsino Hitlerį „išvaduotoją" ir reiškė jam ištikimybę; .patys
būdami aršūs fašistai, žavėjosi nacių valdymo metodais
ir
svarbiausia rėmė juos, kaip stipriausius komunistų priešus.
Tokiais motyvais vadovavosi nacionalistai,
talkindami
hillcrininkams per visą okupacijos metą. 2inoma, jie maskavosi patriotinėmis frazėmis, kalbomis apie nepriklausomą,
a l.seil, buržuazijos valdomą Lietuvą. Net prieš pat okupantų
viešpa tav imo Lietuvoje pabaigą jie su hitlerininkais projektavo sumob ilizuoti 150 000 vyrų išretėjusioms vermachto
eil ėms papildyti, griūnančiai hitlerinei Vokietijai gelbėti.
Šio rinkinio dokumentai, nors ir epizodiškai, atspindi ryžtingą mūsq liaudi es pasipriešinimą okupantams,
jų skelbtoms mobili zaci joms, nacionalistų propagandai. Antai Marijampol ėje įvyko d emonstracija
prieš transporto tarnybų,
prieš ją protesto peticiją pasirašė daugiau kaip 70 000 iY·
vcnlojtĮ. Masinių protestų įvyko Vilniuje
ir Kaune. Buvo
su:i,lugclyld mobilizac ij ė1 i SS legioną. Komunist_ų partijai vatlovaujanl, liC'luviq pasiprie šinimas okupacijos metu nu,.olat
t1ugo. C:yventojai priešinosi individualiai, sabotavo, vis d.au„
g ic1ujq &jo i pculi zanus su ginklu rankose kovqU priei kr~
t o pc1vl'rgėjus ir jq pagalbininkus
nacionalistus. Nora hltle1ininkc1i ir nacionalistai tą pasipriešinimą dokumentu~•
J)t1toclo neohjl'ktyviai, tc1čit1u jo nutylėti vis tiktai negeli.
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!\KTYVISTl) FRONTA
PENKTOJI
l llTLERININKŲ KOLONA
LIETUVOJE

LAF BERLYNE

Kaip ma lyli iš K. Škirpos laiško L. Šimučiui (dok. Nr. 1), *
anlit arybinio Lietuvių aktyvistų fronto dalyviai buvo Lietuvoj e žinomi reakcioni eriai, pro ir atviri fašistai. Tai buržuazinių politinių partijų, organizacijų lyderių, aukštų valstybės pare įgūnų, pabėgusių į hitlerinę Vokietiją, grupė.

Formaliai LAF savo vadu išrinko K. Škirpą, o faktiškai toms
pare igoms jį paskyrė hitlerinė žvalgyba-Abveras
**.
Kad LAF tarnavo hitlerinei žvalgybai, savo užrašuose
(dok. Nr . 4) patvirtina pats K. Škirpa, ilgus metus buvęs
Lietuvos buržuazinės vyriausybės karo atašė ir pasiuntinys
Berlyne . Begyvendamas Vokietijoje, jis suartėjo su naciais,
įsisavino jų ideologiją ir tapo aktyviu hitlerinink.ų pagalbininku . Dar 1939 m., kai hitlerininkai užpuolė Lenkiją, jis
atkakliai piršo tautininkų valdžiai nacių pasiūlymus bendromis jėgomis pulti lenkų valstybę. Kaip hitlerinis agentas,
K. Škirpa dar aktyviau pasireiškė prieš Tarybų Lietuvą.
Minėtuose užrašuose K. Škirpa apie save rašo trečiuoju
asmeniu, žinoma, dėl to, kad nesivaržydamas galėtų pasigirti antitarybine veikla. Daug tos veiklos faktų, rodančių jo
ryšius su hitlerine žvalgyba ir kitomis Vokietijos įstaigomis,
autorius nutyli, tačiau ir suminėtieji yra svarbus liudijimas,
demaskuojąs nacionalistus, jų LAF-ą, kaip 5-ąją hitlerinę
koloną Lietuvoje.
Maskuodamas hitlerinės žvalgybos vaidmenį, steigiant
LAF, K. Škirpa rašo, jog jis su nacių žvalgyba susirišęs tik
po LAF organizacijos įkūrimo, tačiau prisipažįsta, kad jos
steigimo reikalu taręsis su Abvero pulkininku leitenantu
Grebe, kuri am buvę pavesta organizuoti 5-ąją koloną Pabaltijo tarybinėse respublikose. Bet šis teigimas prieštarau* 2r. rink.

p , 12-22.

,,Hillerininkų

penktoji

kolona

Lietuvoje",

V.,

1961,

** Abw ehr - kontržvalgyba. Nors Abveras vadinamas kontrivalgyb~, b~t ši . hiller lnes kariuomenės įstaiga organizavo žvalgybą, sabota74,
d1vers1Jas salyse, prieš kurias hitlerininkai ruošė agresiją.

u

ja laiškui, Škirpos rašytam 1941 m. gruod žio 28 d. hitlerinės
kariuomenės viršin inkui feldm aršalui Keiteliui, karo nusikaltėliui, pakartam Niurnbe r go t ribunolo nuosprend žiu.
Apie LAF organ izacijos steigimą laiške sakoma:
Dar prieš prasidedant vok iečių-rusti karui j i buvo mano, vokiečių įstaigoms žinant ir pritariant , įsteigta ir ve ikė pagal bendrą planą, kurį 1941 m. sausio 25 d. pa teikiau vok ieč ių kariuome nės vyriausiajai
vadovybei (kontržvalgybos skyriui ). Ji vykdė
mano kartu su vokieėių kariuomenės vyr iausios ios vadovybės
kontržvalgyba paruoštos instrukcijos i r fronto žem esnitĮ kari nit1
,staigq uždavinius· .

Aišku, kad K. Škirpa neliesą rašė n e Keileliui, o savo
užrašuose, nes Keitelis gerai žinojo LAF steigimo aplinkybes, ir jam meluoti laiško autori us neb ū tų drįsęs.
Tokių sąmoningai iškraipytų faktq K. Škirpos užrašuose
daug . Tačiau iš jų, kad ir tenden ci ngų, rnaly li glaudus LAF
bendradarbiavimas pirmiausia su tomis hitlerinė s Vokie tijos įstaigomis, kurios rengė Tarybq Sąjungos u žpuolimą .
LAF steigimas ir veikla buvo suder inta ne tik su reicho karinės žvalgybos, saugumo tarnybos (Sich erh eilsdi enst) bei
gestapo įstaigomis, bel ir su Užsie nio reikalų ministerijos
žinybomis bei alit inkamais nacių par tij os skyriais. Šios nacių įstaigos specialiose mokyk lose dar iki karo paruošė nemažai agentLĮ, o nacių pasien io sar gyba ir kilos policijos
įstaigos pagelbėjo jiems slap tai per s i eną brautis į Lie tuvą.
Tarnavimą hillerininkams,
besiruoš ianti ems iš pasalų užpulti Tarybų Sąjungą, K. Škir p a ir k ili LAF dalyviai teisina
norėję, naciq padedami , suorga nizuoti laulos sukilimą prieš
bolševikus ir atkurti Lietuvoje sen ą visuomeninę santvarką.
Tai prieštarauja K. Škirpos dėstomiems faktams, kur jis
pats prisipažįsta, jog šnipinėjimo duom enys, kurių iš LAF-o
pareikalavo OKW **, ,,liudijo, ka d vokiečiai ne Lik ruošias i
eksploatuoti musų krašto resurs us, be t ir paly s jį valdyti,
panaudodami musų intelektualines paj ėgas pačiam va ldymo
aparntui sudaryti" (dok. Nr. 4). Tu os duom enis ir dar sąrašą
žmonių, panaudotinų atsakingoms par eigoms okupacinės valdžios aparate, K. Škirpa ir ki ti LAF dalyviai parūpino hit·
lcrinei žvalgybai.
Nacionalistų vadai tikruosi us nacių ketinimus okupuo•
toje Lietuvoje žinojo ne tik iš duom enq, kuriuos ji e rin·
ko hitlerininkc1ms, bet ir kilų šaltinių. Pasak K. Skirpos ,
buvęs Lietuvos saugumo po licij os parc ig un as S. č'enkus,
• LKP CK Pa1lijos istorijos
kinys Nr. 159, l. 1.5.

inslil ul us (tolian

•• Oberkommancl" cler Wl'!11mac:h
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Vyli <.1u
sioji

PJJ), dokurn cnltĮ rin
gi11kluotqJ11 J><til'g

pabėgęs

į Vokietiją ir ten
tarnavęs gestape,
vokiečių
Vidaus reikalų ministerijos pavestas, K. Škirpai pranešė,
jog Lietuva visų pirma būsianti okupuota; po okupacijos seks civilfervaltungas, kuris pasiliks Lietuvoje iki karo
pabaigos, kada Lietuvos likimas būsiąs išspręstas galutinai" (dok. Nr. 2). K. Škirpa, turėjęs nuopelnų hitlerinei Voki etijai ir pretendavęs į Lietuvos prezidento postą, buvo nepatenkintas nacių ketinimais okupuotoje Lietuvoje. Jis net
gestapui rašęs memorandumą-skundą . Tačiau jo skundai ir
nacionalistų nuopelnai hitlerininkams
nieko negalėjo padė
ti, nes naciai iš anksto buvo numatę Lietuvoje įvesti okupacinę valdžią, o nacionalistams skirti tik pagalbininkų vaidmenį joj e.
Geslapo vadovams, ruošusiems okupacinei valdžiai Lietuvoje kadrus, K. Škirpa į pirmuosius okupantų pagalbininkus neliko kaip susikompromitavęs, viešai tarnaudamas gestapui ir kitoms hitlerinės žvalgybos įstaigoms. Todėl hitlerininkai dar iki karo ėmė ieškoti tinkamesnio LAF vado. Jie
kurstė vienus LAF dalyvius prieš kitus, norėdami atsirinkti
kuo palankesnę kandidatūrą. Jiems reikėjo asmens, kuris
vadovautų okupacinės valdžios įstaigoms, sudarytoms iš nacionalistų, ir turėtų įtakos šalies gyventojams.
Tuo reikalu
naciams aktyviai padėjo jų patikėtiniai P. Germanas-Meškauskas, S. čenkus, V. Alantas-Jakševičius ir kiti LAF dalyviai. K. Škirpai geslapas ne leido net išvykti iš Berlyno į Lietuvą, kad jis čia neregztų intrigų, nereikštų pretenzijų į aukšlus postus kaip nusipelnęs Vokietijai žmogus.
Į lokius okupantų pagalbininkus
gestapas numatė generolą S. Rašlikį (dok. Nr. 3, 10). Jau pirmomis okupacijos
dienomis hillcrininkai stengėsi likviduoti lafinių nacionalistų vadinamąją Laikinąją vyriausybę, ją pertvarkant
į okupacinės valdžios pagalbinę įstaigą . S. Raštikis, gestapininkų
lydimas, birželio 27 d. lėktuvu iš Berlyno buvo atskraidintas į Kauną, kur jis turėjo, anot hitlerininkų, suparaližuoti
LV veiklą ir pats užimti pirmojo okupacinės valdžios genera linio tarėjo postą (dok. Nr. 10). Tačiau tų pareigų jis atsisakė, bijodc1mas dar labiau susikompromituoti,
atvirai dirbdamas okupėmltĮ naudai. Tokios tikrosios priežastys, dėl kuriq Rašlikis nesutiko būti pirmuoju generaliniu tarėju, o ne
los, ką jis mini RcntC'lnui (dok. Nr. 10). Tais pačiais sumetimėtis ir vyskupas V. Brizgys atsisakė šių pareigų. Įvairūs
rC'icho pėHeigunai įkalbinėjo nacionalistų "vyriausybę" persi tvarkyti į pagalbinę okupacinės valdžios įstaigą (dok.
N1. 12). Jėga okuptmlal neskubėjo jos nušalinti, nes ji
11

dirbo, visokeriopa i įsiteikda ma okup antams, ką p ripaži no ir
r1alys aukšti hitlerin iai pa reig ūna i.
LAF ir jo tva rin ys- Laik inoj i vyriausybė varė pl ačią
propagandą, kad 5-osi os hi tle rinės kolono s v e iksma i Lietuvoje buvę tautos sukilimas pri eš Ta r ybų valdžią. V ieni nacionalistai tei~ė, kad šioje kov oj e jq žuvę 4000, k iti
lik
2000, tačiau tiek vieni, tie k kili lab ai pe rd eda. Prie 5 os1os
kolonos
žuvusių dalyvių jie p ri declėt apskrita i per karo
veiksmus žuvusius gyvento ju s, ni eko bendro net ur ėjusius
su gink luota is LAF būri ais. Nacio n alistams tokios m ela gingos propagandos reikėjo savo kraš to išdav iki škiems v eiksmams užmaskuot i ir sudaryti ok up ant a ms įsp udžio, j og jie
buvę labai naudingi besiveržus iem s į Lie tuvą v crmac hto daliniams. Nacionalistai be saiko išputė> sav o pas laugas hitlerinei Vokietijai
ir vis daugiau j ų žadC:jo a teit yj e . J ie s iulėsi
hillerininkams
sudaryti ištisą li e tu vių ka rių korpusą kautynėms prieš Tarybinę Arm iJą, organ izavo poli cinius bat a lionus kovai prieš socialistinės san tvar k os šalinink us, ža dėjo
visai p remti Vokiel1Ją prieš bolševi ku s, j e i ok u pa nt a i tik
jiems perduos valdyti kraštą. Kita ip įsig a uli į va ldžią jie
1

n0gulėJ o.

Hi' lrrininkai
sugriovė šilas nacion a li s tų vHlis, paskyrę
l aro kr>mendantus okupuotai Lie tuv ai va ldyti. Tokių komc-ndan tq Lietuvoje buvo du
v ien as Ka un e , kitas
Vilr u 'p Vilnišk is valdė Vil ni au s kraš t ą , o k a unišk is
likusią
1 tuvos tcn toriJą. Kraš tui tvarky ti ji e pasit elkė n a cionalH,t J LV Kc1unP, o Vil niuj e
Viln iau s mi esto ir a pskrities
n11 • ,ų komitr tą, su trum pintai vadint ą V ilniaus m ies to ko11 1tr•tu (VMK) . Kauno ir V ilnia us karo kom e ndan tai ne pripužino LV, kaip 1okios , o V MK, kaip jos organo, ta čiau
r,unuudojo tas įstaigas įvairi em s admin istravimo re ika lams
l1ci krdšlo turtu i grobti.
Tuk111s nt1r1onalistų Jr oku pa n tų santykius
p a tvi rtina ir
huvQs LV vctdovcts J. A m brazevičius (dok. Nr. 12). Pasak
jo, LV buvu:;1 tiek suvaržy ta , liek nuo visuom en ės izoliuotc1, jog m!IUH'Jusi ryši ų, sus isiekimo priemonių, n e g a lėjusi
p<'r spcJudų IJC'i r<Jdiją ske lbti savo pcJlvark i ų, tač i a u oku•
p,rnl11 buvusi plctc'.·ia
i parw ud o j ėl m a į vai r ir• ms V<'rm ac hlo daJiniq p<H<ikl<lms fcmkin li.
LJ\l· lunkc1jcts 1111slctlc'! g<!Sldpininka s C rc•fc\ <luk šta s reic:ho JJ<11<'igūn,1s Kl<+;lc1s ir k i1i. Cc•n<•r<Jl<JSPo lis į vc•cJ(, gricž·
tų « 111.u1~spau d<Ji (do k. N r. <,)
. Krni11<'·s ėH l rni ni s lrcJcijos
vušin1nkc1s V ilniuj e u:i.drc1ucJ<•' VM komil(' l<J I c1šl11()sr• vtlflotl
l<,kic1s :;,1vok<Js, k a ip LH 1uv<,f->J<•spubl1k,1, V lln 1r1u s 1,1il i<?S
r<•ik,1111V<Jl
clyfr,jc1s, rninislP111os. VMK JJH įscJk<': c1p1ilJoli rm·
11

vo veiklą karo komendantūros žinioje buvusia teritorija ir
vyk dy ti tik karo komendanto nurodymus bei įsakymus (dok.
Nr. 7, 8). Burmistrus, apskričių viršininkus,
valsčių viršaičius ir kitus administratorius
skirti ir atleisti galėjo karo
ko m end antai.
Taip buvo visoje Lietuvoje. LAF įsteigti administracijos
orga nai visur buvo pavaldūs hitleriniams
karo komendantams ir vykdė jų įsakymus bei nurodymus.
Ka ro kom endantų valdžią, kai Hitlerio įsaku buvo sudarytas Os tl an<lo reichskomisariatas
(dok. Nr. 9), paprastai vadinam as Os tlandu, 1941 m. liepos pabaigoje pakeitė nuolatinė o kup acinė valdžia
-- civilfervaltungas.
Į Ostlandą įėjo
hillcri n inkų okupuotos
Pabaltijo (Lietuvos, Latvijos, Estijos)
tarybi nės re spublikos ir dalis Baltarusijos.
Jų valstybingumas bu vo panaikint a s, tarybų valdžios nacionalizuotos
gamytos priem on ės ir žemė - paskelbti rcicho karo grobiu,
val s ti eči a i pav ersti laikinais
savo ūkių valdytojais,
o pačios res publikos
pramin tos generalinėmis Ostlando sritimis.
Ostlan do va ldytoju Hitleris paskyrė reichskomisarą Lozę, o
šis Lie tu v os gen eralinei sričiai - generalinį komisarą fon
Ren telną. Lie tuva buvo padalyta apygardomis, kurias valdė
va din ami gebit skomisarai.
Civilfc rvaltungas pasirinko pagalbininkų iš LAF organizac ij os na rių ir LV „ministrų", pavadindamas juos generalinia is tarėjais . Gen eralinius tarėjus okupantai
skyrė atskiro ms liaudi es ukio šakoms ir administracijos
reikalams. Prie
gen eralinių tarėJų buvo sudarytos
vidaus reikalų, .pramonės, žemės ukio, finansų, susisiekimo,
teisingumo, švietimo
reikalų vadybos . Pirmuoju
generaliniu tarėju buvo paskirtas generolas P. Kubiliūnas, seniai Lietuvoje išgarsėjęs kaip
ar šus fašislas, tris generalinių tarėjų postus užėmė buvę
LV ,,ministrai" - - J. Matulionis, B. Vilkus, M. Mackevičius,
o į liku sius ~ene ralinius tarėjus taip pat pateko žymesnieji
na cionalislq lyd eriai bei LV „viceministrai".
Šios d vilf crvaltungo įstaigos padėjo okupantams
grobti
šali es r esursus karo reikalams. Joms buvo pavedami ypač
lir užddviniai, kurių palys okupantai nenorėjo imtis. Per
gc nNillinius tarėjus, dur LAF paskirtus burmistrus,
apskrič ių viršininkus
ir dpskričių, miestų bei valsčių „valdybas"
buvo iš ic•škomi iš gyventojų mokesčiai, prievolės, gaudomi
žmon <•s pri<' Vėtrlos darhams į Vokietiją, į hitlerinės kariuorn<•nc'•s pc1g1ill>i11iusdc.Jlinius, kovojama prieš tarybinius par•
l izdnu s bc•1 kitus pc1sipricšinimo okupantams
dalyvius. Net
li<•luvi<1i v1il 8 lieč· ii.1i huvo keldinami iš ūkių ir jų vieton a~
gyv1•11cJ1nc1rni
vokiečiai kolonistai.
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Tas pt1gt1lbin <'s o kup<1 d n ė s vc1ldžios įs l ė1 igc1 s hill L'rini11kdi
p1c1 m inė

sdviv c1lda, kd(i sud,n yl11 įs pu d;1, io gyvc'nl oj ams, jog
j ie luri kid , lcisiq savarnnl iškai lvMkylis . [r nc1cionc1lislc11
uolidi s l cn gės i į t eig li gyvenloj ams, kad lai csanli Sė1vivt1lclc1,
naudinga kraš lui. Tač1 cnt kokid la SdViva lda ir kod ('l ji laip
buvo pavadi nta, rnatyli jš Os llėrndo rcic hskomisaro rnšlo
(dok. Nr. 13).
Rcicho minis lc'rijos okupu otoms Rylq sril ims rnštc1s (dok.
Nr . 14) gana de taliai nu sako hill crininktĮ oku pac i n ė s va \dž10s santykius su „savivalda". Rašte nurody ta, ka ip vok1cč1a i turi sl ėpti nuo gyve nlojq t i krąj ą „saviva ldos" esmq,
ją taip suvar žyli, jog ji tevykdytų okupantq va lią. Kad gyventoja i nepa tirtų tiesos apie tą „savival dą", okup antai uždra udė spausdinti ją mininči us užsieuio spau dos komentarus.
Ostlando rci chskomisaro ir reichsmin islro nurody mus bei
pol,·ark.ius, lieči ančius okupantų ir nacionalis tų „savivaluos" santykius, nacionalistų va dai žinojo, ne s ka i kuriems
1~ Jl! buvo pavesta tuos dokume ntus prita ikyti Lietuvos
sql) gcm1s (dok. Nr. 15). Tačiau ji e vis tiek rėmė okupan- •
tt..s lf dėjo pastangų sulaikyti gyven tojus nuo kovos prieš
na us.
Karp uoliai lietuviai nacionalis tai ta rnavo okupantams,
.o 1 mtlermė s saugumo tarnybos bei gestap o lietuviškojo
~k} 1a1..sT.rir;inmko S. čenkaus raštas (dok. Nr. 16), kurį jis
rnsE: :,s1gandęs vokiečių gestapini nkq sum anymo likviduoti
..dvo ttl kmmktĮ skyrių. S. čenkus sumini jo va dova uto skyridu ~ nuopeln us kov oj e su pasipriešinimo judėjimu, įrodinė
Jd Jog -vokiečiai vie ni negalėsią sutramdyti gyventojų, kunų „tarpe kyla vi s didesnis nepasitikėjimas vokiečių per~d·
kils nusistaty mas prieš vokiečius ir vokiečių politiką".
Dr ugybė motyvų! - - kad tik hitlerin ink ai paliktų tarnybo j e.
1Tž uolų tarnavimą okupaci nei valdžiai nac ionalistams
hitlerini nkai skirdavo premi j as , sul eikdavo Vo ki etijos pilietyhę, apdo vanodavo juos ord inais (dok. Nr. 17, 18).
LAF vadovai per visą okup acijos metą rėmė hitlerininkus, lc1ukė iš jų malonių, kad ir toliau galėtų išnaudoti liaudį Toks huvo jų talkini mo hitl erininka ms aks tin as.

Nr. 1
NacionaHstų politinių srovių
sudarę LAF 1

atstovai,

/Ber lynas, 1941 m. sausio 31 d.J

Kad Tamstoms būlų suprantama, ką Aktyvistų frontas
ju ngia, čia paduodu eilę jos narių pavardžių: inž. Brunius,
doc. Maceina, adv. Skipitis, dr. Brakas, inž . E. Galvanauskas,
inž. Augustaitis, kun . Yla, adv. Katilius, dr. Karvelis, dr. Ancevičius, dipl. jur. Žalkauskas, ats. mjr. Pyragius, plk. inž.
Ambrazi ejus, ats. mjr. Puodžius, adv. Našliūnas, dipl. jur.
Dirmeikis, kun. Barauskas , dipl. fil. Alantas, dipl. jur. Raila, kun . Micas, dipl. jur. Kavolis, dipl. soc . Valiukėnas, dipl.
ekon. Danta, vet er. gyd. Avižienis, dipl. mišk. Viliušis, dr .
J urkūnas, plk. inž . Jurgutis, dir. Petraitis ir t. t. Žymi dalis
čia atsiradusių lietuvių inteligentų faktinai jau priklauso
pri e Aktyvistų fronto. Nariais priimame ne tik tuos, kas
nori, bet kas Aktyvistų frontui atrodo priimtinas, taigi atrankos keliu. Aktyvistų fronto organizavimasis užsienyje eina iki šiol sklandžiai. Kaip vyksta jo padalinių formavimasis Lietuvoj e, tuo tarpu smulkių žinių dar neturime: žinoma
tik tiek, kad Aktyvistų fronto idėja prigyja, kad įvairiose
vietose pasireiškia Fronto padalinių užuomazgos, kartais prisidengusios visai kitokiais pavadinimais, ir kad bendrai su judėta. J ei nekils iš šalies kokių nors nenumatytų kliūčių,
turiu vilti es, kad šis didelis darbas nenueis niekais ir kad
suvaidins Lietuvos atstatyme svarbų vaidmenį. Kiekvienam
obj ektyviai galvojančiam politikui yra aišku, kad, jei galime ką gero savo kraštui atsiekti, tai tuo pirmiausia turime
pasirūpinti mes patys: mūsų reikalais kiti už mus nesirū
pins.
Lietuvos TSR CVA, L 1398, ap. l, b. 1, l. 167- 168. Nuorašas.
1

Iš K. Škirp os laiško L. Šimuč: iui.
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r. 3

r. 2
:\'acionalistų
1

·acių

įvesti okupacinį

pro je ktas
režimą Lietuvoje

[Berlrnas,

D1džit!jŲ dienų

1941 m. birželio

3
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Iš K ';kirpos 1941 m. užraštĮ,
Cinl. 1ė administracija.
Memorandumą.

bltlerlalakaal •

28 d./

užraša i ·

LietuYos TSR CVA, f. 1398, ap. t, b. l. 189.
1

įsitelkiant

1

Artėjant n st~-vokiečiq "karui, Lietuvos reikalas vis daug1c.u e štrėjo E, Y;enos pusės bm·o suaktyvintas
sukilimo
.i-,,s.mas Lie t.. 1., e iš kito s pusės - išYystyta didesnė dip 1 ·n
1ė iniciaty,·a Berlyne ir iš trečios - teko pakelti didž1ausį ,paudimą E ,·okieėit! pusės, kuri s pasireiškė tu o,
kad per musų saugurniečius buvo atbėgėlių tarpe skl~idžia m1 p1l-.ė u , i gandai pneš mane intrigo s ir net grasmimai
mano usmcniw
1s spaudimas pdsiekė kulminacinį punktą
b1rže1Io 14 d., kai atv) kęs pas :mane Cenkus, kaip ji s sakė,
vokiečių , idaus
c.~ .....
lų r::::nisLe:-ijos pavedama s, perdavė
milll ž'nomus pa.c.'.:>:imus, 1..ur.,! pagr.ndinia i punktai buvo
't:.: 1 ietm a v1s . p -:na busianti okupuota ; po oku pacijos
e " _ · \ verwdlt ung -, kuris pas1llks Lietuvoje
iki karo
dd Lietuvos likimas būsiąs išspręstas galutina i.
J tai vra politimai ctalyka 1, dėl kurių ,idaus
kdu kompetentingas,
ir kad politinius klausipolitinėse instancijo se iš kurių esu sudaręs
s....
u t\ 1 .
udį, jog Lietm·a, kaip savarankiška
valsty b~,
... d ) -... !:>kaitydamas Cenka us pareiškimus
provokac 11 a1:s, JUO::; ~urėGrnu ir su savo pastabomis
pasiunčiau kai_P
dtitmkamą Denkschnft 3 vokiečių gestapo pareigūnui, kuns
tuos pareiškimus buvo čenkui pavedęs man padaryti. Gr:·
td šito spaudimo vokiečiai per mūsų saugumiečius - i\1e~kauską, Cenkų, o vėliau ir p. Alantą - išsijuosę ieškojo kito vado ir kelis kartus kalbėjosi su gen. Raštiki u , motyvuodami, kad aš, esą, nenorįs su YOkiečiais kalbėti s, per
daug reikalaująs ir kad to pasėkoje galima ir nieko negauti.

2

'\'aidai,

ikikarinis

'uorašas.

Lygiagrečiai gestapas ir, kaip vėliau paaiškėjo. su ~
senamt !! žinia inten sy,;ai vystė intrigą prieš mane tibla
su:a sti man konkurentą. Buvo pakartotos pastangos iūt biil:
, rbuoh gen. Raštik.į. Birželio 25 d. vėl kreipėsi i Raštikį
p. Alantas-Jakševičius ir kalbėjosi su j_uo, ~eška~pil:vedama s. Šis gi. pastarasis antrą karo dieną išvyko I Lieluvą orgamzu otI ::\"acionalsociali stų partijos ir, spėjama. sprogdinti sukilėliu Y\Tiausvbės iš ,;daus. Buvo dar atvykę,&
dien ai iš Suvalkų p.Cenkus, kuris betgi, pasisukinėjęs Berlfne vėl pranyko. ~ fatomai irgi drožė į Lietuvą su vokiečiq
pa vesta misija. 26-to birželio. apie 12 val., gen. Raštikis.,
užėj ęs pas mane
papasakojo
pasikalbėjimą su Alantu ir
pareiškė, kad jis atsisakęs dar kartą priimti pasiūlymą ta~
ti vadu. Bet Ra.štikis. kai Alant as prasitarė, jog galima,;
dai ktas kad mums bus galima turėti šiokią tokią kariuomenę prasitarė. k ad nuo darbo kariškoje
srityje jis neatsisakysiąs tik vengiąs politikos. Aš nurodžiau
Raštikiui. kad
tuo saYo pasakymu jis pra,·ėrė vokiečiams plyšelį tolesnei intrigai ir prof etiškai 3 perspėjau jį, kad vokiečiai tuoja u bandys tuo pasinaudoti ir meškerios pas Raštilq toliau. Užraukiant pasikalbėjimą su Raštikiu, atvyko visai nelauktai vienas gestapo pareigūnas. ieškodamas Raštikio pas
mane ir, _Jį čia radęs. pasik\ietė jį su savim išvykti i kaikokį pasitarimą. Tą paėią dieną, vakare,
patyriau iš p. Galvanausko. kad Raštikis 1-l val. 30 min. su policijos automobiliu kazkur buvo išvežtas ir turėjo pasikalbėjimą
kažkokiu ,·okiečių politiku. Bet Raštikis atsisakė
Galvana uskui, su kokiu politiku ir kur jis tarėsi. Be to,
tikis asmenis kai nepasistengė atvykti pas mane. kad
for mavus, apie ką gi tokio paslaptingo tarėsi. Jis
Gah·anaus kui, jog esąs davęs žodį niekam nesakyti nel
tai, su kuo kalbėjosi, kur kalbėjosi ir apie ką. Man 1ai,
sirodė išsyk labai įtartinu, juo labiau, kad per mano
kalbėjimą su Raštikiu prieš tą pat dieną aš buvau,J-i
1s K. Sk iroos 1941 m . užraštĮ.
· L'i.sienio r·eikahĮ ministerija.

Pranašiškai.

miai įspėjęs į jokius pasitarimus be mano žinios nesileist i.
Kitą dieną, 27-tą birželio, apie 13 val. patyri au iš Skipičio ,
būk, gen . Raštikis 14 val. (taigi po Vdlandos) išskrendąs į
Lietuvą. Supratau, kad Raštikis nueina klaidin gu keliu, ne t
manęs nepainformuodamas. Tuoja u pasiunčiau pas jį p. Galvanauską pareikalauti
mano vardu, kad Raštikis pasakytų,
su kuo jis tarėsi, apie ką ir ką jam vokiečiai pavedė. Pažadėjau tai laikyti visiškai paslaptyje. Galvanaus kui nuvykus
pas Raštikį, telefonu daviau per p. Galvanauską papildomą
nurodymą Raštikiui, kad jokio paskyrimo iš vokiečių neimtų,
bet jei jau nebūtų kitos išeities, t. y. nebegalėtų atsisaky ti
nuo savo pažado, tai kad nors pastatytų vokiečiams sąly
gą, jog priimsiąs eventualiai
pavedamas jam pareigas tik
mano paskyrimu, kaip einančio pagal Lietuvos konstituc iją Lietuvos prezidento pareigas. Grįžęs iš pasikalbėjimo su
Raštikiu , Galvanauskas pranešė man, kad gen. Raštikis pakartotinai atsisakė pasakyti Galvanauskui, apie ką ir su kuo
jis kalbėjosi ir ką jam vokiečiai sakė. Raštikis prasitarė
Galvctnauskui tik tiek, kad jis kalbėjęsis su politiku, pas
kurį aš buvau užsiprašęs ir nebuvau priimtas. Taigi, išeitų
su Veiczekeriu [Weizsaker], o gal net su pačiu Hitleriu,
nes tik pas tuodu asmeniškai buvau prašęsis priimamas ir
Raštikiui apie tai buvau sakęs.
Lietuvos TSR C'VA, f. 1398, ap. l, b. 1, l. 191- 192. Nuorašas.
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[N e vėliau kaip 1941 m. liepos mė n. ]

[. . .] Kadangi bolševizmas, užplūdęs mūsų kraštą, grasė
Vokietijai, tai buvo nesunku surasti bendrą kalbą su atitinkamais vokiečių politikos veiksniais ir vokiečių
karo vadovybe. Tame reikale ypač pagelbėjo K. Škir pos
jau prieš tai sumegztas mezginys su Dienstelle von Ribbcntrop 2, senos pažintys su kai kuriais Alfredo Rozenberg o
bendradarbiais ir vokiečiq karininkais dar iš lų laikų, kai
K. Škirpa buvo karo atašė Berlyne. Kadangi reikalas, kuri s
ir

pačiai

K. škirpa i _rūp~j o, pirmoj e eilėj~ b~v? pol!~inio po?ūdžio,
tai jo pasekmmgas vyk dymas zym1a1 pareJo dar ir J)UO
K. Skirpos konsekve ntingos politikos Vokietijos atžvilgiµ,
kuri vokiečių įstaigoms buvo žinoma iš seniau ir kuri bu:

vo Vokietijai tikra i dra uginga, nors rr inspiravosi grynai
lietuviška is interesa is.
Jau prieš LAF įsikūrimą pasiekė K. Škirpą signalas iš
vokiečių karo vadovybės (Oberkommandoder Wehnnącht
OKW 1), kad page idauj ama užmegzti kontaktą. Lapkričio
5 d. buv o atvykęs pas K. Škirpą puodukui kavos plk. ltn.
Grebė [Graebe ], tai nebuvo eilinis karininkas, bet turįs pa~
žymėtiną politinės vei klos stažą. Savo laiku jis gyveno Lenkijoje, buvo lenkų seimo nar iu, skaitėsi vienu iš vokiečiŲ
tautinės mažu mos vadų . Beginant jos teises, jis buvo nukentėjęs nuo lenkų, atsėdėjęs porą metų lenkų kalėjime, bet
Tautų Sąjungos dėka iš jo paleistas. Bendrai, jis yra dalyvavęs ne kartą įvairiuose tautinių mažumų tarptautiniuose
kongresuose ka ip vokiečių tautinės mažumos Lenkijoje delegatas. Su juo bu vo K. Škirpą supažindinęs ukrainiečių nacionalistų vada s a. a. Konovalecas, kai K. Škirpa dar buvo
karo atašė , taig i pri eš daug metų. Pažintis atsinaujino
1940 m. pradž ioj e, kai pik. ltn. Grebė važinėjo, kaip vokieč ių komisijos na rys į Lietuvą perimti mūsų internuotus buvusius lenkų kariuomenės karius.
Iš pasikalbėjimo su plk. ltn. Grebe paaiškėjo, kad jis dirba OKW Abwe hra bt eilung 2 ir kad jam pavestas sabotažinių aktų bei ta ip vadinamos 5-tos kolonos paruošim.a.$specialiai Pabalti jo kr aštuose tam atsitikimui, jei kiltų tarp
Vokieti jos ir Sovietų Rusijos ginkluotas konfliktas. Tad jo
žinioje buvo partizaninių veiksmų ir vietos gyventojų sukilimų derini mas su eventualiu vokiečių kariuomenės žygiu
į Rytus, prie kur io buvo ruošiamasi. Nujausdamas, jog ir
K. Škirpa kažką proj ektuoja prieš bolševikiškuosius okupantus Lietuvoje , pik. ltn . Grebė siūlė suderinti abiejų šalių pasiruoš imus ir palaikyti su juo ryšį. Reikia pastebėti,
plk. lln. Grebė neviliojo K. Škirpos jokiais pažadais, o tilė
siūlė bendradarbiavimą, išeinant iš abiejų pusių bendro intereso kovo ti su bolševizmu, pabrėždamas, jog kalba ne reicho vyriausybės, o tik OKW vardu, ir kad nėra fon Ribę.!:lt
ropo įgaliotas duoti kokių nors formalinių garantijų. Kąi d~
Lietuvos ateitie s, jis betgi u~tikrino, jog ak!yvus ~etu, q
dalyvavimas veiksmuos e pries rusų raudonąią annuą Lle1

1

2
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Iš K. Škirpos 1941 m. užrašų.
Ribenlropo įstaiga, l. y. nacių partijos užsienio skyr ius.

Vyriausioj i ginkluotųjų pajėgų vadovybė. . •
•
Vyr iausios ios ginkluotųjų pajėgų vadovybes zvalgyboą 11'
zvalgybos skyrius .
•

2

:l
\'Okiečių pusės įvertintas ir
pagrindą lietm·ių pretenzij~i
į ~ietuvos

tuvoje bus iš
mą.

sustiprins

jų

akyse
val stybės atstatyvisa tai anuomet buvo slapta s da-

Savaime suprantama,
lykas.
Tors K. Škirpa pats buvo numatęs sumegzti ryš ius su
OK\V , bet plk. ltn . Grebės pasiūlymu neskubėjo pasin audoti. Pirmiausia, kaip jau minėta, jis siekė sudaryti sau
politinę bazę pačių lietuvių tarpe, kad vienam nepris iimti
ant savęs per didelės atsakomybės. Tik po to, kai lapkričio 17 d. isikūrė LAF, K. Škirpa ryžosi plk. ltn. Grebės parodyta in{ciatyva pasinaudoti. Patyręs apie tokios organ izacijos susidarymą, plk. ltn. Grebė per vieną pripuolam ą
susitikimą su K. Škirpa vienoJe draugystėje pasveikino jį
su šiuo reikšmingu politiniu laimėjimu. Plk. ltn. Grebė rodė
tam didelio susidomėjimo bei pritarimo, kaip prityręs v isuomeniškame darbe asmuo, suprantąs, kaip yra nelengva
įvairių politinių pažiūrų žmones suvienyti.
Po to bendra darbiavima s užsimezgė savaime, bet be jokių iš K. Škirpos
įsipareigojimų, išskyrus žodinį pažadą išlaikyti paslaptį.
L.1pkričio 26 d. K. Škirpa painformavo apie LAF susida vm4 dr. Leibrantą [Leibbrandt], artimą Alfredo Rozenber go
.__ndrcearbį, kaip seną savo pažįstamą ir Antikomintern o
sr:~.-.-:..
" move ns . Dr. Leibrantas šia K. Škirpos iniciatyva
b , o p„te.::ikintas, ją pilnai užgyrė ir nuo savęs tik patarė
K. Sk rpai :.ižmegzti kontaktą su OKW. A.iškino, kad šio ka ro
~-t ta: esą už viską s\·arbiau. Davė suprasti, kad Lietuv~ s
Ya s , bes ats~atvmo klausimu OK\ V žodis daug svers ir
todėl esą ŠIOS progo s nevertėtų pral_eisti. K. ąkirpa į tai te galėjo atsakyti, kad toks kontakta s Jau yra uzmegztas.
Gruodžio 5 d. K. Škirpa dėl visa ko dar suėjo į kontaktą
su taip vadinamąja Sicherhe1tsdienst 2• Tai yra P?htini_o_sa~gumo voratinklis, nuo kurio labai daug kas parema. š1 m st~tucija veikia kaip ir virš '.isų įstatymų, taigi gali visur kaišioti pagalius į kitų institucijų stipinus, neišskiriant ir kariškos žinybos. Su fa buvo reikalinga sueiti į kontaktą, kad
palengvinus sau galimybę nutiesti slaptus LAF ryši us p~r
sieną su bolševikų okupuota Lietuva. Gruodžio 5 d. ka ~betasi su dr. Girgu [Girgi, Pabaltijo kraštų politinio sek imo
vedėju, o kiek vėliau susipažinta ir su jo šefu, dr. Gr~fe
[Greffe], buvusiu seniau vokiečių slaptosios policij os nršininku Ryiprūsiuose, neseniai atkeltu į Berlyną, gerai pažįstančiu mūsų kraštą.
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1

Įhėpėjas.

2

Saugumo tarnyba.

Kad vėliau nekiltų jokių neaiškumų dėl LAF politbų
platformos ir siekiamų ~ikslų, buvo paminėtoms aukščiau
istaigoms, t. y. OK\V , D1enststelle von Ribbentrop, Rozea..,
bergo šta b ui ir Sicherheitsdienst, įteikta po vieną egY.elDpi
liorių K. Ški rpos paskaitos „Lietuvių aktyvishĮ plalfonaes
metmenys", pask ait}i os lapkričio 17 d. LAF steigiamajame
susirinkime, ihert us ją į vokiečių kalbą ir kai ką suhmmpinus bei apdaili nus . Niekas iš vokiečių pusės nepadarė jo,.
kių pastabų ar pri ekaištų dėl išdėstytų sakytame dotume&te išvedžiojimų ir politinių užsimojimų. Atrodė, kad ftlil
tam iš vokiečių pusės buvo pilnai pritarta.
Einan t prie LAF organizacijos ir jos veiklos išplėtimo
rusų okupuoto j e Lietuvoje, pirmiausia teko pasirūpinti :taip
nors nu tiesti sla p tus ryšius per sieną. Tai buvo nepaprasta$
dalykas. Dėl to buv o ilgai galvota , svarstyta įvairūs proj ektai ir bendra i t ry pta vietoje , kol šis tas susiklijavo. Svarbu bu Yo padaryti pradžią ir įgyii patyrimo šiame komplikuo ame darbe . Kie k tai liečia vokiečių pusę, tai, naudojantis OK\ V ir sa ugumo organų pritarimu , ypatingų sunkumų
negalėj o kilti . Reikėjo buvo tik surasti tinkamų asmenų pa.s·e"lyje Kas kita ryšių sumezgimas ir jų palaikymas su už's: niu, t. y. su žmonėmis rusų pusėje, pačiame pasienyje ir
g !:au Lietuvoje. Tai buvo rizikingas dalykas, kuris neapsi,eina be aukų. Pirmas ryšys užsimezgė su Lietuva iš Klaipėdos, kur buv o susidaręs LAF padalinys. Netrukus susirr ezgė dar ryšių grandinės per Tilžę, Eitkūnus ir iš SuvaIk1Į-Sein ų. Tok iu būdu įsikūrė pasienyje keleta nuolatinių
punktų, kuriai s ir buvo naudojamasi
iki tautos suk:iflll()
įvykdymo. Kaip ti e punktai susidarė, kokie asmenys jais
,·adova vo ir kokios ryšių grandinės buvo iš šių punktq
nutiesto s į kra što gilumą bei Lietuvos didžiuosius centrus.
tegu tuo ta rpu tai paliks paslaptyje.
.
. ..
Kaip dėl pačios slapto darbo t~hnik_?S,t~ J!~vo sekanti: bile kokių raštiškų instrukc1Jų bei ~rasmeJuno
su
LAF patikėtiniais bei jo padaliniais LietuvoJe buvo nostr
!)ia vengti. \ "iska s buvo atliekaJJ?~ ~š lūpų į_ l~~-na~
Janf1s slaptažodžia is ir šiaip įvama1s sutartiniais ~tJaiS
tarp ryšinin k u. Nurodymai tuo būdu buvo duodami aria
per agentus, ·siunčiamus betarpiškai iš Berlyno, J>iV;ielr.ia
posttĮ palydimu s pe r sieną, arba dažniausia per _pačius P.E
sienio postu s, kurie ja u nuo savęs siųsdaV? a~
bei l,lilnaudoda vo tam reikalu i jų įsteigtas nuola~
1!5':'1
~
nes su iYairiomi s LietuYos vietomis. Tais paačDS ieJiaiiį
Pasiekda,·o ir žin ios be i informaci jos iš lietuYos LAF ~
Yybę Berl yne.

1egalima tvirtinti , kad šis ryšių tink las ir jo veiki mo
mechanizmas būtų buvę tobuli. Lietuvio aki mis žiūrint, jis
j_~u-vien_ todėl n eska!t yt inas _tobulu , kad tarnavo lygiagre ciai svet imos valstybes karo zva lgybos reikalams. Į age ntus
patekdavo įvaira us pl auk o elementų: vieni parinktų agentų
ėmėsi šio rizikingo darbo iš patriotizmo
ir tok iais būdavo
galima pasitikėti, kiti ėjo už pinigą, taigi buvo abejotinos
vertės. Galėjo per neapsižiūrėjimą pat ekti į ag entus ir sovietiškųjų provokatorių. Todėl kaska rt tekdavo gero kai pasv erti , kam pasitikėti ir kam ne. Atitinka mai buvo dozuojami ir slapti pavedimai , kad iš pri ežasties to ar kito ag ento
netinkamumo
nepastačius į pavojų LAF veikėjus Lietuvoje. Ypač svarbiais reikalais būdavo panaudojami tik vi siškai patikimi asme nys, dėl kurių nekildavo abejonės, kad
galėtų paslapties neišlaikyti, nors toks asmuo, pereina nt sieną ar ja u jam esa nt Lietuvoje, ir patektų į GPU I nag us.

[.. .J 2 Patikėtinis inž. Brunius . Iš pradžios jis darbavosi
Berl yn e, bet netrukus persikėlė su plk. ltn. Grebe į Karali aučių prie vietinės armijos štabo, iš kur ir buvo palaikomi
ryšiai su Lietuva per pasie nio postus . Kadangi inž. Brunius
nebuvo karininka s ir, be to, nepaka nkama i mokėjo vokie čių kalbo s, tai kiek vėliau plk. ltn. Grebės pageidavimu
j am
dar buv o priduota s generalinio štabo 3 mjr. Gecevi či us, kurį K. Škirpai įpiršo gen. Raštikis. Darbu i besivystant, buvo
iš OK'.V pusės išreikštas pageidavimas rekome nduoti dar
vi en ą karinin ką specialia i karo žva lgyb os reikalams. Šiai
pareigai atlik ti buv o K. Ški rp os nurodytas atsargos mjr.
Puodžiu s. Jis skaitėsi nebe plk . ltn. Grebės, bet ki tos OKW
dali es žinio je .
Kai inž. Brunius ir atsargos mjr. Puodžius ėj o jiems pavestas specialines funkcijas, LAF centras atliko v isą eilę
didesnių darbų OKW pageidav imu ir paruošė svarbių instrukcijų, kaip sukilimą orga nizuo ti. Ties šiais darb ais verta
čia kiek apsistoti.
Pirmiausia apie kai kuriuos darbus, paruoštus OKW prašym u . Vasa rio 25 d . buvo įteikta OKW il gesnė Lietuvos
ūkinės struktūros ir kra što produkcijos
apžva lg a . Šis voki eč ių page idav imas rodė, kad rusų-vokiečių k aro atsitikim e
1

fo cyAapcrn eHHoe n ot.11T11'!
ec 1we ynpa at.e1-rne

valdyba.
: Byloje trūksta v ieno pu slap io.
3
Buvusius buržuazinės Lietuvos kar i uomenės.
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- Valsty bi n ė politinė

num ato ma mūsų krašto resursus ir visą kitą eksploatuoti
karo reika lams . Kovo 3 d ., be to , buvo plk. ltn. Grebės pageidavimu ~ustaty_ti ir jam __įtei_kti asmenų sąrasai įvairioms
atsakingesne ms _VIetoms u21mti Lietuvoje , kai ji būtų nuo
bolševizmo pal mo suota . Šis pastaras is darbas buvo tada
teoretinio pobūdžio. - ·iekas juk iš anksto negalėjo žinoti ,
ar nu ma tytiej i asm enys dar tebėra ir išliks gyvi iki momento , kada bus reikalingi. Bet tokio darbo paprašymas sutvirtino anksčiau pami nėtą abejonę : liudijo, kad vokiečiai
ne tik ruošias i eks ploatuot i mūsų krašto resursus , bet ir patys jį val dyti, pa na udod ami mūsų intelektualines pajėgas
pačiam val dymo aparatui sud aryti . K. Škirpa paklausė plk .
ltn. Gr eb ę , a r tokio darbo par eikalavim as nereiškia pasiruošimą iš vokiečių pusės Li etuvą okupuoti. Į tai plk. ltn. Grebė atsakė, kad tai esąs tik paprastas štabinis pasiruošima s,
ne reiškiąs Lietuvos klausimo politinį sprendimą. [... J
Kov o mėnesyje kartu su repatrija vusiais iš Lietuvos vokiečiais ats irado Vokietijoje
didesnis skaičius lietuvių. Jų
tarpe buvo apie 200 karininkų , ne tik atsargo s, bet ir tikros ios tarn ybos; taip pat nemažai buvo mūsų kariuomenės
puskarininkių ir atsargos kareivių . Kaip buvę kariškiai, tai p
ir be ndrai lietuviai, vokiečių r epa tria cijo s prog a išsigelbėję
iš sov ietiškos vergijos, degė no ru rusams okupantams atsilyg int i. Tai davė LAF vadovybei pagrindą sumanymui suorga niz uoti Vokietijoje didesnį ginkluotą kariuomenės dalinį .
P~ojektu ota sudaryti atskirą brigadą, susidedančią iš įvairių
g~n~_lų rūšių. Tuo tikslu balandžio 16 d. Škirpa įteikė voki~~1ų generaliniam štabui (generalinio štabo plk . von Mlt.) 1
atitinkamą memorandumą . Jo nuoraš ai, be to, dar buvo
įteikti: Dienstste lle von Ribbe ntrop (dr. Šiutei) - balandžio
l~ d._,OKW (dr. Mrgt.} 1 - balandžio 19 d. ir antras egzemp~i~rms (pik. ltn . Grebė) - gegužės 12 d. Šį sumanymą vo kiec1ų karo vadovybė priėmė su dideliu palankumu, bet
sumanymo realizavimą sukliudė politinės instancijos tuo motyvu,_ ka d esą nebūtų galima išlaik yti paslapti es. Mat , buyo _siekiama rusus galimai ilgi au klaidinti, kad Vokietija .
~okn~ pasikėsinimų pri eš Sovietų Rusiją neruoši a. Iš tikrų
JŲ_ ~i gr eičiausia iš viso nenorėt a leisti lietuvi ams sudar yti
minetą kariuomenės branduolį, kadangi vokieči ai tada per
daug pasitikėjo vie n savo militarinėmis jėgomis.
_ Vokiečių-rusų karui artėjant, bu vo inte nsyv inama s ir
J?Us':l tautos paruošimas sukilimui. Vokiečių OKW apie tai
zmoJo. Ji ne tik visam kam pritarė, bet pati rodė tam ne1

PavarclžitĮ išaiškinl i ne pavy ko.
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maža intereso ir teikė vis didesnių pageidavimų iš sav o
pusės. Taip, pavyzdž iui, jos pagalba buvo ruošiami atitinkamuose kursuose prie Karaliaučiaus mūsų žmonės įvai
riems ryžtingiems uždavini ams atlikti priešo užpaka lyj e.
Buvo numatyta juos pasiųsti per sieną trumpai prieš karą
arba išsodinti iš vokiečių lėktuvo. LAF vadovybė buvo numačiusi duoti per juos paskutinių nurodymų slaptiems sukilimo vadovavimo centrams ir LAF patikėtiniams Lietuvoj e. Kalbamus kursus išėjo apie 30 asmenų, LAF va dovybės parengtų. Be to, OKW pag eidavimu buvo paruošta
sukilimo reikalu instrukcija vokiečių kalba. Faktina i tai
buvo maždaug ta pati, apie kurią jau buvo minėta ir kuria
LAF naudojasi jau nuo kovo mėn. pabaigos, neatskleidž iant
j os teksto vokiečiams. Naująją instrukciją surašė gen. Raštikis, pasir emdamas pirmąjn, šią sutrumpinant bei ją daugiau
pnta ikant kariški ems reikalams . Geg u žės pradžioje K. Škirpa, gen . Raštikio lydimas, buvo pakviestas atvykti į Karnliaučių, kur turėjo pasitarimą su tenykštės vokiečių armijos
štabo ka rininkais, plk . ltn. Grebei ir inž. Bruniui dalyvaujant.
Ta proga paruoštos instrukcijos tekstą kiek padiskutavus,
iis buvo iš vokiečių pusės aprobuotas. Be to, buvo priimtas
pasi7-A.1dėjimo tekstas, kuris buvo duodamas pasirašyti mūsų
vyrams, nu mat ytiems pasiųsti į Lietuvą trumpai prieš ruf:IJ
okic čių ka rą.
Kai dėl da tos, kada rusų-vokiečių karas prasidės, tai
LAF vadovybė ypat ingai nei nesiveržė ją patirti iš anksto.
Apie ją sužinota tik pora dienų prieš pačius karo veiksmus Tiesa, ouvo girdi ma apie įvairias datas, pradedant jau
nuo kovo mėn. Šio mėnesio antroje pusėje plk. ltn. Grebė
viena kartą įspėjo K. Skirpą, kad sąryšyje su vokiečių kai
kuria.is pasiruošimais Rumunijoje ir Bulgarijoje tenka skaitytis su Sovietų Rusijos ultimatumu. Bet tada Sovietų Rusija vis tik nesiryžo jo Vokietijai pastatyti. Kitas toks krįtiš
kas momen tas buvo susidaręs sąryšyje su vokiečių kariu omenės žyg iu pri eš Jugoslaviją balandi.ia pirmose dienose.
Bet ir šį pastarąjį kartą Sovietų Rusija piliulę prarijo, nors
ir buvo dėl to labai įkaitusi ant Vokiet ijos. Rusų-vokiečių
karo galimybė pradėjo darytis realesnė artėjant pavasariui.
Veiksmų pradžios buvo laukta gegužės vidury je arba šio
mėnesio antroje pusėje. Bet kažkodėl šis terminas buvo atidėtas. Teko girdėti, būk dėl to, kad rusų pusėje ilgai neatslūgo upės, kurios 1941 m. pava sariop buvo išsiliej usios,
ypač Narevas ir Bugas, kurios vokiečių kariuomenei
prisiėjo forsuoti.
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LAF vado~bė ypatingai nE:_siveržė iš anksto patirti ~
pradžios ne vien del to, kad butų buvę nepatogu apie toki4
didelę paslaptį OKW teirautis, bet ir todėl, kad sukilimo
paruošimui _užt~k'?. vien jausti karo artėjimo pulsą. Jį LAF
vadovybė Jaute 1s to, ką tekdavo s,?irdėti betarpiškai jj
pačių vokiečių ir iš karui pasiruošimo faktų: iš vokiečių
kariškų pasirengimų pasienyje ir OKW pageidavimq, nukreiptų į LAF, ruošiantis pradėti karo veiksmus. Visa, ką
vokieči ai ar tai per OKW Berlyne, ar per inž. Brunių Karaliaučiuje paskutiniuoju
metu pageidavo iš LAF, buvo
svarbūs da lyka i, kurie vaizdžiai rodė, kaip karas artėja.
Užtenka čia paminėti, kad tiems OKW pageidavimams patenkinti buvo vien Berlyne surengta ir duota pik. ltn.
Grebės dispozicijon apie 65 vyrai, kurių dalis buvo pasiųsta
trumpa i prieš karą į sovietų pusę atlikti svarbius bei rizikingus kariniu s uždavinius raudonosios armijos užpakalyje,
gi daugu ma pridu ota žygiavusiems per mūsų kraštą vokieči q kariuomenės daliniams, kaip kalbos vertikai arba tų
dalinių palydovais
even tualiems nesusipratimams žygio
metu su vieto s gyventojais greitai likviduoti. Antra tiek
v 'rų buv o pasiųsta per sieną ar priduota vokiečių kariuorr enės daliniams nuo pasienio postų, kurie, karo veiksmams
prnsidėjus, ne t patys nužygiavo pirmyn kartu su vokiečių
kar iuome ne [... ].
·
Post factum bu vo patirta, kad trumpai prieš rusų-vo
:~i ečių karą vis tik buvo minimos Lietuvoje puolimo datos.
'vfatom ai jas buvo paskleidęs kuris nors iš LAF pasienio
postų savo atsak omybe arba šiaip kas nors išsiplepėjo. LAF
vadovybė nuo pat pradžios laikėsi nusistatymo, kad signalą sukili mui gali sudaryti tik pats faktas vokiečių kariuomenės perėjimo per sieną. LAF instrukcijose įsakmiai nurodyta, kad šį momentą visi turi sekti ir pradėti sukilimo
veiksmu s, tik vi sai tvirtai persitikrinus, kad vokiečių kariuome nės sieną tikrai perėjo bei pradėjo raudonosios armijos puolimą [. .. ].
. .
Šį tą dar paskleisdavo nuo savęs LAF pas1eruo postai!
atskirų kurstančių lapelių pavidale. Vienas. iš _i:>o~tų net Į!·
darė stambią klaidą. Jis be LAF vadovybes zm1os pale@
2.emaitijoje lapelį, kuriame padavė _k<?~etišk!l nur~
kokių imtis priemonių, r_usų---:v:0~1ec1ų ~arui. pras1dėJUS
pvz., nugin kluoti raudonąJą m1hc1Ją, a.~est~ot~ ~P .
ir vietinius komunistų partijos vadus, UZlilltivietines.•
gas, paliuosuoti politinius kalinius ir t. t. 1 Tai atnešė ~
1

p . 49

2r .
50.

.,Masinės žudynės Lietuvoje", dokumentų rinkinys, d. l, V., ~

giau žalos, ka ip naudos, sukilimo paruošimo prasme. Pasienio rajone, kur saky tas lapelis buvo paplatintas, sovietiškieji viešpačiai griebėsi preventyvinių priemonių: ištuštin o
kai kuriuos kalėjimus ir sustipr ino aktyvesniųjų LAF veikėjų persekiojimą. Kalbamo lapelio paskleidimu buvo nepatenkinti ir vokiečių sekimo organ ai. Buvo pravesta kvota,
bet vokiečiams, atrodo, nepavyko nustatyti, kas iš mūsiškiu
minėtą kvailystę padarė. Kad panašių apgailėtinų atsitiki:
mų daugiau nepasikartotų, LAF vadovybė gri ežtai įspėjo
pasienio postus būti atsargesniais ir nea pgalvotais savo
veiksmais nestat) ti LAF veikėjų anapu s sienos gyvybę į pavojų iš sovietų pt...ses.

LAF OKUPUOTOJE LIETUVOJE

OKUPANTIĮ

PAGALBININKAI VILNIAUS KllAm

Lietuvos T~R MA CB RS, BF-3105, l. 81 94 Nuorašas.

Nr. 5

Vilniaus miesto komitetas
Dar besi traukiant raudonajai armij~i _iš_Vilniaus, l~
aktyvistų-p~ii.anų - ~~~ vad•_NmV1 1 us miesto komitetas visiems avilinių gyveotoJq
kalams tvar kyti ir santykiams užmegzti su vokiečių brlit(įįf:
menės vad o įstaiga.
Komitetas sudarytas iš šių asmenų:
Pumm •• kas - Stasys 2.akevičius - Vilniaus
dv enta s,
.
Y1Cepirmmmkas - Vladislovas JurgutiS- Vi1Diam
, erslteto profesorius,
..
• 'dri ai: ~h-kolas Gudėnas, pradžias motytllĮ
rius \ -,lruaus srities akl)"\istų vadas, ~
bU\ s a.psknties ,iršininkas,. p_lk. Pe_tras~""li
\ teška \"ilmaus ~leno mUZleJaus ~US.
4l'.
vytė, , -)'tauto didhojo gimnazijos moky\o)iL
bu o sudarytas

·au1011 L1etU\.l

19~1 m birielio

l9 d ·

L

Nr. 6
Kauno miesto kom e ndantas

Postovio vieta ,
1941 m. birželio
Lietuvių

30 d .

miesto kom end an tui

Kaunas
Jau kelios di enos gyventojams ori ent uoti lietuvių kal ba spausdinami ir platinami leidiniai.
Visi be t kuria kalba spausdin ti leidinia i gali išeiti tik
po išankstinės cenzūros . Dėl to visus spaudinius r eikia pateikti peržiūrėti propagandos kuopos spaudos skyriui (karo
la uko komendantūros pas ta tas) Kaune, Vienybės aikštė 3/4.
Poh l

Gen. mjr.
[Plk. Bironto 1941 m. birželio 30 d. rezoliucija
b '-J: Sp audos skyriui.
nu

lietuvi ų kal-

T„r:lurns TSR CVA, f. 1444, ap. l, b. 12. l. l. Vers ta iš pat virtinto
vok , i ų kalba.

1<:• o

R6:štas Y~~ tok~o antga lvio: ,,Lietuvos Respublika " ir
„V ilniaus snt1es Vidaus re ika l ų va ldyt ojas Nr. 358" ir yra
K. Kal en dros pasirašytas.
ši uo l?ask~tinį kartą ~arto j u savo palie pimą, kurį aš
Jums daviau Jau 1941 m. h epos 2 d. ir kurį aš šiandien Jūsų
ryšių prie F. K. 749 p alaikytojui
p . Vilmantui dar kartą
n uodugniai išaiškinau . Ta i yra, būtent, tas paliepimas, įsakąs
jums apsiribot F . K. 749 veikimo pl otu ir pildyti jos įsa
kymu s. Problemų, kai p maitinimas, aprūpinimas, autopriemonių reikalai,
apgyvendinimai,
kainų ir algų normavimas
ir kt., yra tikrai labai daug; pavyzdingu ir prityrusiu šių
problemų lik vidavimu
Jūs galite gyve nto jams pa tarn auti
ir tuo pačiu įgyti vokiečių administracijos orga nų pasitikė
jimą. Kitiems reikalams
ko l kas ne vieta. Jūs esate atsakingas, ka d man o palie p imas būtų tuo j p at pildomas ir kad nuo
šio momento būtų laikomasi šio pavadinimo : ,,Vilniaus ir
sritie s piliečių komite t as" . Policij ą reikia vadinti „Pagelbine Vilni au s ir srities po licija". Bet kokie ministerijų pavac' inim ai draudžiami.
Lauk iu 194 1 m. liepos 4 d . savo įstaigoje, Gedimino 19,
Jūsų re feravimo aktualiom is problemom is.
Kriegsverwaltu ng
Abteilungsch ef 1
Lietuvos TSR CV A, f. 677, ap. l , b. 47, l. 46. To meto vertim o iš
ka lbos nuorašas .

vokieč iq

Nr. 1
Sic11cr 1 ;:;,,c11, ision 403
Milita rven ..valtungs che f

N r. 8
O. U . z 194 1 m . li ep os 3 d.

1

Sicherungsdivision
Militarverwaltungsc

Ponui prof. Stasiui Zakevičiui, Vilniaus mi esto
ir srities piliečių komiteto pirmininkui
Vilniuje
Liečia:

teisiškus valstybiškų įstaigų pavadinimus

Iš F. K. 3 749 gava u šian di en raštą, liečiantį autopriemonių rinkimą. Su faktiškąja šio rašto pus e susipažįsta karo lauko komendantūros autopriemonių k ar ininkas, tačiau
n e apie tai čia d abar ka lbama.
1

403-ioji apsauginė divizija, karinės administracijos
tsun terk unfl - postovio v ieta.
Feldkommdndantur - karo lauko komendantūra.

2 01
3

viršin inkas .

403
h ef

O. U ., den 4. Juli

Pr ekybos skyria us vedėjui ponui Gruod žiui

1941

2

1) Karo veiksmų p ra d žioj Vil niaus mi esto ir srities administravimui susidarė piliečių komitetas, kurio pirmininku
yra p. Zakevičius ; p irmininko darbas prižiūrimas vokiečių
ka ro komendantūros (F. K. 749) .
Kad darbas vyktų skl andžiau ir atsakomybė tektų vie nam asmeniui, atro do, kad kol kas būtų tiks liau p avesti
1

2

Karinė administracija,

skyriaus viršininka s
Adresa tas užrašytas ranka.

31
30

vis ils

(pabraukta)

vald iškas įstaigas pirmininkui

t-.:r
. 10

Ž:akevi-

čiui.

2) F. K. 749 veikimo plotus yra V ilni aus mi estas ir jo
sritis; ir tikt a i šis kraštas yra p irmininko Zakevičiaus ir
jam pa vestų įstaigų žinioje. Pirmininkui 2akevičiui įsako
ma pild yti F. K. 749 nurodymus. Į kitus lie tuviškų įstaigų,
neįeinančių į F. K. 749 a rmijos ve ikimo sritį, nurodymus
jis pri va lo nek rei pti dėmesio .
Sis įsakym a s galioja vis oms j am pave stoms instancijoms .

Krie gs ve rwaltung

Pirmojo generalinio

Ponui

okupuotų Rytų snc1ų reichsm inistrui
poną Ostlando
reichskomisarą

Be rlin -W
Ra uchstr.
Jūsų
nuorašą ,

Vienas

35
17

žiniai nuolankiai siunčiu (pro memoria )
mano 194 1 m. liepos 3 1 d. raštą.
egzem pliorius po nui Ostlando reichskomisa.ruL

maloniai

liečiantį

r. 9

von Re nt eln

Atsišaukimas

1. Pro memoria

Lietuviai!
1941 m. lie pos 17 d. įsakymu didžiojo vokiečių reicho
fiureris Adolfas Hitleris paskyrė mane „reich skomisaru Rytų kraštui".
Į tą sritį įeina ir buvu sioji Lie tuvos res publikos
teritorija.
'Tos pat dienos įsakymu fiure ris paskyrė poną dr. Adria::-1ą fon Rentelną genera lkomisaru
bu vus ios Lietu vos resp1:bl kos terit orijai. Gene ralkomisa ras dr. fon Rente lnas y ra
--tsak:r.gas man, kaipo reicho vyriausy bės reichskomi sariatc Rytų kraštui at stovui , už visų reic ho vyriausybės, o taip
pctt ir mano įsakymų bei parėdymų vykdymą. Jo pat ies
įsakymai bei parėdyma i toje srityje y ra tai p pat kiek v ienu
atveju priYalomi.
Aš kviečiu visus piliečius, gyvenančius buvusios Lietuvos r es publikos terito rijoje ir žemėse ligi Dauguvos upės ,
vieningai ir sutelkus visa s j ėg as prisidėti prie man skirto
uždavinio įvykdymo - atsta tyti toje srity j e tvarką ir normalias darbo sąlygas.

Lohse

Reic hskomis a ras Rytų kraštu i
Kaunas , 1941 m . lie p os 28 d.
Amtsblatt des Gener3l kommissars in Kauen , Kaunas . l 94 1 m. rugsėjo
l d., ·r. l, l. l. To meto \'e rtima s iš voki ečių kalbos. Spau sdinta spau s·
tuvėje.

32

parinkim as

per

Abteilungschef

Lietuvos TSR C\.A , f. 677, ap. l , b. 47, l. 48. To met o patvirtint o
ve rtim o iš vokiečių kalb os nuorašas.

tarėjo

1

Sekmadienį, 1941 m. rugpiūčio 2 d ., 12 val. , generalinis
komisaras d r. fon Ren teln as, dal yv a ujan t pagrindinio sky riau s vedėjui dr. Ese nui (Essen], priėmė gen. Raštik.i , kuris ,
sus itarus su fiureriu , kaip pranešė Rozenbergo valdyba ,
buvo pasiųstas į Kauną, kad čia sudarytų patikėtinių ta rybą ir ·pa raližuotų vadinamąją lietuvių vyriausybę. Tai jam
ne pa vyko .
Dabar čia jam buvo siūloma dirbti pirmu oju g eneraliniu
tarėju ir generalinio
komisaro Kaune patikėtiniu . Priėmi 
me, kurio metu šis pasiūlymas dar kartą j am buvo pateik tas, Raštikis prašė į tokį oficialų postą jo neskirti, nes jo
3 dukt ery s, jų tarpe viena vienerių metų, jo ir jo žmono s
tė~~i ~~ą r~sų . išvežt i . U:tenka bijo ti, kad, paaiškėjus j o
oflc 1aha1 ve1kla1, taryb1ruų rusų jie bus nužudyti.
Generalinis kom isaras dr. fon Rentelnas i tai atsakė kad
jis, tiesa, bijosi , jog tarybiniai rus ai dėl generolo as~em: ?ės j ~u pada~ę atitinkamų iš~adų, _tačiau jo prašymą pl i1mąs ir , ne pais ant to, prasąs u toliau
bendradarbia uti , su
kuo . gen. ~~štik is šir di ngai sutiko . Kartu jis bm-o papraš y tas ! va ldz10s vadovų priėmimą antradienį, 1941 m. rug piūčio 5 d ., 12 00 val.
Gen. Rašti kis gyvena Ka une, Sporto g. 2, telefonas 23066
Atsisakius Rašt ikiui, pirmuoju ge neraliniu tarėju ir kar tu vidaus reikalų vadybos gen eraliniu tarėju į jo ,ietą
1

Gener alinio komisaro Lietuvoje
reichskomisarui Lozei.

A. Ren telno 19,;1 m. rugp.uė:o mėn.

pe rsiųsta

3

Naciona listų talka

bitlerininltams
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numatomas gen . kubiliūnas. Pon as ~eneralinis k omisaras
Kaune šešta dienį, 194 1 m. rugpiū č io 2 d., 12 00 va l. pri ėm ė
jį k artu su 3 1 kitais nacionalistq
(Voldemaro ša lininkq)
atstovais, būtent: mjr. Puod žiumi, in ž. Bru niumi, ponu Tauniu ir ponu Bly nu. Ge n . Kubiliūnas p~sakė ka l bą, kuri pate iki ama pr ie de 2 •
Į tai ponas gen eralinis komisaras
dr. fon Rent elnas atsakė
194 1 m. liepos 28 d. at sišaukimo prasm e , pabrė žė
bendrą
frontą p rieš bolševizmą, su kuriuo
susijungusios
plutokra tinės d emokrati jos, ir argum en tavo , kodėl fiureris
atidėj ęs politinius
sp rendimu s iki ka ro pabaigos. Jis prašė,
kaip ir siūlė gen . Kubiliūnas, juo pas itikėti ir išreiškė vilti ,
kad bu s b endradarbiauja ma pasitikėjimo pagrindu .
Po priėmimo Kubiliūnas buv o a tskirai paprašytas už.imti
pirmojo genera linio tarėj o bei v idaus reikalų v adybos gene ralinio tarėjo postą, su k uo jis sutiko .
K11},iJiuno 1941 m. ru g pit1čio 3 d. rašto nuorašą, kur jis
1 eiskiu pritm imą, pridedu .
La,vijnc; T ~R
kt,•Lt:Į

L \'T.

,

l

P-70, ap 3, b. 4, l. 2 1. Ver sta iš nu or ašo vo-

1~_,lb:i.

Ir vis tik, jeigu aš paren kamas dideliam darbui ir šiame
darbe sulauksiu Jūsų Ekscelencijos bei kitų specialistų paramos, tai esu pasiruošęs priimti Jūsų, Ekscelencija, kvietimą ir su džiaugsmu skirti savo jėgas mano išvaduotai
tė
vynei ir naujajai, fiurerio vadovaujamai, Europai.
Su pagarba
P.

Ekscelencijai,
Ka unas.

Eksce lencija ,

va;,ct,, !'L g,,iuc10 2 d ., ma n buv o pasiūlyta u žimti labai
svarbq pirntoJv Lietuv os c ivilin ės admini stracijos sekretoriaus postą 3•
Kai p pol itika s ir valstybės veikėj as aš ne dirb a u.
Mano studijo s ir pas iruoši mas susiję su karine, iš d alies
žemės ukio sritimis.
Bolševikų kalėjime, kur buva u laikomas 11 mėnesių už
provokišką nusistatymą, lab ai nuke ntėjo ir pakriko ma no
svei kata.
1

Ta ip o rigin ale.
Pri edas nededamas .
3
Okupacin ės va ldž ios generalini o tarėj o pa rei ga s; ra što autor ius. jas
vad ina sek retor iau s par e igomis, nes jLĮ pavadin imas dar nebuvo n us isto2

komisarui

dr. fon Rentelnui.

Latv ij os TSR CVIA, f. P-70, ap. 3, b. 4, l. 24. V ersta iš nuorašo
kalba.

vo-

kieči ų

Nr. 12
Iš vadinamosios LAF laikinosios vyriausybės vadovo
J. Ambrazevičiaus kalbos apie santykius su okupantais

Į Kaunas,

Nr. 11
K auna s, 1941 m. rugpiūčio 3 d.

generaliniam

Kubiliūnas

1941 m.

rugpiūčio

5 d./

[... ] Jau birž elio mėn. 25 d. rytą vyriausybės atstovai
tik į Kauną atvykusiam Kauno karo lauko
komendan tui gen. Poliui ap tarti įvairit1 aktualių reikalų,
kur ie galėjo dominti ir vyriausybę, ir vokiečių komendantą, be t vokiečiq karo komendantui
įsakmiai pabrėžus, kad
ji s t ega lįs kalbėtis su miesto burmistru, nes Lietuvos vyria usybės k la usimas jo neliečiąs ir tam jis neturįs įgalioji
mų , aps iribota
paprastu pasiinformavimu.
Gen. Polis taip
pa t nesu tiko, kad atvykusioji Kaunan vokiečių kariuomenė
būtų laikinosios Lie tuvos vyriausybės vardu
pasveikinta .
N uo šito momento jau buvo galima konstatuoti, kad voki e čitĮ karinė vadovybė, matyti, turėdama atitinkamų instrukcijų, laikil'i.osios Lietuvos vyriausybės formaliai nepri pnžino , į ją formaliai nesikreipė ir, ž.inoma, neieškojo kontak to. Užtat laikinoji vyriausybė stengėsi su gen. Poliu
išsiaiškin ti įvairius vyriausybei rūpimus klausimus, ir nors
voki ečit1 karo kom endantas
vis atsisakinėdavo su vyriausybės a tstova is oficialia i kalbėtis, bet praktiškai
iškeltus
pag eidavimus, ypač maitinimo ir policijos tvarkymo srityJc, priimda vo d ėmesin. Tokiu būdu k eliais atvejais birželio
p risistatė ką

vė jęs.
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27-2 8 d. vyriausybė bandė aptarti su gen. Poliu ir tokius
kl ausimus, kaip va liut a, p artizanų organi zavi mas , skundai
dėl turto ėmimo iš sandėlių ir t. t. Vokiečių aukščiausioms
karinėms įstaigoms Kaune bu vo įteikta eilė pro memorijų . Praš yta paleisti int ernuotus lie~uvių karius, praš>'."tale_
is:
ti organizuoti tautinį korpusą, kuns dal yvautų zygy Je pnes
bol ševikus, pra šyta sus tiprinti krašt e bolševikų va lymo ak ciją, prašy ta leisti naudotis vy riausybei susisiekimo
pri e~
monė mis ir telefonu su provincij a ir t. t. Bet tik nedide le
dalis prašymų buvo pat en kinam a. Pvz. , dalis buvu sioj o kor puso karių bu vo išvež ti kaip ka ro belaisviai_, -~alis pa l0 isti
atostogų, · o kita dalis Vi lni uje paversta poll clJa , neroda n t
nė ma žiausio noro leisti susiorganizuoti
tautin iam lietuvių
korpusui, nors iš jų buv o pai mta raštu sutiki mas da}yvil:1ti žygy je pri eš bolševizmą. Susisiekimo priemon ių ~t7:: 11g1:1
vyriausybė ne tik negavo jokių lengvatų, bet, pn esm i~;:-.
1,
liepos mėn. antro je pusėj e j ai buvo atimtos visos au to:-~-1
šinos. Tarnybinėm parei gom atli kti vyr iausybė ne bei E\ ')
paprasčiausių priemonių.
..
. . ..
Bet ir neturėdama nei pašto, nei tel efono rys10, laikir• 3i
Lietu vos vyriausybė nenutraukė sunk aus atst atymo dar bo.
Palyginti labai trumpu laiku bu vo atstat yta s p rieš 194~. ::1.
birželio 15 d. buvęs adminis tr acijos ap arata s (apsk n c1,1,
miestų ir valsčių savivaldybės), suorg anizuot a policija , ~:;leista visa eilė įstatymų, kuria is naikin ama bolševikų ok upacijos metu įnešti pakeitima i bei įstatym~i. ~vz.! min iste rių kabin eto buvo priimti mies tų namų ~r. z~mes _s~dypų
denacionali zac ijos įs tatymas, pr ekyb os ir vieso Jo ma1tmi mo
įmonių denacionali zacijos įstatymas, pra1!1-onės įmon_ių de nacionaliz acijos įstatymas, įstatymas zemes va ldymu_i tva :kyti, teismų santvarkos įstatymų pakeitima s, universite to IT
kitų mokyklų įstatymai ir t. t.
~
.
Šis vyriausybės veikimas b uvo visai supančiotas dar ~~
tuo būdu, kad savo p agrindinių potvarkių ar įstaty~ų_ Jl
negalėjo paskelbti nei spaudoje, nei per radij ą , kur~s Jau
nuo birž elio 25 d. bu vo vokiečių žinioje. Taip pat pn e V?ki ečių lauko komendantūros vokiečių karinės cenzūro_s zi~
nyba nuo pirmųjų sav o ve ikimo dienų ėmė negai~estmg~n
braukinėti viską, kas tik galėjo turėti ryšį su. vyy~ausy~es
vardu. Tik elemen tariai multiplikuodama,
pn vac m bud~
per atvykstančius iš provincijos žmon es tegalėjo laikinoJi
Lietuvos vyriausybė silpnai informuoti kraštą apie savo da~~
bus . Apskritai, nuo visuomenės vyriausybė buvo atskirta, _J1
neturėjo priemonių apie save formuoti opinijos. Bet kokių
ekscesų, kaip pvz., Kaun e ir provincijoj e vykstančių žydų
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egzekucijų, ne turėdama savo priemonių, negalėjo vyria usybė

pozityvia pr asme paveikti.

Voki eč ių karinės žinybos ir toliau oficialiai stengdavosi
ignoru oti ir sąmoningai apeiti l a ikinąją Lietuvos vyriausybę , nors iš to bendra dar biavimo, kaip ne kartą atskiromis
pro gom is vokiečių žinyboms buvo par eikšta, vokiečiams
ūkiniu at žvilg iu būtų buvę tik naudos. Tiesa, į įvairias minist erij as su įvairiais pag eidavimais, reikal avimais atvyk davo įvai ri q sričių vok išk i kariški va ldiniai, kurių norus

visad a buvo ste ngia masi šimt u procen tų pat enkinti. Liepos
' i•Jje atvyk usi ūkinė vadovybė (Wirtschaftskommand o) 1 <•;temingai domėjosi, kiek jai buvo naudinga,
atskirų mi_n:sterijų nurodyma is, jų patarnavimais ir pagalba . Tas r , • pa saky tina apie gen. Roko (Rocques) štabo
VII skyr i tl (Kr iegsve rwaltung) 2, kurio vadovybė visų sričių minh,'•'; ·11s liepos mėn. 10- 11 d. buvo pas save paeiliui
atsik viet t.S! E:i1sipažinti su j ų dar bu. Šitokiu būdu, faktiškai
užmezgu~ ,u ,t yk ius, oficialus kontaktas su vyriausybe vis
dėlto buv sąmoningai ve ngiamas, nežiūrint ir toliau jos
dėtų pasl&i:gų. Prieš ing ai, vyriausybė jau birželio mėn. paskutinėm die nom buvo gavus i patirti , kad net ministeriui
pirm inink ui plk. Škirpai, kuris bu vo organizavęs Aktyvistų
frontą ne be V ok ietijos tam tikrų įstaigų pritar~mo, ~erly?,e
buvo uždėtas na minis areštas. 'Ve ltui liepos men. [p1rm0Je]
pusėje Kau ne veikęs Aktyvistų štabas per gen. Ro~ą bandė
pra šyti leisti plk. Škirpai grįžti į Lietuvą. Tas rastas, kuriame kartu fiure riui buv o dėkoj ama už išlaisvinimą, paliko
be jo kio atga rsio. Taip ir laikinosios Lietuvos vyriausybės
užsienh1 reikalų ministeriui R. Skipičiui iš Berlyno nebuvo
leista atvažiuoti Lietu v on .
Toki u būdu laikinoji Lietuvos vy~iau.~ybė vi~ą laik~ ne~
galėjo nei su vokiečių atitinkamomis
zmybom1s yal_a1kytl
oficialiu s santykius, nei susisiekti su Berlyne a~~k~rtais _vyriausybės nariais. Šitaip vyriausybė gyveno nezmios laiką.
Šiek tiek informacijų rados, ir į naują santykiq su Voki etij a fazę įeita, iš Berlyno voki~č_ių_ ~peci?liu . l~ktu vu
bir želio mėn. 28 d. parvykus gen. Rastlkm~. _K_ai~v~h~u p~aiškėjo, vokiečiq buvo tikėta, kad gen. Rastl_k1s1ms1~si?laikinąją Lietuvo s vyriausybę prikalbėti persiformuoti Į vokiečiams priimtiną o.rganizacij ą.
. ..
.
Iš tų informacijq, kurias gavo pnvacrno~ e. ~okalbrnos ~
bir želio mėn. 30 d.- liepos mėn. 1 d. gen. Rastikis su pas J!
mėn . prė1 cl

1
2

Ūk io komanda.
Karin ė admini stracija.
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iš o , rt y no sių s tu politiniai s r ikc1lais viuc1us rc ikalq m1111sterijos va ldininl u dr. Gre f-' ir iš ma no ir dr. Z. Ivinsk io
vėliau (liepos mėn. 12 d.) įvykusio pas ika lbėj imo su dr.
Kleistu, kuris dirba po liti niame p. fon Riben tropo biur e,
aiškėj o bendra s vokiečiq nu sistatym as Lietuvos a tžvil gi11.
Liepos mėn. 1 d. pok albyj e dr. Gre fė ge n. Raš tikiui aiškin i.
pareiškė , kad laikinoji Lietuvos vyriausybė esan ti sudary ta
be vokiečių žinios . Šitokia savo for ma , nors pri eš at skirus
asme nis ir nieko neturim a , ji esanti vokie č iams nepri imtina. Dabartinė laikinoj i Liet uvos vyriausybė turi nti pers iformuoti į tautinį komitetą ar tarybą pri e karinės vokiečių
va ldžios, kurios pri eša kyj e bu vo pa ge idaujama s gen . Raš tikis. Pabrėždamas, kad vokieči ai turį pakank ama i priemo n i ų laikinaj ai Lietuvos vyr iausybei likvidu oti, bet kctrtu
akce ntuoda mas, kad jie nenorį konflikto su lie tuviai s, dr.
Grefė patarė tuoj pati ems persiformuoti
į tokį kom itetą ar
tarybą. Tai siūlė dr. Gref ė įvykdyti iki liepos m ėn . l d .
va karo ir primygtinai ak centav o tai , ką vė liau a tskiri e ms
vyriausybės nariams iš vokieči ų pareigūn ų da r dažnai i.( ko
girdėti, būt ent, kad iki karo pabaigo s, kuri s vokiec >.ims
stato toki us did elius ir sunkius uždaviniu s, negalįs būti išspręstas Lietuvos likima s, nors kartais pabrėz.iama, kad jis
būsiąs sutvark ytas lietuvi ams priimtin a pra sme . Dr. Gr l'f ės
išv edžiojim ams artimas mintis liepos m ė n . 12 d. pc1reiš kė
man ir prof. lvinskiui dr. Kleistas , prid ėdamas tik, kad la ikinoji Lietuvos vyriausybė ko l kas ga linti dirbti sav o darbą, kurio naudin gumas vokiečiams buvo aiškus. Tik kre ipdam as i į vokiečių žinyb as , laikinoj i Lietuvo s vyriausybė
neturi vartoti „ministerių " ir „ministerijų" titulų . [... ] A tsiklaususi visuomenės atstovų, gav us jos pritarimą savo nu sist aty mui ir jos nea bejotin ai po zityvaus nusist atymo stip rinama, vyriausybė pas iliko to lia u savo post e. Dr. Grefė iš·
vy ko į Berlyną. Taip baigėsi privatūs pasikalbėjimai dėl
vy riausybės ir jos tolimesnio likimo.
Nes ulaukd ama iš Berlyno parvyksta nč io dr. Grefės ar
kito pareigūno ir negaudama tiesioginių informacijų apie
reicho nusistatymą Lietu vos atžvilgiu , laikinoji vyriausybė
nusprendė pati siųsti del egaciją į Berlyną išsiaiškinti.
Bet
pastarąjį žygį jai sutrukdė viduj e suorganizuoti
sunkumai nesutarimai tarp Lie tuvių Aktyvistq fronto ir Gelež inio vilko, kuris iš viso suardė vyriausybės planus. Nuo liepos
mėn. pirmųjų dienų prasidėjo pas itar imai, posėdžiai, aiš kinimasis su voldemarininkais,
kuri e iškėlė reik alavimus
likviduoti Aktyvistų frontą, įkuriant naują politinę naciffnalistinę organizaciją . Nebūdama pri eš inga tokio s organi0
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zctcijos įkūrimui ir stengda ma si eilę Vold emaro linijos šaJi nin kLĮ įtraukt i
pozityvų kūrybinį dc1rbą, vyriausybė nega lėj o surasti bendros formul ės, kur i galėtų abi pusi patenk in ti, juo labiau, kad voldemarininkų reikalavimai, be
įtakos , ka ip jie p ami škė , iš šalies, vis didėjo, o priimti ar
sutart i pasiūlymai bu vo vė liau v is atmetami ar . pakeičia
mi. Liepo s 23- 24 d. naktį vo ldemarininka i j ėga į savo ran -

i

ka s

ir lietuvių poPyragius , dabar veikiąs
reikalavo iš gen. Raš tikio įsakymo jam perduo ti Kauno komendantūrą. O kai
gen. R,1štikis atsisakė tai padaryti, p. Pyragius, be kitko,
pareiškė „sav o ir sa vo vienminčių grupės vardu, ka d jis
pavartosiąs jė gą , nes veikiąs su vokiečių karinės vadovybės
1
pr itar ;r:-1,
ir Sicherh eitspolizei I žinia". Nors gen. Raštikis ,
api e tai paklausęs gen. Polį , atsakė, ka d vokieč ių karinei
vyria uc:vbr;i Ka une api e tuos įvykius nieko nebuvo žinom a,
no rs jis ko me ndant ui Bobeliui uždraudė formaliai perduoti
par eiga:; , tači au kitos vokiečių įstaigos skaitėsi su nakties
įvyki1į p,!sta ty tu na uju komendantu
ir pripa žino susidariusį
faktą. :,itokiu
būdu laikinosios
vyriausybės padėtis bu vo
sunkin ama, nor int atstaty ti normalinę padėtį , toliau mėg i
na nt sude rin ti Geleži nio vi lko ir Aktyvistų fronto veiklą ir
žmone s.
Vyriausy bei teko suti kt i sunkumų ne tik visuomenę konsolid uojant, bet jungian t atsk irus Lietu vos regionus centralizuotam va lstybiniam gyven imui. Ypačiai daug kliūčių buvo vyriausybe i sant ykiauti su Vilnium ir jo sritimis. Būda
mas kitoje ar mijos ve ikimo srityje ir gaudamas Vilniaus _
karo ko me ndanto aiški us nurodymus Kaune reziduojančios
l~ikinosios Lietuvos vyriausybės įsakymų nevykdyti, Vilmaus laiki nasis komitetas negalėjo sudaryti su vy riaus ybe
tvi rtų ryšių . Kai, pv z., komiteto pirmininkas pro f. St. :Zakevičius p areiškė norą atv až iuoti į Kauną pasitarti ir surinkti
savo aparatui labai trūkstamų žmonių, gavo jis 1941 m. liepo~ . 11 d. iš Sicherungsdivision
403 Kriegsabteilungschef 2
ne1g 1amė1 atsakymą, kuriame, be kitko, bu vo pasakyta, kad
t?kia kelionė pasitar ti su Lietuvos vyriausybe galinti įneš
ti dar daugiau nedarnumo vokiečių žinyboms, ,,kurioms
prad žioje tikrai per daug skubotas va lstybiq fabrikavimas
dar ausyse skamba" (,,den en die anfangliche, rec ht ubereilipaėmė

Kauno

komendantūrą, ba talioną

liciją. Buvęs Lietuvos armijos mjr.
prie vokie čių dalinių, naktį telefonu

~ Saugum o pol 1ci j iL
... - .Apsa ugin ės div izijo s
v 1rnmmkas.

403-iosios

karinės

[adm;nis lr acijos ] skyr iaus
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ge Staat enfabrikation noch im Ohr e klingt "). Norėdama palaikyti su Vilniaus komit e tu gla ud ų kontaktą, vyriausybė
kelis kartus siuntė savo atstovus į Vilnių ištirti ten gana
mums nepalankiai susidarančius lietuviq ir lenkq santykius ,
prie kuriq atsiradimo buvo prisidėjusios vokieč ių žinybos .
Vilniun buvo perduodami vyriausybės nurod ymai, infor muojamasi , tač iau dė l trukdymų iš vokiečių pus ės glaud;,.ių
ryšių negalėjo būti. Buvo tuo klausimu į teikta Denks chrift
gen. fon Roko įsta igai, tačiau apčiuopia mq rezultatų nesu laukta .
Nežiūrint nė iš vi etos neg erėjančilĮ susisiekimo ir p ašto
bei telefono ryšio reika lų, vyri ausybė ieškojo kont ak to su
provincija, tam panaudoda ma v isas galimas priemone s. 'ft 1<
santykiai su voki ečių oficialinėm sferom liko ir tolia u r.-:11,aiškinti ir nenust atyti. Atskiros žinyb os ir min isterij os d-,.,
viską, ką tik galėjo, tenkin damos voki eč ių ekonominius n..: kalavimus, tol eru odamos neteisėtumus ir t. t. Nuo liepo s
mėn. antros pusės ryškėjo na ujos tendencijo s ne tik pa naudoti Lietuvos į staig ų pat arna vimais, bet pa čias įst:'i~_. :;
jau perimti į savo žinią . Liepos mėn . . . . . d. 1 atitin ;, ;1 • .1
vokieči_ų organų žinion buvo
per imti va lsty biniai ū1, ,1i
(sovchozai). Tokios pat past angos buvo matyt i ir miškų -1ityje, kurie liepos mėn . .. . . d. 1 bu v o perimti vokiečių :.inion . Tokios tendencijos rodė, kad laikina ja i vyr iausy L~i
nenorima palikti tvarkyt i Lietu vos ūkio, jo s potvarkiai s ustabdomi.
Nuo liepos mėn . 25 d . form ali ai pradėjo vei kti Ziwi:ve1 waltung. Liepos mėn . 28 d. keturių ministerijų atstovai bu vo pakviesti naujai atvykusio vokiečių civilinės val džios
Kauno apygardos komisaro oberfiur erio Lenceno , k uri o pareiškimai nieko aiškaus taip pat neįnešė .
Pagaliau liepos mėn . 28 d. paskelbti Reichsko mm issar
fi.ir Ostland 2 ir generalkomisaro Lietuvai atsišaukimai, kurie
atėmė iš vyriausybės bet kurias sąlygas palaikyti
krašte
kūrybinį entuziazmą. Nauji civilinės valdžios įsakymai, įstai
gų užėmimai be atitinkamų organų žinios , pagaliau pačios
l_~ikin~sios vyriausybės pašalinimas iš jos patalpų (rugpiū
~10 men 4 d.) sudarė laikinajai Lietuvos vyriausyb ei n ebeĮmanomas darbo sąlygas.
Laiki~oji Lietuvos vyriausybė, turėdama galvoje reic_ho kom~saro Rytų kru.štui ir generalkomisaro Lietuvai š. m.
hepos men. 28 d. atsišaukimą į lietuvius ir iš jo sekusį ge~ Taip dokumente .

Reichskomisaras Ostlandui.
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komisaro Lietuvai oficialų pareiškimą Lietuvos
nariams š. m. rugpiūčio mėn 5 d., kuriame bupareikšta, jog Lietuvos vyriausybė nuo šiol laikoma nu~tojusia veikti ~_konstatuoja, kad Vokietijos politinė
v~~~vy be te ?_evy~st anc~o karo __s~~ygose įsakė perimti visą
civ1hnę valdz1ą L1et uv 0Je Vok1ehJos pareigūnams, civilinės
v aldžios ats tovam s, kuri e tai ir vykdo ; šių faktų akivaizda~
je laikinoji Liet uvos vyriausybė laiko savo veikimą sustabdytą prie š jos valią.
neralinio

vyriausybės
vo įsakmiai

PII,

tlokumen lų

rink inys Nr. 159, l. 2- 5. Nuorašas.

DAR\ T

J\DMlNI STl~i\UN I°~"
KUPA N TŲ TARNYBO.ll~

2) orga 11i1/,uo
li voki cč iLĮ a dmini st r ac iją, pašalina .nl
11iq t;dvivalclos įs lui gt Į vadovus.

I

v ie ti-

Dct bar tin lų g c ne ra li n i tĮ tarybų , g e ne ralini ų direkcijų
vi C' liniLĮ d irc kcijq va dovq paša linimas
1) ga lutin ai suž.l ugclyl LĮ es tų, latviq ir lietuvių ta utų
1 ą vc1 lią scwc1noriškai bendradarbiaut i,

ar
ge-

2) druug e tck lq ats isakyt i tiks lo suvoki etinti šias tautas,
:.l) vers lų skir ti labai daug aukščiausios, vidurinės ir žern rsnės

kd tcgor ijo s tarna utojų,
1) vcrs lq pradžiai paski rti apie 120 000

1

vokieči LĮ

po !ici-

ni nktĮ.
HITLERININKŲ

NACIONALISTŲ VAIDMENĮ

PAZlOROS
OKUPACIN~JE VALD2IOJl:

l

Nr. 13

Reicho komisaras Ostlandui
Ryga, 1941 m. lapkrit':io
G. Nr. H II
Nr. 222/41 slaptas valstybinės
svarbos dokum entas

Slaptas

valstybinės

u d.

svarbos dokumenfa~

Visiems pagrindiniq skyriq ir sky riq vedė j ams.
Persiunčiu pono okupuotq rytq sričiq ministro po tva rkio proj ektą su 1941 m. lapkričio 24 d. argum entac1Ja dėl
vadovavimo administracij ai Latvijos generalinėj e srityje. Gavus, prašau per tris dienas išsamiai pareikšti savo nuomonę
dėl šio projekto.
Einąs pa re igas
Prii ndi

Slaptas

valstybinės

svarbos dokumentas!
1941 m. spalio 24 d.

Okupuotų rytų sričių

min isteri ja

Kl./Kil
Organizuojant administraciją Ostlando reicho komisariate, šiuo metu svarstomos dvi galimybės:
1) organizuoti vokiečių kontrolinę administraciją, pripažinus platų savarankišką ir savanorišką Ostlando tautų
bendradarbiavimą [su mumis], arba
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Tolesni šiq prie monių rezu ltatai paa i škėja, net pa v iršuti niškt1i susipažin us su Paba ltijo le ritorijos isto rija. Tur ime
Laip thtl pctlyrim o iš Prot ektorato 2 ir ei l ės kitq okupuotų
k raš!Lį. kur buvo padaryta k la idq, kurios č i a nebūtinai paka rl<); 110s.
Tc1<·i<1
u, je i būtLĮ norima visai apolitiškai ga lvoj an t kr eipti dėni0s io į šiuos tolesnius rez ultatus, nuo va dov q pašalinimu turė tq atbai dyti jau vien samprotavimas, j og nega .limct ll'isti, kad viena m vadov ui vokiečiui tektq visa atsakomybė už svet imo įstaigos persona lo darbą. J eigu dabar
generalini s direk tori us la tvis daro klaidas , tai vidin e tvar ka galima patra ukt i atsakomybė n skyr iaus vedėj ą v okietį,
oficiali ,1i gi atsakomybė ten ka latv iui , kurį be t ka da galima
pakeisti, nepa naudo j ant ve ltui darbuotojų vokiečiq ir ne pažeid ~.ictnt vokieči q pr estižo.
Atei tyje, j eigu jau nea tsižve lgsim e į n ubrėžtą tikslą
(Ostl ando tauttĮ savan or iškas įjungimas į voki ečiq reichą),
turėtų nul emti toks sampro tav imas : galutiniai bolševikų padar iniai kartu su Paba ltijo šalių panaudojimu būtiniems kariniams vokiečitĮ reika lams ir karo padar yta žala pasireikš
tik ateinančiais mėnesiais ir metais . Kaltė už gyven imo pablogėjimą Ostlande bus suversta mums .
Esant tok iai padėčiai, labai pageidautina, kad v isus nemal oniu s ap ribo jimus įgyvendintų ne vokiečių valdžia, bet
kad tai būtų paves ta tautin ei savivaldai. Kitaip visos šios
būtinos priemonės suk els nuota ikos pablogėj imą. Be to, pvz .,
mokesčių potva rkių rezultatai bus tuo menkesni, jei atrodys, kad mokesčiai uždėti vokiečių, ir juo daugiau pajus
gyve ntoj ai, kad iš seniūnijų, iš apskričiq- dargi iš buvusios valstybės tautinio pastato semiamos lėšos atiduodamos
sv etimoms aukštesnėms instancijoms.
1

2

Originale "Kopfung" , t. y. ga lvos nuk irtimas.
Bohe mijos- Moravij os.
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ntr a uka. Politinis uždavin ys Ostl ando reicho komisa ri t turi btiti sprendžiamas pačių tautų savanoriška va lia.
Tautin · s saviva ldos vadovq pašalinimas nel is pasiekt i šio
politinio tiks lo ir yra pavoji ngas ne tik politiniams r icho
int resams , bet taip pat jo saugumui ir ftkiui.
Kleis t
Lietuv os TSR CVA, f. 117 1, ap. 1, b. 2, l. 2- 3. Versta iš nuor<1šo
ka lba .

vokieėil!

A. ROZENBERGAS APIE „SAVIVALDOS" LIETUVOJE
PAJUNGIMĄ REICHO REIKALAM
S

Nr. 14
Reichsm inistr as okupuotoms
Rytų sritim s

Berl y nr,s

W 35, 1942 m. kovo 7 d .

Kur fiur ste nštia !':_, 134
II skyrius, 1 c posk yris 100/42
Tele f-.,:iu: 21 i951
1/0
Adresas te legramom s: RyL1.1 '11.l\;,:-.;rij a
[Oslmi;1i:~l,""1u
m]

Konfiden cialiai!
Ponui Osllando reic hskomisarui
Dėl Organizacinio potvarkio „Os tland Nr. 1" (direktyvų
administracijai Lietu vos generalinėj e srityje tvark yti) v ykdomųjų nuostatų.

Ostlando reichskomis ar iato administravimo tikslai ir šiu o
metu vi sur pasir eiškian ti vokie čių personalo pa klausa ve rčia
įtraukti pla či ausiu mast u į ben dradarbiavimą, sprendžian t
iškeltus administravimo uždav inius, patikimus ir norinčius
dirbti vie tinius gyventojus. Šiuo Organizaciniu
pot va rkiu
tokiam vietinių Lietuvo s generalinės srities gyventojų bendradarbia vi mui [su mumis] pateikiu pagrindines ga ir es , ku riomis reikia va dovautis ateityje .
Dėl to , kad vietinių gyventojų bendrad arbia vi mas su vokiečiais sav an·orišku pagrindu
ir savaranki ški ausi a forma
atn eš daugiausia naudos , Lietuvos generalinės srities vadovams vokiečiams pateikiu darbo direktyvą, kad vokiečių
vadovybė iš esmės yra „Priežiūros administracija"
technine
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prasm e, tuo tarpu ti esioginį adm inistr av imo darbą turi a~likti vie linės krašto adminis tracijos įstaigos. Voki ečių admi nist raci ja turi apsir iboti vietin ės krašto admini str aci j os priežiūra .ir vadovav imu jai, nenuste lbti visai jos savarankišku•
mo, o iš tikrųjq įsikišti tik tada , kai reikia įgyvendinti
vokicčiq siekius arba užkirsti kelią administracijos
pot var kin i, kenkiančiam vokiečių int eresams. Kautynių metu ir
po krašto oku pacij os vi etiniai gyventojai parodė tiek daug
drau gišku mo vokiečiams ir geros valios ben dradarbiauti ,
kad plačia usios sav iva ldos Lietu vos genera lin ei sričiai suteikimas turi pagrindo.
Tas pasitikėjimas lietuvių tauta turi šve lninti vokiečių
vadov y!Jės kišimąsi į lietuvių savivaldą. J ei int ervencija neišven gia.ma, reikia kruopščiausiai šalinti nesutarimų pri ežastis, '.,· _ r·e taisy ti atskirų admini stracijos potva rkių ir tuo
neatp a 1 Jl.!11oti v ietinės krašt o administracijos nuo atsakomybės ; · n.orr. būti atsakinga.
To', i ~,'cjyj e visq pakopų vadovai vokieč iai turi spręs
ti tik ', ·.:s . zdav inius, kuriuos jų arba reicho autori t eto
ir sat:e,:'•.
,,:n1etimais, atsižve lgiant į jų rūšį, a rba, j eigu
tai reic :: ~' 11,saro už duot ys, atsi žve lgian t į j ų reikšmę visam rei, :, - · .)misa ria tui, gali į gyvend int i tik vokiečių va ldžios įs ~ui~~, ,:;.
Šie pr.rcipa i tai kytini, tva rkant administraciją siauresne
pras me bei ~konomiką.
·
Toki a c.dmini stravimo tva rka nenuima man pavaldžių
vokiečių v,1ldžios Os tland e įstaigų atsakomybės. Vietinės
krašto valdlios įsta igas rei kia prižiūrėti taip , kad jos, pirma,
turėtų tam tikrą savarankiškumą ir atsakomybę, tačiau, antra, ni eko negal ėtų daryti , kas prieštarautų vokiečių interesam s. Tod ėl va dovavima s turi būti absoliučiai vokiečių rankose. Vietinės krašto įstaig os turi besąlyg iškai vy kdyti vo kiečių tarnybinių įstaigų nurodym us , neturėdamos teisės
juos tik rinti dalyk išku požiūriu, nes už tuos nurodymus atsak o tvarkanti voki ečių va ld žios įstaiga, o ne vi etinė krašto savi va ld a.
Atskirais Organiza cijos potvarkio direktyvų klausimais
nurodau :
l. Administracijos organizavimas
Dėl 1): Atsi žve lgiant į įvairias Ostlando reichskomisa riato generalinių sričių sąlygas. pagrindinis administravimo
krūvis turi tekti generalinėms sritims, o jose vietinėms krašto administracijoms.
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Ge n e ra li nėms sritim s vadovauj a ge neralini a i komisa ra i,
o vis us ge nera lines sritis liečiančius rei kalus arb a d au ge lį
iš jų, pi rmia usia svar bia usiq re icho politin iq dire ktyVLĮ įgy
ve ndi n imą , tva rko reich sk omisaras .
J eig u ge nera liniai ko misa rai arb a ge bilsko misara i panorė tų turė ti teisiq pat ys tvar kyti admi n i s traci j ą arba ekonomiką, tokiu atve ju reiki a iš anksto gauti ma no s utiki mą .
Generalini a i tarėj ai v isi draug e n eturi sud aryti vienin gos vyri a usybinės kol eg ij os. Pirm as ge nera linis tarėjas nė ra
kitq generalinių tarėjų v iršini nkas, o tik pir mas tarp lygi q.
J eigu generaliniai tarėj ai šauk ia bendrus p as itarimus, - va dov auja pirmas gen erali n is ta rėj as. Ap ie tokiu s pasitar imu s,
nurodant di enotvarkę, reikia laik u p ra neš ti general inia m
komisarui. Kad juos e turė tq da ly va uti generalinis ko misa ras arb a jo įgaliotinis, pap rastai n enu ma tyta. J eigu gener alinis komisara s arba jo įgaliotinis dalyvauja, ji e gali peri mti vadovavimą .
Dabar reikia paskirti ge neraliniu s tarėjus . Mano teisė
juos skirti ir atl eisti , nust atyti jq skaičių ir jų darbo barą.

NAC IONALISTA I, TAIKĘ REICHSMINI STRO POTVARK IUS
LIETUVO S SĄLYGOMS

N r. 15

Pirmo jo genera linio
Nr. 360

tarėjo įstaiga

Kauna s,
1942 m. k ovo 25 d.

Ponui Vi lniaus un ive rsit eto rekt oriui
Ry šium su naujais reicho minis terio po tv arki ais , liečian
krtlš to tvarkymą, univ ers ite to prof esoriai pon ai
D. Kri vicka s ir St. Žakevičus y ra man o pakv iesti minėtus
potva rki us stu dijuoti ir paru ošti m emorandumą ji ems prak tiškai musq sąlygose pritaikyti.
Aš THc''>dU Tamstą, Pon e Rektoriau , du oti galimumą
pro f. D. v,· ir.kui ir prof. St. Zakevičiui j iems pa ves tas pa reigas atl1vt..
čiais mūsų

P.

3): Gebitskom isara i, rūpestingai prižiūrėdami ;-i;:is
k ričiq viršinink us ir valsčių viršaičius , užtikrina
genr :vlinės
sriti es valdymą sutink amai su vokiečių vadova vh,10 ti kslais, nes tik žemesniųjų vietinės kr aš to adminis trnc~jos įs
taigų prie žiūra laiduoja ta i, kad au k.štqj q vokiečių " i:lldžios
įstaigų ir vi etinės krašto adminis traci jos įstaigų po Lva rk iai
ir nutarim _ai bus iš tikrųjų į gyvendinami . Pri žiūrima turi
būti ne vi en tiktai pat v irtinant apskričių viršini nkų ir pan.
administr acinius pot v arkius , b et pirmi ausia nuolat ste bi nt
administracinius ir ūkinius pro ce sus apskriti es teritori jo je.
Gebitskomisarai turi gauti žinių ap ie vis u s vokiečių va dovybę dominan čius proc esus , nuo la t kalbėdami esi su ap skr ič ių vadovais ir susip ažindami su jų pr an ešimais, ta rda mi esi
su savarankiškų miestų ir valsčių va dova is, p a laiky dami
kontaktą su vokiečių b ei vi etiniais ūkio vadova is ir p an .

Dėl

--

- --- --

---

---------

Rosenb erg

Lietuvos TSR CVA , f. 614, ap. l , b . 20, l. 49- 51. Vers ta iš patvlr·
tinto nuorašo vokiečių kalba.

Kub iliūnas

Pirmasis genera lin is

tarėjas

[Viln i;:ius 1niversiteto re ktoriaus M. Biržiškos 1942 m.
kov o 26 d r0zoli ucija ]: Išra šyti ko man diruotes, nurodant,
kad kvieė:iumi pirm oj o gene ral inio tarė j o.
Lietuvos 1 ';.t<.CV A, f. 856, ap. 2, b. 1093, l. 110. Or iginalas.

NAC ION ALISTA I GESTA PO TA RNYBOJE

Nr. 16

2 kl.

Kau nas, 1943 m.

rugpiūčio

27 d.

5173

Ponu i

vokiečių

saug umo p olicijos ir SD va dui Lietuvoj e
(z. H d. v . SS - Stan dart e nfi.ihr e r Jag er ) 1

Li eč i a :

Lietuviškojo skyriaus panaikinimą
Ryšium su pare ikš tu Tamstos, pon e va de, ketin imu pa 1'1:aikinti2 li etuviškąjį sau gumo poli cijos skyri ų, j a učiu bū
t1_ną pareigą p a reik št i tuo reikalu sav o samprota v imus , į kunuos p ra šau a tkr ei pti sav o malonų dėmesį .
1

Asmeniška i SS štanda rtenf iur eriui J egeriui.
buržuazin ių nacionalistų saugumo polic ijos skyrius pr ie
vokiečil1 saug umo po licij os ir SD vado Lietuvoje nebuvo panaikintas.
2
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Lietuvių
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Man paves tasis vadovauti saugumo ir kriminalinės policijos lietu viška sis skyrius prie krašto išlaikymo rimt ies
ir net šiomis sunkiomis karo sąlygomis žymi ai yra prisidė
j ęs. Be abej o, buvo galima nuv eikti žymiai dau giau, . j e\ !ik
savo laiku būtq daugia u dėmesio atkr eipta į mano Įvarno
mis pro gomis pareikštus pasiūlymus bei pag eidavim us. Tačiau ir tai, kas padaryta, buvo padaryta tiek lietu viq, tiek ir
voki e čiq vyriausiam
tikslui pasiekti - pirmoj e eilėje kovai su bolševizmu .
Egzistuo jant lietuviškajam skyriui, kova su bolšev izmu
kai kuriais atvejais buvo lengvinama šiq aplink ybiq:
1. Jausdami esi dirbą sav o kr aštui ir visai Europa i ra.udingą darbą, degdami karštu kerštu si aut ėju s iam l.lolšc \ izmui ir iš savo pačit! tarpo patyru siq viršinink q vad o· 1uj ami, saugumo ir kriminalin ės poli cijos par eigūna i ryžti u .ai
užsirekom endavo ne dėl geresnio atl yginimo ar aprūp, . 1 i 
mo, bet iš pasišventimo . Todė l ko voj e su bolševi zmo lie ,a nomis, su banditų gru pėmis, su lenki ška ve ikla lietu višt .Jj o
skyriaus pareigūnai yra p arodę nepal yginamo pasišvc 1.,., 10.
2. Lietuviškasis skyrius, kaip gr ynai lietuvi ška i , ;tucija, iš seno Lietuvoje turinti gerą vard ą, susila ukė ;'. ·,.tmgos paramos iš lietuviškosi os visuomenės, kuri, sav o , ',dž.ią
ja dauguma būdama pri ešbolševikiškai nu siteik us, k·-ąly
giniai ir noriai rėmė antibolševikiškąjį polici jos darbą.
3. Darnūs santykiai tarp vokiečių ir lietuvių po.ici jo s
įgalino tiek v iršininkus, tiek eilinius lietuvi škoj o skyria us
tarnautojus laisv ai veikti, turint pri eš akis tik ti ek v okiečiams, tiek lietuviams bendrą tikslą - geresnę ateitį ir laisvą nuo bolš ev izmo Europą.
.
Tose aplinkybėse pasi ekti darbo rezultat ai, dargi la~a1
dažnai stokojant darbo j ėgos, ginklų ir kitokitl priemomų,
kaip labai dažnai Tamst ai esu nurodęs, be jok io nukr ypi~ o
vedė į vieną svarbiausią tikslą - kovą su bolš evizmu. Ta~s
rezultatais Tamsta, pone vade, ne kartą esat e pasidžiaugęs ir
pareiškęs neslepiamą pasitenkinimą . "fatai man ir mano bendradarbiams buvo didelis paskatinimas lietuviško jo sky riaus veiklą dar intensyvinti, rūpintis krašto sau gum u, t~bulinti, derinti prie esamų sąlygų, rūpintis nauja jo org~111zacija, naujų kadrų kompl ektavimu ir t. t. Visa tai, kiek
karo sąlygos leido, yra padaryta.
Turint galvoje, kas čia išdėstyta, sėkmingai tokios e są~y
gose veikiančios institucijos likvid avimas ar didesnis _ JO~
perorganizavimas turėtų būti giliai apsvarstytas. Todel _.as
drįstu Tamstai , pone vade, be kokių nors platesnių išved z~ojimų, be kurio nors separatistinio siekimo ar kurių nors kitų
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antra eiliq sumetimų iškelti kla usimą, ar numatoma s griež tas
perorgani zavimas, panaiki nant lie tuviškąjį skyri q,
kart ais nebus netik slingas j ėgų blašk ymas ypatingai įtemp
tu kov os momentu. Nenoriu spėlioti, tačiau negal iu nuslėp
ti, j og nuj auči u, ka d lietuviškojo skyri aus panaikinimas nepadės, bet dar tik gali pakenkti v isq iki šiol solidariai ve damai kovai su bolševiz mu . Tai atitink a štai dėl ko:
1. Esant neaiškia i padėčia i frontuos e, kai kur net pasireiški ant prieš o persvara i, paskirų i ndividų ir visuomenės
tarp e kyla v is didesnis nepasitikėjimas vokiečių pergal e,
kils nu si,;Utyma s prieš vokiečius ir vokiečių vedamą poli tiką. Skeptiška i bus žiūrima ir į grynai vokiečiq vadovauj amą saugumo bei kriminalinę policiją, nes į jos ve iksmus
bus žinr· :rlrl kaip į naudingus vien voki ečiams .
Viso w pdsekmėje saug umo bei kriminalinė policija nesusilauks i; 1is uomenės tos paramos, kuri šiuo metu taip
yra re: 1~. ! <. Jei pe r pas taru osius porą me tų vis tik yra
nema, il, 1 ; ·, · kta kovoja nt su bendru priešu, tai dalina i
ir dėl te. ~. l .~ioje kov oj e poli cij ą labai parėmė visuomenė.
Gi šiuo ė:.''.~, _1 v isuomenė nusisuks nuo šių policijos par ei-

įstai g os

gūnų .

Dide('"' ..:.c1.l;;u mą tarnautoj ų suli ejimas paveiktų laba i neigiamai m .., a tė~ atžvilgiu. Jokiu būdu nebūdami vokiečiams
pri ešiški, vis tik da ug mieliau ir na šiau dirbs įstaigoje, ben t
betarpi ai vJ.dov aujamoje lietuvių viršininkų, su kuriais
ji e gali be vertė jų susikalbė ti ir vi eni kitus geriau suprasti. Taip pat tenk a rimtai pagal voti, ar vis i senieji, prit yru sieji val dininkai norės ir toliau su užsidegimu tęsti darbą
(dalis j ų sava ime norės pasitra ukti ir vienokiu ar kit okiu
būdu pas itrauks iš policijos, nes skaitys, kad jais nepasitikima), o galų gale, be abejo, sunku bus surasti šiam dar bui kandid atų .
J ei sako ma , kad Latvijoj e ir Estijoje tokių polic ijo s skyrių nėra, tai šiuo atveju Lietuvoje sąlygos yra vis iškai skirtingos. Latvija ir Estija yra ilgus metus išbuvusio s tiesioginėje vokie čitl kultūros įtakoj e , ir dėl to dauguma vietos
gyventojų v isi gerai moka vokiečių kalbą, ko nėra Lietuvoj e.
2. Komplektuojant naujus tarn aut ojus, neužtenka matyti asmens dokumentus mokslo pažymėjimą ir iš jų spręs
ti_ apie asmenį ir jo p~siruošimą. Norin! arčiat~ p~žin!i _kan?_1d_atą, tenka su juo, nežiūrint vis~ ~ur_1mų ~p1e_n t~1gia~ų
zmn1, pasikalbėti ir diskutuoti įvaina1s klausimais. Tik tokrn
hū~u patikrinus, galim a spręsti apie jo tink~mumą tarnyba _i.
Taciau šitą padaryti galima, tik mok ant krasto kalbą. Ir vis
4 Nac ionalistt 1 talka hill er ir,inkams
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(i. l,i(•lu viškoj o sky ritlllS j)dlldiki11irndS yrc1 1,ilk ii žymus
Įn>d y 111c1 s , kud vo kic1 č·itli llt'pt1sil.iki li<·lu vinis. Tod ė l , j c i~u
1J1
1vo lit'Sd, kq Tcimst<.1,pon, vad ', pčlr e ik šduvot ', kad Jy-

th \Iu, nd .i11r\11l llltl'/,0 ,1tl glnl111
0 lll'i slolOllll) 1 dt1dldt1ldl\\S
dhk llq t'l'lln l,1 illll), 1,),1\ 1 kn Slll\ lSII sl11l poli ijos IMI\ lldl
111il'
h'kl11r1lit1i p,1·irno··usiq i mon\q. Tu\ puvyko l ik loct(,t,
k,Hi til,111
visk 1jr1111' kyriui t1d vm1j,1 lil · llcluvit1l ir kt1d
iki siol sis sky rius tvenk.esi au tonominiuis pt1gri11dr11
s.
3. PL'r µc1sk.
ulinius dv ejus m 'tus oki „ itĮ krimi11c1linC:'s
policijos (Abt ilun g V 1) Lietu voje vadovyb · pa sil c.'i l ė• 7 kc1rtus. Kiekv ienas tq vadovq ste ngf,si pada ryti vi nok ic1 c1r
kitokią re form ą, įvest i ką nors nau jo ir esamą l varką dclu•
giau ar rnaž.iau pakeisti. Per tokį t rumpą laiką ir ti k dau g
kar tų j ą vis pero rganizuoj ant, jos darbas būtų turėj ęs n<.\1bcjoti nai sutrikti. Ir tik dėk a , gal būt, lietuviško ko nsc n,1t yvizmo krimin a li nės policijos organizacij a, suku rlc1 p,lj~al
Reichskrimin alpolizeiam.t 2 sistemą, išsilaikė 2 melus i1 l,11vo
paj ėgi atlikti didžiulius, paga l esamas są lygas j ai stat t,mus
uždavinius.
4. Lietuviq krimina li nė policija aiški na nu sih.c1hi, 1us
darb us, vadovaudamasi Lietuvos baudž.iamaisia is įsta l , ·n.1is,
ir atlikta s kvo tas perduod a lietuviški ems teismo or ga1,, ms.
Nusikaltimq aiški nimo darbe yra pri 7.iŪrima lietuviško s prokuratūros. Tik maža dalis
nusikalsta mq darbq, bt:ipnt,
prieš karo meto Okio nuostatus, perduodam a vokic či, kriminalinei policija i, kuri savo ruo žtu perduod a juo s vo kiškiems teismo organams. Visos šios kvo tos atli eka mos licluv ilĮ kalba, nes vokiečiq kalba j as padary li lietuv iškoj0 sky•
riaus kriminalinės policijos va ldininkai nėra paruošti ir greit
toks paruo šimas nėra galimas. Todėl šių kvotq kont roli uoti,
j eigu būtų pask irta, voki ečių kr imina li nės poli cijo s va dov ybė n egal ė tlĮ, Be to, kiekvie n ą kvotą vokieč iq va dovaujan čiam pareigūnui reikėtq referuoti per vertėj ą. Tačiau esa nt
dideliam trūkumui voki eč iq kalbo s vert ėjq, kvotų turiny s
negal ėlq būli pilnai perduot as vadovaujan čia m vokiečiq pa reigūnui ir dė l to kvot ose alsirastq spra gų, nuo ko nuk entėttĮ teisingumas.
5. Perorganizavimas įstaigos, kokiu mas tu jis bevyktų,
neliks be pasekmiq darbui - tam tikrą l aiką bus įjungtas
net :ž.y
mus stabdys. Tuo tarpu pr iešas nelaukia - komu nistinė , bandilinė ir slaptoji lenkiškoji ve ikla j au dabartin ėmis ,
są lygomis tepavyksta tik įtemptomis , o kartais ir pert emptomis j ėgomis apmalšinti, o ne visiška i sužlugdyti, - jau ir
dabar trūksta j ėgLĮ ir priemonių. Lyg iai taip pat tai tink a ir
kriminaliniq nusikaltimq srityj e.

Rit1i pc1si t lkĮs vok i eč iams, lygiai mano skyr iaus pa re igūn a m s
ti 1uvit1ms, li •tuvi škojo skyri uus panaikinimas tą tiesą su·
gr ic1utq, bu tq pc111igt.os Lic l uv ai sute iklos saviv aldos te isės,
o li <' t11 vitĮ vis uom e nĖ' šios įs taigos likvidavimu bū t ų pasta·
tylc1 p1ic•š sav o no rą tokioj e p ad ė tyj e, ka ip voki ečiams nedra11giškc.1i nusi teikusio s tautos. Nejaučiu, kad lietuviš kas is
skyrius but lĮ apvyl ęs j am iki šiol rodytą pasitikėjimą.
Bud,rn1r1s dėkingas u7. Tamstos, pon e va de, nuolat pareikšt,1 m,1110va dova ujamo skyriaus r eikalq supratimą ir
tinkame) veiklos įvertinimą, o taip pat iki šiol rodomą pasiti kėji miJ. prnšau ir šiuo atveju ketinamus daryti lietuviškojo skyn I s reika lu :ž.ygius kreipti ta linkm e, kad nenuk entėtų musit ,·is q iki šiol bendromi s j ėgomis su bolš ev izmu
ved c1nw., :1,.,:,dros kovos s ėkmingumas Reik ia :ž.iūrėti, kad
nar siai i,::. ti,duj anči os ar mijo s užnugaryje gal į užvir ti nerarnumt•i 1.,·!,,;\._)11gv
intq kru vinojo bolševizmo užsimojimų,
kur iuos '1< l ,t· iq tauta pa žįsta net per gerai.
Dar ...,. l J pare iškiu Tamstai, pon e va de, savo ir viso lietuviško.iu skvri aus vadovybės nuomonę, kad, mūsLĮ gi liausiu įsili h1,i ; 111u, liet uv iškasis skyrius yra tink amai savo forma pr itd11'mtas kovot i su bolš evi zmu ir jo pagalbininkais.
Esame tos nuom on ės, ka d mūsq skyrius tik toks, koks jis
dab ar yrn, tinkamia usia i ga l ės atlikti jam dedamus uždavinius.
Tad rna11c1u, kc1d, išei nan t iš au k šč iau išdėstytq mano
samprol avimq, lietu viš kojo skyriaus ne tik ne reik.ėtq naikinti, bel, pri ešinga i, jį susti printi, parC1pinant tinkamtĮ ginklq, susisieki mo pri emo niq ir sudarant kitas sąlygas, įgali 
nančias tarnautojus
savo j ėgq did žiausią da lį sk irt i aukšč iausiam tikslui - kovai su bolš evi zmu.
Kadangi lie tuvi q ir voki eč i q tikslai sutam pa - juk ve dama kova su bolš evizmt 1 už savo tautq ir Euro pos ge resnę
ate it į, - kovojama tu rė tq bOti bendromis j ė gomis , jas derinant. Todėl šiuo ypa tin gai į t em ptu karo metu daryti nebūti
n,1i reikalin gus pertvarkymus, at rodo, b ūtq ne visai tiks linga.

1

!
2

če nkus
J\DSR l., r. 155, l. :l tB

Penkt as skyriu s.
Reicho kriminalinės p olic ijos val dyba.

:l'2'2.
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Nr. 17

s~arčit1u i~spr~sli J?rinc!pinį k l a~simą cfol pilie tybės su lci -

Iš 1944 m. vasario 1 d. aplinkraščio

20. Ordinai ir

pasiž.ym ėjirno

I

1~11110
_ypcil·inga 1.nus1pel1:1_1~s1
ems vic lininms gyventojams. Juk
ge n_erolo Kub1!1uno pareišk imas taip pat jau nus1qsta_s po n u_1 <;>ku
puolLĮ rytLĮ sričių ministr ui. Reikėtų atitinlrn ma I pak c1sl1 nurodymus gene ralinia m komisarui Kaune .

Nr. U

I1_c t.u v1LĮ

ženklai

Įgaliojus

(parašas neįskaitomas)

Fiurerio var du pon ai:
plk. Jurgis Bobelis;
plk. Itn . inž. Juo zas Vitk us;
pa tarėj as Vladas Čepas
buvo apdova noti antro laipsnio pasi ;,.ym ėjimo medalitiis I ytll tau t.ll atstovams.
· Taip. ponas gen ralinis l omisaras norėj o pažy mf•ti 1 · did e l į darbą, kurį šie ponai atl .iko savo darbo baruos e <1lstatant Lietuvos generalinės sriti es i:1kį .. "it! pom1 nuop<·' ·11s
iškėl ė savo kc1.lboj
e, pasr1kytoj e tarnybiniame rale, ad n ,trc1cin ·s tar ybos pirminink as, genera linio komi sMidto "· 10
sky riaus vedėj as dr. Pe112ė [Pense].
Kartu toks pats medalis buvo įteiktas įm onės 'ct•·l, ui
dir ekt oriui š teinui l tein].

Lnl vijo s T SR ('V Ji\ ,
k alh ,1.

voki cč· it1

Lietuvos TSR CVA, f. 6 14, ap. l , IJ. 190, l. 53. Vcrst, 1 iš m101n;,) vokieė iq

kalba.

Nr. 18

I skyrius. Politikos poskyris 2
Mz. Nr. 51/44 g.- - 208- 152
II skyriui. Administ rac ijos poskyriui

Ryga,
1944 m. kovo

30 d.

Č ia .

Slaptai
Dėl pilietybės

suteikimo leitenantui Tauniui

Aš vėl prašau leitenanto Taunio pareiškimą dėl Vokie~i_jos~il~etybės sut eikimo pateikti ponui okupuotų rytų sric1ų mm1strui spręsti. Aš esu tos nuomonės, kad taip galima
1
2

Generalinio komisaro Lietuvoje.
Ostlando reic hskomisariato.
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e,

r. P

70, ap. 3, b . .112, l. 152. V ersta iš originalo

II

SKYRIUS

POLIC INIAI BAT ALlONAI

----

h

LAF vadovai ir jų „Laikinoji vyriausybė" Kaune pirmomis ckitn:1cij0s dieno mis ėmė formuoti policijos dalinį,
pavadintą
-,;t: ·oi'.1 darb o apsaugos (TDA) batalionu. Ginkluoti nacit•il·1··~et J-os ios hitlerinės kolonos būriai, susidarę
iki karo i. :·. . , ja m prasidėjus, okupantams įsakius, birželio 26 e!. i'., . rt: buvo nugi nkluoti. Netrukus tokio pat likimo jie sw:i, -~s:.ė ir provincijoje. Nors TDA bata lionas
turėj o tą p;i.~; : ~Ji.l.Skirtį, kaip ir ginkluoti LAF būriai,- persekioti ir ,r~ ~ ~ ..:,\i žudyti tarybinius aktyvistus bei kitus
hitlerinių ok.L:
r.-:··•L_,;
ir nacionalistų priešus,- tačiau jis , karinia is pagrL1cims ,vark omas , buv o parankesnis tokiems nusikalti mams. \;~,11
iuje hit lerinis karo komendantas taip pat
steigė panašius į 'f DA batalio nus , tik kitu - Vilniaus atstatymo tarn ybos- pav adinimu . Formuojant pastaruosius, aktyviai dalyvavo Vilniaus miesto komitetas, ypač jo pirmininkas S. Žakevičius, dabar gyvenąs JAV Žymanto pavarde, ir kiti nacionalistų va dai.
Visų pakraipų nacionalistai, ypač voldemarininkai, buvo
numatę policiniams batalionams tokias pat funkcijas, kaip
ir hitlerinių SA ir SS dalinių.
Kaune , Vilniuje ir kitur suform uoti policin iai batalionai vėliau nacionalistų buvo va din ami savisaugos, apsaugos
b~~alionais. Tokiais vardais dangst ydam i, nacionalistai nor_eJ_o
pri vilioti į juos daug iau vyrų, n ek entusių policinių dal~nių. Hitlerininkai juos iš karto praminė policiniais batal~onais. Nors jų pavadinimai buvo įvairūs, tačiau paskirtis
hko sena - hitlerininkų policinių dalinių funkcijos.
. Pabėgę į užsienį nacionalistų vadai , kratydamiesi tų po~~cijos dalinių ir įstaigų padarytų nusikaltimų, aiškina, jog
Jie buvę Lietuvos kariuomenės užuomazga , o policijos įstai
ga~ - tvarkai palaikyti organai, tik okupantai juos _panau•
doJę savo reikalams . J . Bobelį jie liaupsina kaip „Lietuvos

kariu om e nės" steigėją
buvo „kari uom enė" ir

okupacijos me tais. Tačiėlu kokict ld i
kam ji ta rn av o,- ma lyli iš ri nk inio

medžiagos.
Kauno mi este ir apskrityj e policij ą organizavo v erm ac hto „Nord" grupės užnug ario SS ir policijos viršininka s, operatyvinio būrio Nr. 3 vadas (dok. Nr . 19), atsiųstas į hitl e rinės kariuome nės Šiaurės grupės okupuotą te ritoriją, ir k iti
hitl e rinės policijos pareigūnai. Kauno mies to ir apskrities
policija i vadovauti ji e paskyrė plk. J. Bobelį, titul u oda mi
jį policijos pulkini nku, ryšių karininku
pri e hitlerin ės policijos bei Kauno kom endantu . Panaši ai hitl erinink ai po liciją ir policijos įstaigas sukūrė ir kituos e Liet uvo s mie stuos e bei apskrityse.
Apie mėnesį policinius batalionus tari a mai tvarkė plk.
J . Bobelis ir kiti „Laikinosios vyriausybės" pareigūn u, . Tačiau ir tada tikrasis tų daliniq šeimininka s buvo gcE.kp as .
Liep os 24 d., gesta pui įsakius, juos p erėmė vold emann : ,kai,
,,Gele žinio v ilko " organi zacijos nariai, aršiau si fo~istai,
turėję, kaip sen esn i gesta po ag e ntai, did esniq nua p t,,:> l už
kitus nacionalistus . J ie įvykdė „pe rversmą" Kauno } , 11e ndantūroj e, nušalindami
J . Bobelį. S. Raštikis, rem d,,n asis
tariamu hitlerinio karo komen danto pritarimu (dok . t,::. 2 1),
bandė sudrau sti voldemarininkus,
pali kti seną polic inių
batalionq vadovybę. Tačiau gestapas , n ep aisydam a s S. Ra štikio protestų, šiq batalionų šta bo viršininku paskyrė S Kv iecinską, o jų va dais - a rši us vo ld emarininku s ir kitu s uo lia usius okupantų pagalbininkus (dok. Nr. 20). Bet ir jais ges tapas ne vi sai pasitikėjo. Policiniai batalionai buvo atid uoti
SS ir policijos bei viešos ios policijos vadams Liet uvo je, juos
tvarkė ir karo kom endanta i, be to, jiems buvo
p ask irti
ryšių be i priežiūros karinink ai vokiečiai esesinink ai , kurie
iš tiesų ir buvo tikr ieji batalionų vadai (dok . Nr. 34).
Netrukus kapitonas S. Kvieci nsk as visus poli cin ius ba talionus perdavė 11-ajam rezervinės policijos batalionui, atsiųstam iš Berlyno į Lietuvą vykdyti
masinių egzekucijų.
Tam reikalui šis dalin ys panaudojo ir nacionalistq
suformuotus batalionus. Hitlerini nkų rezervinės policijo s ba taliono vadas F. Lechthaleris perėmė ne tik poli ciniu s batalionus,
bet ir LAF įsteigtus ginkluotus būriu s, dar egzis ta v usius provincijoje ir kai kur vadintus paga lbin e policija . S. Kvi ecinskas už paslaugas okup ant ams gavo majoro laipsnį (dok.
Nr. 28).
No rs policiniai batalionai ir buvo gestapui bei SS paval dūs, vykdė jų uždavinius, tačiau hitl er ininkai jų karių pil 58

nave rc 1dJS, lygiai s s u vok i eč iai s nelaikė. Antai hlll c riniai
karo kom enda ntai (Kaun e - Polis, Vilniuje - Cė npfenigis)
įsakymais draudė dėvė ti buržuazin ės kariuomenės uniformą,
l aipsnių ženk lus ir įsakė užrišti ra i ščius su užrašu „Pagalbi nės policijos
tarnyba" (dok. Nr. 24, 25). Nacionalis tai n e n orėjo d ėvėli tų raiščitĮ (dok. Nr. 29), išskiriančių juos, kaip
nacių pastumdėlius. Policinių batalionų kariai
ir poli cin l•J
įslai gų tarnau tojai nešiojo kitokią, negu voki ečiai, uniformą;
taip buvo norima pabrėž ti menkesnę jų rasinę vertę.

Kokie buvo policinių batalionų karių u ždaviniai, rodo
B. Bankau sko pasižadėjimas (dok. Nr. 30), kuriuo jis įsipa
r eigoj a r> n1ėnesius tarnau ti Hitl er io vadovybėj e, kuriant
„nauj ą Europą", ir net šnipinėti hi tle rininkų naudai. Tokius
pasižadėjimus duodavo
visi policinių ba talionų k a ri ai, na cio nali stq atidu ot i SS tarny bon. Jie buvo apgau li, n es Him ler is talką ddC1'--'rnspratęsė iki karo p aba igos, pasi rėmęs Rozenb ergo d,uh:; prievolės potva rk iu okupuotose
Rytų srityse.
Yr a ne n
:i pačių nacionalis tų rašytų dokument ų, iš
kurių rna1y ';
kad policiniai batalio nai pagelbėjo hitl e rinink am s masit-:Kai žudyti žmone s . Pavyz džiui , mjr. R. Kiau l ėno par eiškl111a.s (dok. Nr. 26). Jo autorius
piktinasi bataliono ka riai s, su pasigėrėjimu viešai pasakojusiais
a pi e žudyn es. R. K taulėno nuomone, tai turė tlĮ būti slepiam a nuo
1

:·

visuomenės.

Nacion alista i neneig ia, kad policinius bata lio nus hitlerininkai pa naudo jo sargybom s ir kovai prieš tar y binius par tizanus, tačiau nuty li k itus jų nusikalti mus, ypač dalyvavimą masiš kai žudant, apiplėšiant, gaudant
ir vežant žmon es
pr ievartos darbams į Vokietiją.

POLIC INIL) BATA LI ONŲ ORGA NI ZA TORIAI
IR VADAI

Numatyta, kad policija oficialiai pradės darbą nuo pirmadien io 1941 m. liepo s 7 d. Tą di eną tarnautojai, atrinkti
į organizuoj amą policiją, turi užsivilkti savo lie tuvišką uniformą . J eigu policijos tarnau tojai uniformos jau neturi , tai
a llieka tarnybą civilini ais drabu žiais, užsirišdami ant rankovės raišči us.

Nr. 19

Aukšt esnysis SS ir poli cijos vada s
pri e kariuomenės grupės „Nord "
užnu ga rio sriti es kariuome nės vado
Reg istr. Nr. 41

;'.,,nnv io vie ta,
1941

1:-i

li ep os 7 d.

Dėl vietinės

policijo s organi zavim o Ka:1nG mie ste
ir 16 Kaunui priklausančių vaisčh!

P a g r ind as: štabo viršininko pok albi s su sciugum o policijos ir SD operat yv inio būrio 3 vadu, Kauno mies to policijos vadu ir Kauno miesto vietinės poli cij os vadu .
Viešajam saugumui bei tvarkai Kauno mieste ir politinei Kauno sferai priklausan čiuose 16 valsčilĮ atsta tyti reikalinga tuoj pat, susitarus su miest o kom endantu, vėl organizuoti vietinę policiją.
Šiuo reikalu įsakoma:
Kauno miesto policijos vado Žarskaus ir policijos plk.
Bobelio įtrauktus į sąrašą policijos pa r eigūnus, ėjusius tarnybą iki Li etuvą užėm ė Tarybų Sąjunga, reikia (po to, kai
vokiečių sau gumo policij a juos patikrins) paskirstyti į 9 buvusias policijos nuovadas, skiriant vieną atsakingą viršininką ir atsi žvelgiant į tai, ki ek šiuo metu reikia policininkų.
Skirstant reikia atsi žvelgti į policijos pareigūnų anksčiau

Visi Kauno miesto ir Kaunui priklausančių 16 valsčių
vi ešosios policijos tarnauto jai turi nešioti ant kairės rankov ės žalią raištį su užrašu „Pagalbinė policij a". Raiščius rei1,,;i prista tyti į SS ir policijos vado štabą štam pams uždėti.
Re ikiamą skaičių raiščių tuoj pat paru ošia policijos
das. Vis iems viešosios polic ijos tarnau toj ams reikia išduoti
:.toletus.
Kri minalinės ir saugumo policijos tarnautojai,
ėj ę tar. :.-bą iki tol, kol Lietuvą užėmė TarybtĮ Sąjunga , tęsia dar , 1.
V ietinei policijai pradėjus oficialią tarnybą, voki ečių
' urkos policija sud arys iš specialių sustiprintų sargybų atnk tus skrajojančius patruliu s.
RyšitĮ karininku pri e lietuvių viešosios poli cijos komenc.•:
rnto plk. Bobelio pask irsiu vieną policijos karininką.
Baigdama s noriu pažymėti, kad tučtuojau reikia imtis
v:sų parengiamųjų darbų oficia liai policijos tarn yb ai Kauno mieste ir Kauno miestui priklausančiuose 16 valsčilĮ
, 1

pra dėti.

Numatytą 200 policijos
tarnautojų skaičių planuojama
pa didint i iki 300. Kai reikės, bus išleisti atitinkami potvarkia i.
Papildomai saugumo policijos ir SD operatyviniam bū
riui -3 .
Pridedamą lietuvių policininkų sąrašą prašau patikrinti.
,

Už

aukštesnįjį

SS ir policijos
Štabo viršin .inkas
P. Zamery
Policijos plk. ltn.

vadą

Lietuvos TSR CVA. f. 1444, ap. l , b . 4, l. 62. Versta iš org inalo vokalba .

kiečių

dirbtą darbą.

Policijos tarnautojų nuovadoj e skaičius - apie 20 vyrų.
Iš įtrauktų į sąrašą 203 policijos tarnautojų reikia at·
rinkti tinkamus žmones į eismo nuovadą.
61
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Nr. 21
Nr . 20
[Ne

Kaunas, 194 1 m. liep os 26 d.

anksčiau kaip 194 1 m . lie p os 24 d./

9. 1-ojo bata liono adjutantas - vyr. ltn. Kcmeklis
10. 2-ojo bataliono va das - mjr. Imp ule-

telef. 20686
,, 21834
,, 223 13

.,

20635

,,
,,

21829
29865

,,

21825

,,

2649 1
26593

11

11

41632

18. Autokuopos vad as - kpt. Meižys
19. Transporto kuopos vadas - vyr ltn
rosas
·
• Ka-

,,

Gen. S. Ra štik is
Krašto a ps aug os ministeris
[Kau no komendanto kpt. S. Kviecinsko
rezoli ucija ] : Įsakyman.

1941 m. li e pos 26 d.

4 1654

Nr. 22

11

,,

23279

,,

4 1798
4 1817

Savisaugos

tarnybos

d alims

Įsakymas

11

Nr. 3

Vilnius,

1941

m.

rugpiūčio 11 d.

Rikiuotės

,,
11

11

,,

4 1519
41437
27640
41218

Lietuvos TSR CVA f l 444
kieėių kalba.
' ·
• ap. l , b. 4, l. 285. Versta iš nuorašo vo·
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momentą, lemiantį jos likimą.
Šio did žiai reikšmingo fakto akivaizdoje kiekvien as mūsų,
k uri s eina bet kurias atsakingas pareigas, turi jausti tą didelę atsakomybę, kurią mums visiems uždeda geriausiųjų
m u5ų tautos sūnų, kritusių dėl lai svos Lietuvos ir v ien ingc.:; lietuvių tautos, kraujas.
Turėdamas ta tai ga lvoje, įsakau :
1. Stropia i žiūrėti, kad komendantūros zm10Je esanc 1an, ba ta lione drausmė būtų tinkamoje aukšt umoj e ir jame
11„ 1 asireikštų jokių išsišokimų; nusikaltusius įsakau bausti
v· ,' l gr iežtumu.
2. Draudžiu be feldkomendanto 2 ir man o le idimo angažt,o ti batalioną ar pavienius komendantūros pareigūnus bet
kl ,r iems veiksma ms, kurie drumstų mieste tvarką ir rimtį.

Lietuvos TSR CV A, f. 1444, ap . l , b. 18, l. 84. Originalas.

čius

11. 2-ojo bataliono adjutantas - kpt. Pūkys
12. 3-iojo bata liono va das - kpt. šv ilpa
13. 3-iojo bataliono adjutantas - ltn. Čiži
niauskas
14. 4-ojo bataliono vadas - kpt. Klimavičiu s
15. 4-ojo batal iono adjutantas - ltn . Trečio
kas
16. 5-ojo bataliono vadas - kpt. Kriščiūnas
17. 5-ojo bataliono adjutantas - kpt. Narmontas

Kauno miesto komendantui

Mūsų tėvynė p ergyvena

I Kauno komenda ntūra, Gedimino gt., Nr. 34
1. Komendantas - kpt. Kviecinskas
2. Adjutantas - vyr. Itn. Garbenis
3. Mokymo dalies viršininkas - mjr. Biknaitis
4. Mokymo dalies viršininko pavaduotojas - vyr. ltn . Markausk as
5. Raštvedys - ltn . Jeleni auskas
6. Ūkio skyriaus viršininkas - v yr ltn . Uipinas
7. Sanitarijos skyria us viršininka s -- vyr.
ltn. Augevičius
8. 1-ojo bataliono vadas - mjr. š1mkus

1

sritis

§ 1

n b~'~o š. ~ - r~gpiūči<;> mėn. 1 d. ,,Vilniaus atstatymo tar1Y
~admas1 „Savisaugos tarnyba".
Buvusios Saugos
varkos 1r Dar bo tarn ybos bei jų referentūros pavadinamos '.
liep I S~s įsakymas išleistas, bandant sutrukdyti voldemarininkų 194 1 m.
klai: . .4 d. 1_vy~dytą su gestapo žinia Kauno komendantūros ir jai pri/usio pohcm10 bata liono perėmimą iš LAF.
Karo lauko komendanto.
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Saugos tarnyba - 1-mu batalionu, jos referent as - 1-mo
bataliono vad u ; Tvarkos tarnyb a - 2-ru batalionu, jos
ref erentas - 2-ro bataliono vadu ir Da.rbo tarn yba -- 3-čiu
batalionu, jos referen tas - 3-čio batalio no va du . Ligšiolinė kuopų numeracija pali eka ir toliau atitinkamų batalionų
kuopoms.
§

2

Savisaugos tarn ybos vadu esu paski rta s a~.
P a g r i n d a s : brigad efiurerio I įsakymas Nr
§

IR PASKIRTIS

1.

3

Savisau gos tarn ybos štabo virš inink~: i2cr"·,..Iinio štabo ' plk. ltn. Dabulevičius Karo lis s. Dl. fl•::r,;u ,. mėn . 7 d.
paskirta s Vilniaus miesto burmistru. N1w tt;· , : e~ dienos jį
išbraukti iš Savisau gos tarnybo s štabo karinin'.-..4 ;ąrašų ir
atlyginimo .
Pas t a b a: jo raport as Nr. J..

N r. 23

1 ,

:121 Karo lauko komen dantūrn
Miest o kom endant as

Lietuvi ll komendantūrai
asme nišk ai po nui plk. Bobeliui

§ 4

Nuo š. m. rugpiūčio _ m ėn. 7 d. Sa :isni.~os ta rny bos štabo virš inink u skiriu 1-mo batali ono Vt:dų gene ra linio štabo
plk. Itn. Juknevičių, kartu einant ir 1-mo ba tali ono vado
par eigas.

Spokevičius

Generalinio štabo plk . Itn.
Savis augos dalių vadas

SS ir policijos vado Lietuvoje .

J e i valym o akci ja i už Kauno miesto ri bų reikės pa naudoti lie tuvių pag a lbi nės policijos dalinius, tai būtina pirma pran ešti karo lauko komendantūrai duomenis apie opera tyv iniq veiksmų vietą, laiką , dalinio sudėtį bei vadą ir
gau ti leidimą .
Akciją baigus, kiekvieną kartą raštu reikia pristat yti
trumpą pranešimą apie jos rezultatus.
Ši tvarka reikaiinga tam , kad būtų galima veiksm ingai
už.k irsti kelią savav aliavimu i gaujq , nepriklausančių lietu v ilĮ pagalbinės policijos tarnybai.

Juknevičius

Pohl

Generalinio štabo plk. Itn.
Stabo viršininkas

Gen . mjr. ir miesto kom en dantas

Lietu vos TSR CVA , f. 660, ap. l, b. 3, l. 11- 12. Patv irtintas nu oraša s.
1

Kaunas,
1941 m. liepos 22 d.

[Kauno komendanto J. Bobelio 1941 m. liepos 23 d. rezoliucija lietuvių kal ba ]: Duoti nuora šą bataliono v adui žinia i ir v adovautis.
Lietu vos TSR CVA, f. 1444, ap . l , b . 4, l. 187. Versta
kalba .

iš o rigina lo

v o k i eė; q

5

Na cion a lis ll1 !a lka h il le rinink a ms
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Nr. 24

4. Ka s š iam įsakym ui nusikals, bus vokiečių karinių
po licin iq įsta i gų suimtas ir už priešinimąsi vokiečių
v ermac hto išleistam įsakymui teis iamas 82 1-osios karo lauko komendan tūros karo lau ko teismo .
5. Už šio įsakymo vykdymą ats ako as meniškai kpt. Kv ie c i nskas.
G. La ipsnių ženklai pagalbiniam policijos batalionui bus
i ·, ''S ti vė li au.
M

Skelbim as
Dėvėti bu v usios Lietuv os kariuomenės arb a rust.Į a r mijos uniformas, išskyrus vietinės ats tatymo tarnybo s pa reigūnus, nuo š. m. liepos mėn. 25 d . dr aud žiama .
Paste bėtas su unifo rma be teisės ja d ėvl'li, ln1s suim a mas ir talpinam as į karo be lais vi q stovykl ą.
Ligš iolini ai Lietuvos apsa ugos k ariai, k ur~, na le isti
atostogų, turi dėvėti civilius drab uži us arbct taip pake isti
karinę uniformą, kad dėl šio įsakymo vy1,._
l; ! ,n nekiltų
nesusipratimų (nuimti ženkl us ir an tpečius, l · '-:sli sagas
ir p an.).
Paleisti atostogų lig šioliniai Lie tuvos JpSG.· _;.__ ka ri ai
turi savo gyvenamo se vie tos e p risis tat) ! į Yi, ~"-'· o ki ečių
karinei įstaig ai ar ba , jos nesant , vie tos vc.b,-::itt· : · ·_saič iui.

Pohl

Gen. mjr.
·:ol..e

11vos TSR CV /\, f. 1444, a p. l , b. 18, l. 87. V ersta iš origi nal o
• ka!ba.

Nr. 26
J- ,sa rgas gen eralinio štabo mj r.
Kiaulėnas

Zeh np i enni ng

Plk . ltn. karo la uko ko mend,:m tas
Lietuvos TSR CV A, f. 6-13, ~l'· 5, b 3, i. Jt>. : ) i ·;

1941 m.

rugsėjo

24 d.

Romas

Nr. l
Kaunas

, · rl'n (as

spaustuvėje.

Kauno

karo

kom enda ntui

Pareiški mas
N r. 25

Ka uno miesto kom endantas

1941 m . li epos 26 el.

Ponui kpt. Kv ieci nskui
Jūs pranešėte, ka d lietuvių pagalb in ės policijos
batalionas neš ios Lietuvos kariuomenės laipsnių ženklus.
Šis nurodymas pask elbt as be mano žinio s, todėl įsa kau:

1. Neš ioti Lietuvos
džia ma .

kariuomenės laipsnių

že nklus

dr au-

2. Draud žia ma dėvėti Lietuvos kariuomenės uniforma ~
be geltonų raiščių su užraš u „Pagalbinės policijo s t a rn y ba" .
3. Sis įsakymas galioja nuo šios di en os.
66

Pranešu Tamstai, kad Kaun e rezid uojančių lietuviškų
batalionq karia i viešumoje elg iasi nedrausmingai
ir piktina
gyventojus.
š tai fakta i:
l. Šio mėn. 17 d., api e 16,00 va l., Napoleono kalno raj one vaikštinėjo du uniformuoti
kareiviai
(lietuviai) . Jie
prisiartino pri e pririštų ganytis dviejų ožkų ir, ką tai numetę, pabėgo. Po kelių sekundžių toj e vietoje
įvyko sprogimas. A išku, k ad ji e metė nepavojingą petardą , kad pa gąsdinti gyvulius,
bet žmonės pasipiktinę ir kalb a, kad ka re iviai į pririštus ganytis gyv ulius mėto granatas.
2. Šio mėn. 20 d., 20,20 val., m an su žmona grįžtant iš
teatro ir einant pro sarg y bos postą Žemutinėj Fredutėj
(postas pri e benzino sandė lio už Žaliakalnio tilto), sargybinis nei iš šio ne i iš to pri sika bino , kad mes pe r greitai
ein ame ir ne t bėgame. M an paaiškinus, k ad m es einam e
v isai normaliai ir nėra jokio reikalo nei skuby lis bei bėgli,

67

•

ir, be to, ėjimo formos ir greič io jo k ios taisykl ės nesu varžo ,
kareivis pradėjo neleistinais žodžiais k oliotis ir grasino su šaudyti.
3. Karei viai a tein a , ypač popi e tiniu laiku, į Jiesi os kai mo apylink es ir krūmuose šaudo iš pistoletą Ne leis tina ,
gali įvykti nel aimią
4. Pastebėta, k ad kar eiv iai granatomis muša žuvis. Sis
elg esys pri ešta ra uja žvejybos taisyklėms ir yra hausli nas .
5. Kar eivia i, atsilankydami
pa s privahu s (civili us) gy ventoju s, su pasigėrėjimu pasakoj a apie pati rtus , mulo nu mus", naik inant žydus . Tas demo raiizuoja P,yven ioJus, n, be
to, tai turėtų būti tarnybinė paslaptis .
6. Šeš tad ieniais ir sekmadieni ais pa.stebėta 1 .1 i,~lstrn ai įsi
gėrusių - triukšmaujančių.
5. Pastebėta paviršutiniško
apsileidim o : ;;t "9~! rūb ai,
nevalomi batai , nesiskute .
1, •.t<,. Reikia
Čia sužymėj au tik <;dVO aki mi s matytu'.: .:ci
manyti, panašių dalykq y: 1 ir dJugi .au.
Reikia imt is pri emornu ::,.r·nis neg erovėms uždraus ti, nes
j ei šie lietu viški batalic•l'ė i! ;,-:-1Jec1tslova
uja kariuomenės
dalinių, bet pl atesnė vis·10:1'G,!~'." .::c::sė dilr i.iūri kaip į Lie tuvos kariuom enės likuči-:.:s :Hbn kcip ; n 1·,j ai t1-;2'sik
uria nčią li etuvišką kari uo men'i.

R.

'.2) N esusi pratim ui išvengti pran ešu, kad:
vadinami štabai ir jų daliniai ,
sL:dara nti eji kar išk us dalini us (bata lionas, atskira kuop a),
stovint ieji vi eno j e viet oj e , turinti eji savo vadus ir nedir ban tie ji pri e Tvarkos (viešosios) policijos nuovadq. Saugos
dalin ia i skirstomi :
a) Vilniaus savisaugo s štaba s ir jam priklausantieji
visos
V il nia us srities da lini ai;
b) Kauno sa visaugos štabas ir jam priklausančios Ka uno
forrna cijo s;
, ) Pa nevėžio bata lionas
(305 žmonės);
d) Tel šių
,,
(275 žm onės);
t'l Jo navos (61 žmogus ), Marijampolės (172 žmonės), Rok. • o (68 žmonės), Šiauliq
(150 žmonių), Vilkaviškio
(:.f 1n-10ni ų) ir Zarasų (205 žmonės) a tskiros kuopos.
,..... Ga rbės savisaugos daliniais va dinami ginkluoti ar
,·! ,,.1,yi,et pasirengę būti apginkluotiems
ir specialiems uže',, .,,,,1ams v ykdyti žmonės, neapmokami.
·._' Pagal bine (laisv ai samdoma) policija - vadinami bu\'r•
kari ui, polic ininkai ar šauliai, laikinai pas amd y ti Tva rkus (vie šosios) policijos nu ovadoms sus tiprinti.
A. Savisa ugos daliniais

KiauiĖ:1v1s

Generalinio štabo plk . Kraunaitis
Savisaugos referentas

Ge, :_,ral,:,10 štabo atsargo s mjr.
Lietuv os TSR CVA, f. 1444, ap. l , h . 18, l 271 . Ong·na!Js . Rnnk raš t is.

Lietuvos TSR CV A, f. 660, ap. l, b. 3, L 63. Patvirtintas

Nr. 27

Savisaugos refe r entas
Nr. 1333/ 18

Nr . 28

Kauna s, 1941 m .

rugsėjo

29 d .

JL/ MK
Pakėlimo

Vilniaus
Visiems

savisaugos

Kauno savisaugos
apskričių viršininkams

į

a ukš tes nius kariškus
Aktas

laipsnius

vadu i
vadui
ir policijos

vadams

l) Tv ar kos policijos Liet uvai vado SS brig ad efiur erio
Visokio įsakymu l a 2000 Nr. 2/ 41 man įsakyta ki ekvi eno
mėnesio 20 d . teikti jam žinias apie savisaugos
dalinius.

(58

nuorašas.

Apsvarstęs man pat eiktas aps a ug os bataliono
karių tarnybos žinias, šiuos karius nuo 1941 m. spalio 9 d . pak eliu
i auk štes nius laipsnius:
Į majoro laipsnį :
kpt, Stasį Kviecinską ir
kpt. Juozą Kriščiūną ;
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.....
Į

jaunesniojo leitenanto

aspirantą Leoną

l aips nį:

J e!Gniau s ką,

aspirantą Algirdą Dič ių,

aspirantą Joną Ramana uską

ir

aspiran tą Ju ozą Grabauską.

Kauna s, 194 1 m. spali o 9 d.

3. Siuo met u Pag &lbinės policijos daliniai pavadinti
Apsaugos daliniais, ir raiščių užrašas neatitinka dalinių pavadinimo.
4. Paskut iniu laiku suformavus daug dalinių, trūksta
rai ščių, nes n ėra tink amos medžiagos.
5 Ap saugos d alių kariai raiščius greit sun ešioja ir t uo
biauro ja karinių unifo rmų išvaizdą.
Dt'>l min ė tų p rie žasčių pra šau Jūsų, pon e major e, sutikimo !eisli Apsaugos dalių ka riams raiščių nenešioti.

Ge11.P. KuL>il n. n i ·
Pirmasis gc'n,' 1·;-iJinis f ct r ėjas

Mjr. Kviecinskas
Ryšių

karininkas

! , ', v0s TSR CVA, f. 1,144, ap. l, b . 5, l. 53. V ersta iš nuord .50 vo k ir•·•.1 · ~ ib r.1.•

Nr. 30
;\,~·. ·,us, 1fl41 m. spalio 24 d.
Ryšių karininka s pr ie 11-t0
rezervinės policijo s bata lio11:

Nr. 2709

Pasižadėjimas

A;, }emia u pasirašęs jaun. karininkas Bankauskas Bernašius, A ndr iaus , kilęs Trakų aps., Kaišiadorių vis., Beištraldų k . . . . . . .. ..................
. .. .. .............
.
(laips ni s,

Ponui 11-ojo

rezervinės

poli cijo s Dilidlio nc, vadu i

Pranešim as

1941 m. birž elio 28 d. iš buvu si ų Kau ne pa rti zanų ir
buvo sudar y tas pirm as li et u vių batalionas
ir pavadintas „Tautos darbo apsaugos batalionu". Praėjus
ilgesniam laikui, bat alionas buvo pav adintas Pagalbinės
policijos tarnybos bat alionu.
Tuo metu beve ik v isi bataliono kariai neturėjo unif ormų ir, norint atskirti juos nuo kitų piliečių, buvo liepta
ji ems nešioti ant kairės rankos geltoną raištį su užra šu
,,Pagalbinė policijos tarnyba".
Dabar tikriausiai būtų galima neb enešioti raiščiq dėl
karių savanorių

šių priežasčių:

1. Visi apsaugos daliniai tvarkomi kariniais pagrindais .
2. Šių daliniq kariai turi uniformą ir asmens pažymėji

mus su nuotraukomis .
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pavardė

ir vardas)

nuo 1941 m. gruod žio mėn . 15 d. stoju savanoriu į Apsaugos tarnyb os dalinius šešiems (6) mėnesiams ir didžiojo
vok iečių reicho vado Adolfo Hitlerio vadovybėje, kuriant
nauj ą Europą, pasi žadu man uždedamas tarnybos pareigas
atlikti są žiningai, pasiduoti karinei drausmei, už tarnybinius
nvsikalti mus ir nusižengimus atsakyti prieš karo teismus,
šve ntai laikyti kariuomenės paslaptis ir nepriklausyti prie
kariu omen ei draudžiamtUų organizacijų; priešams jokių žiniLĮ neteikti ir visa, ką tik api e juos su žinočiau, tuoja us
pr anešti sa vo viršininkams .
Pasižadėjimą

1941 m. gruodžiu
Kaunas

15 d.

dav usio parašas

B. Bankauslws
Parašą tvirtinu
Kpt. [parašas neįskaitomas]

Li(,lt1vus TSR CVA , f. Gtltl, c1p. l , b. l , l. 5. Originalus.
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Nr. 31
Ginkl uolLĮj tĮ pdj ėgų

$ta/Jo būstinė,
1942 m. kovo 4 d.

vctclas

Os t!a nd e

Slaptai
ir baltų prašymų
į vokiečhĮ ginkluotąsias pajėgas

Dėl ukrainiečių

leisti stoti

J eigu latvia i, lie tuvi ai, esta i ar ukrainiec·iai u;,sit išo a r·
ba išr eiškia no rą dalyvauti ko v oj e prieš hdšc vll.!na. re ikia atsakyti štai ką:
,,Karinė paga lb a nereikaling a. Bendram
i iks 1u1 ir ka riniams int eresams bus daugi au naudos, jeigt,. l-•,•S: : >;:;,~k ovoti, žmonės stos į Tvarkos ir saugumo tan, ;l,-3. _,:.i:r:1.oje
teritorijoj e.
Todėl fiureris
ir vy riausiasis ginklu otqj•.i r~j"-~•1 vadas
nusprendė, kad šie žmonės tur i būti telkl, 1 r,,i SS rt'ic hsfiur er io I žinioje ".
Pra šytojus r e ikia nukrei pti į artimiausias
pollcijos įs
taigas .

1.ctlioną, policijos
kpt.
siog inių ryšių karininko

...

Ra tmanas

[Rathmannl, be savo tiepri e 1-ojo policinio bata[rezervo] policinio bataliono
tar-

pareigų

Lcno, per ima ir 254-ojo
nybinę priežiūrą.
PolicinitĮ batalionų

ka rininkų ir
eilinių pareiškimus
atleis ti iš tarny bos sprendžia
tik ryšių karininkai.
Visus
ryšių kari ninkams
adresuotu s raštus neatplėštus tuoj pat
p er duoti jiem s. Pastebėta, kad siunčiami ryšių karininkams
sk uhfis rašta i (pild y ti skubiai), gauti Vilniaus policijos štab e, ka i kada buvo įteikiami ryšių karininkams
tik po
8 (\i,, nų ir ne t vėliau. Šitaip tęstis toliau n e gali. Vilniaus
poJi.-:iios va das a tsak o, kad šis įsakymas būtų tuojau vykdo 1'< -,
•• Jr.:1 kiti įsakymai dėl lietuvių policinių batalionų Viln ;u, :<.:. :,oy ga rdo je tarnybinės priežiūros panaikinami.

Denicke

Policijos

plk.

i.:dt,vos TSR CVA. f. 659, ap. l , b. 3, l. 165. Ver sta iš originalo
voki',.•,, ka lba .

Už ginkl11 otqjų pajėgų vadą
Generali,1io š◄ l10 riršin inkas

Nr. 33

0

Kaunas, 1942 m.
Lietuvos TSR CVA, f. 678 ap. l, b. l, l. 133. Versta iš pai vir tint o
n uo ~ašo vokiečitĮ kalba.

lapkričio

24 d.

Der Komman deur der Ordnungspolizei
beim SS-u nd Polizeifurer Litauen
Abte ilung Ia 1

Nr. 32
Kaunas,

Tvarko s p olicijos vadas
p rie SS ir poli cijos vado Lietuvoje
I a [sky ri us ] bat a liona i

L i e ė ia:

Pol ici jos va dui V il ni uj e
Dėl

esančių

lietuvių policinių

Vilniaus apygardoje,

Li etuvių

batalionų,

tarnybinės priežiūros

poli cin iq batalionų tarnybinę priežiūrą, mano
pavesti , vykdo tik vokieč ių ryšių karininkai 2 . Kol atvyks
ryšių karinink as, p as kirt as į 254-ojo [rezervo ] policinį ba1

2
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H im'.cc;o.
Zr. dek. Nr. 34.

Litauischen Ve rbindu ngsoffi zier
fur d ie Schutzmannsc h aften des Einzeldienstes
in meinem Stabe in Kauen 2

1942 m. rugsėjo 7 d.

„Schutzmann" ir „Hilfsschutzmann" ~
paaiškinimas ir nustatymas .
P a m a t a s : Bef ehlshaber der Ordnungspolizei
fur das Ostland 4 iš 1942 m. l apkričio 13 d . Bef ehl shaber der Ordnungspo lize i, Kommando, Abteilung V 5 prierašas .

---

Pavadinimų

1
Tva rko s
Ia skyriu s.

policijos

vadas

prie

SS

ir

policijos

vado

L'e tuvoje ,

Lic tuv:tĮ p:1v1enės polic:j os ta rnybos ryš't! ka rir.;nkui mano štabe
Kau ne.
0
.
Šie žodžiai vers tini į lietuvių kalbą „po\ic ;n;nka s" , ,,apsaug ·1i'nkas".
,.p:igalb 'n is po\l cin inkas", ,,pagalbinis ap saugin inkas ".
: Vyriausias is tva rkos policijos vadas Ostlande.
' Vyr iau s:as is tvarkos policij os vadas , tta\.:,~s
. V skyrius ·
2
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Nr . 34
Tikr iej i p olidl u? :, ,· · -, ,
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\ Kauna s, 1942
,.

-- - --- -

m.l

įsa-

ky rr.as

Nr

Laipsnis ·

Pava rdė

ir va rdas

Numa t ytos pa r eigos

ap ie
PaŠky rimą

--:-]

~-,

5

2

6

7

, .

1 Policijos plk .
2 Policijos

mj r.

Policijos

mjr.

3

4

3

2

1

Atvy kim o Tarn ybos vie ta
die::!1
a
tėvynėj e

4 Policijos

mjr.

5 Policijos

kpt.

Tva rkos poli cijos
Volf ga ng ~s
Lietu vo j e va da s
[Deni cke ]
Dun gsas Fridrich as Ia sky ria us (poli ciniai
ba talion ai) refe rent as
[.Dun gs]
Po licij os va d as
Fete ri·s Volf ganga s
V ilni uj e
[Vett e r]
Adju t anta s pri e SS ir
H e ldas Berntas
poli cijos v ado Lietuvoj e
[Held]
Peteris Refe ren t as transpo rto -apArimantas
rf1pinimo klausim ais
[Arimont]
D enikė

1

Hitlerininkų t var kos policijos v ad o' 1942

2

Ši grafa nededama.

m: sudar y tas

są rašas.

1942.IV.29 Fran kf urt as priE
Ma in o
1942.V.26 Got enha fenas
1942.III.6 D~džiojo Berl ync.
ūkio sandėliai

194 1.V III.1 7 Manhe imas
1942.VI.5

Got enhaf enas

l

l

l

-...:i

Tęsinys

O)

3

2

6 Policijos

kpt.

7 Policijos

kpt.

Kruzė

Heinrichas
[Krus e ]

Biungeris Vilis
[Bung er ]

8 Zandarmerijos

Za ndo rmP-rij :::-s•,ad as

Ratm a nas Aug us tas Pri 21iur r;s karicti.nkas prie
[Rahtm an n]
1-ojo r,o1J~~mio bataliono

kpt.

Ha ns as-Jo a - Priežiūro~; 1,arin.inkas nr~e
chi mas
3-iojo po:;_ci:,io bata liono
[J ac ob ]

kpt. J akobas

11 Policijos

kpt.

Martinas Ar tu.ra s
[Mart in]

P;·iežiŪIO'-; ·c1rin in ka s f,!~r_;
4-oj o pl, 'iri Yli O bat al: ·)E~•

12 Policijos

kpt .

Bejeris

Pr 1e:',n 1. o< kar ininkas :,-::e

kpt .

Ger h ar das
[Beyer]

1941.IX.7

Drezdenas

1942.1.13

Makeimas,
Cichenau
apygarda

1942.V .14

Lincas

1942.IV.2

Vroclavas

1942.1.7

Ščec inas

10,11.X I 26 Mag deb urgas:.
Opelnas

5-ojo pnllcin io ba t al~,:1:·.•
1942 .V .25

Pri ežiūros

Ničė

7

}\ ,1: 1llC

10 Policijos

13 Policijos

6

5

Priežiūros karininkas
pri e 252-ojo (rezerv ini o)
p olicinio bataliono
Kaun o poli cij os
sky riau s v«das

Brogmusas Nikolau s
[Brogmu s]

kpt.
9 Policijos

4

lNitsc h e ]

L,i rini nkas pri e
7-ojo pol iciiii o bataliono

r

Kelnas

Tęsinys

_1

l

2

3

Priežiūros kar ininkas prie
8-ojo policinio bata liono

6

7

1941.IX .l 1 Vin er-Noišta tas

14 Policijos

kpt.

15 Policijos

kpt.

Bere ns as Hansas
[Behr e ns ]

Priežiūros

16 Po li cijos

kpt.

Draubas Valteris
[Draub ]

Priežiūros

17

kpt.

Špang e nbe rgas
Kurtas
[Sp ang enberg ]

Priežiūros

1941.IX .7

Drezdenas

Edelmanas
Kurtas
[Edelmann ]

Priežiūros

karininkas prie
13-ojo po lici nio bataliono

1941.XII .18

Bochu mas

Zalhoferis Francas
[Salhofer ]

Priežiūros

karin inkas prie
10-ojo polic inio bata liono

1942.II.16

Policijos

18 Polici j os kp t.

19 Policijos

kpt.

šneideris
[Schn eide r]

;,

d

1942.11.24

kar ininkas prie
9-ojo policinio b ataliono
karininkas prie
11-ojo policinio bataliono

1942.II.24

karininkas prie
12-ojo policinio bataliono

Viena
V iena

Vi ena

------- --------------------------- l
-..:i
-..:i

Lietuvos

TSR CVA, f. 682, ap. 7, b . 7, l. 1- 7 . Versta iš nuorašo

voki ečių

kalb a .

l
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US

MOBILIZACIJCJS
L IAU DIES PASIPRIEŠININ\ AS
JOMS

fre čiąjį šio rinkinio skyrių sudaro dokumentai,
rodan;; Ji okupantų pastanga .s priversti Lietuvos gyv en tojus ta r1 _;uti rei cho
karo reikalams . Jie skelbė vyrų mobilizacijas
! tran sporto tarnybą, statybos bei inžiner ijos bat alionus,
L ,ip pagalbinius
vermac hto dalinius, gabeno vyrus ir mo ~cr1s reicho karo pramonės darbams, o į okupacijos pabai~ ! forma v o policinius batalionus
ne tik kovai su pasiprieš,nim o dal yviais , bet ir, j ų padedami, norėjo įvykdyti vi::,uotinę v yrų mobilizaciją kautynėms prieš
Tarybinę Armiją . N ors v isais šiais atvejais
nacionalistų va dai talk ino
hltle rin inkams, tačiau ir jungtinėmis jų bei okupantų jė
gom is tų sumanymų įvykdyti nepasisekė . Kaip mdtyti iš
dokumentų,
nors ir netiesiogiai liečiančių pasipriešin imo
oku pantams temą, prieš hitl erinink us ryž tingai kovojo mū
sų liaudis, Komunistų partijos
v ado vaujam a . Be to, dokume nteose ryškiai atsispindi liaudies pasip rie šin imo augimas ,
k urio okupantams ir jų talkininkams nesisekė palenkti jokiais pa žadais ar palau žti žiaur iausiomis repr es ijo mis.
Pri ešinimasis transporto tarnybos mobilizacijai,
hitlerininkų organizuotai
1942 m. gegužės mėnesį, atsispindi dokum entuose Nr. 38, 39. Transporto tarnybai hitlerininkai
rekvizuodavo valstiečių arklius, pakinktus ir ki tas trans por to priemon es. Uolia i okupantams talkininkavo tokie nacionalistų vadai, kaip J. Paukštys,
darbo ir socialinių reikalų
genera lini s tarėjas, Siaulių miesto burmistras ir kiti okupacinės va ldžios pa reigūnai. Jie platino okupantų padiktuotus
ske lbimus, grasindami nepristačiusiem s transporto priemo niq, nevykusiems į mobilizacijos komisijas griežtomis voki ečiq karo įstatymų bausmėmis. Nacionalistai vedė ir plačią
propagandą, ka<.l gyventojai
nesipriešintų mobilizacijai
ir
rekvizicijoms,
vykdytq
okupantų pot va rkius tuo reikalu,
ragino gyventojus ei ti į talką h itlerinin kams.

6

N:ic i on ala s tų

lu lk .1 l111le 1,ni r.ka ms
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Mūsų

krašto valstie čių priešinim ąsi tran sporto pri emo rekvizicijai apra šo Kauno aps krit ies poli cijo s va das
(dok. Nr. 41). Atiminėdami iš va lsti eč ių ar kli us, pakinktus,
ve žimus, rekviz icijų komisijų na ri ai čaižė valstiečius bo tagais. Kliuvo nuo jų ir lietu via ms policijos tarn autojam s,
padėjusiems oku pant ams
rekvizicijas vykdy ti. Net pa ts
okupacinės va ldžios galva ge neralinis ko misa ras RPnlelnas
būkštauja dėl tokio elgesio su mū sq krašto pilit"'Č'iais po litin ių rezultatų (dok. Nr. 45).
Kaip valstiečiai pri eš inosi tran sporto tcm1ybt1i V Jlnv iškio, o ypač Marijampolės apskrit yje , liudij a h1lk rini1J policininkq ir žandarų rašyti doku mentai. l\1111,i 'vi.·r:i.·m polėje įvyko di dži ulė poli tinė demonstracija
p . it.., i, q;•< po rto
tarnybą (dok. Nr. 39). Gyvento jai pri0~i11csj it :,,''-'!
Lietu vos vie tovėse (dok. Nr. 38). Apio ncn usi._,,,1\
lhJ 1...
, ,porto tarnybo s mobilizacij ą Šiaulių aps krityp kdll1. •t :Jo ir
socialinių reika l ų generalinis
tarėj as J. Pud~š. •.,,: ~-: •gra moj e (dok. Nr. 40). Siaulių apskrities K, r·-i: i.·t \ -, ·, rnj e
iš 40 mobilizuotinų vyrq į šaukimo komisiją teatvyko tr ys
(dok. N r. 42). Sau kiamllJlĮ n egalėjo suga udyti ir Kuršen q
punkto policija (dok. Nr·. 14l.
Hitlerinės
poli cijos tannulnios
:-I.i.: , , -,,:~,. :,;; k .
N r. 38), kad pri eš voki ečiu s l)ll',() m1s1t,·ll ~ 1-i:::.-;1:, 1.. v·o s
gyventoj ai. Toki as jų nuotaik::t!:> kurstę ;..o.niL:.~ ..~f,,.l. \n tai
kle rikalų nel egaliai le ista s )aiK1ašt11L1
s „Į laisvę'· 1943 m.
N r. 1 straipsnyje
„Kaip lai"' '\ lis ok11p,1cijos nw tn " apie
Mar ij ampolės demonstracij ą ir !.(yVQlltOJl!
pc1:ot1, i1Cšinimų
hitl erininkams kitos e vi etovėse i ,1ip r<išė:
nių

Ne pa sidu okime provokacijom s, po k.11:,1hulLI ·,ur loj a mo3
represij os pri eš a t~k irus lie tuvius ar pr ir,s Jiplu v itĮ JSl,iig <1s. Pro vo kacij os ga li ei ti iš kom un iE tLĮ (kuip pa10dė Marijam polės įvy
kia i), gali eil i 1r iš k itoki ų a genlq (kaip parod ė įvykiai Vil niuje ,
Kaun e ir kt.); pro vo k uoja lapelia i, ir itra ukdam i į pasika lbėjimus
politin ėmis temom is.

Taigi nac iona lis tai tik vaidino pog rindį pri eš oku pant us, o apskritai juos v isa ip rėmė , gri ež tai pasisakydam i
pri eš liaudi es p asipriešinimą, komunistų vadova ujamą ir
organizuojamą.

Pralaimėję kau tynes pri e Sta lingrad o, naciai
totalinę mobilizaciją, kuri neaplenkė ir okupuotos

paskelbė

Lietuvos .

1943 m. prad žioje jie ėmė fo rm uoti lietuvių SS legioną.
Šios akci j os, kaip ro do dokumenta i N r. 46, ėmėsi vi ešosios poli cijos vadas prie SS ir poli cijos vado Lie tu vo je .

Nuo jo neats iliko ir pirmasis okupac inės va ldžios tarėjas
P. Kubiliūnas (dok. Nr. 47). Jausdamas gyventoj.ų neapykantą ese sininkams , formuojamą SS karinį dalinį jis stengėsi
pava izduoti kaip lie tuvišką diviziją. Hitl erininkai šį kartą
pasite lkė dar daug .iau nacionalistų, galvodam i sėkmingiau
įvykdysią mobilizaciją į SS legioną. Apskričių virš ininkams,
burmis tra ms ir kiti ems vadinamos savivaldos pareigūnams
ji e pavedė suda ryti šau ki mo komisijas. Bet ir okupantų
talki ninka i, t aikyd c:.
:J.1iesi pri e gyventojų nuotaikų, nebuvo
rcH,iamai uolūs. No;rs ir buvo imta si represijų prieš vyrus,
r< vykus ius į mobilizacijos komisijas , formuoti SS legioną
1~, -.;.:,ekė dar labiau,
negu transporto tarnybą. Visišką SS
l1iP · 0110 bankrotą prip ažino patys hitl erininkai ir tariamai
ji,- · 1 si sakė . Bet uz tą n esėkmę ji e žiaur iai keršijo lietuvių
til1 · -:•1: uždarė universite tus ir kitas · aukštąsias mokymo
! i •• \;u s, areštavo api e 50 lie tuvių inteligentų ir · išgabeno
ji,
: š tuthofo mir ties stovyklą, grasino įvairiomis kitomis
r · sijomis.
. •Jle snes okupantų totalines mob ilizaci ja s, šaukiant vyr!;::; t sta ty bos bei inžine rijos batalionus ir kitus vermachlo pctga lbinius dalinius ir vež ant gyven toj us į • reichą darbe .ns, ro do dokum entai N r. 54-8 2. Šiq akcijų metu įvairių
tc1 utybių nacionalistų vadai, išsigandę represijų, pasidarė vis
nuola nke sni okupantam s. Prahitleri nius atsišaukimus išleido ru sų sentikių tary ba, pra voslavq cerkvės metropolitas
Sergi j us .,,Genera linis okupantų tarėjas J. Paukšt ys, gestapo
paves tas, padikt av o lietuvių nacionalistų va dams 1943 m.
kov o 1_9 d. atsišaukimą, kurį jie pasirašė, ragindami gy ven toj us vy kdyti okupacinės va ldžios patvarkymus, prisid ėti pr ie hitl erinink q pastangų laimėti karą.
Gestap o pastangom is 1943 m . baland žio 5 d. buvo sušaukta nacionalistų va dq konfer encija. Ji priėmė hitlerinės
žva lgybos iš anksto paruoš tas rezoliucijas ir išrinko pirmojo
genera linio tarėjo patariamąj ą tarybą, kurios svarbiausias
uždaviny s buvo pal au žti gyvent oj us, priv ersti juos talkinti
okupantams (dok. Nr. 55, 56, 59). Gen er alinis komisaras
Ren telnas po konf erencijos įspėjo apskrities viršininkus,
jog jie būsią atsak ingi už tol esniq mobilizacijų nesėkmes
(dok. Nr. 59). Propagandos srityje labai aktyviai reiškėsi
reakcingi eji dvasininkai , ypač arkivyskupas J. Skvireckas,
vysk up as V. Brizgys ir kiti. Naudodamiesi nacionalistų pa -sla ugomis , okupantai, tikr iej i mobili zac ijq ir žmonių gaudynilĮ dirig en tai, stengėsi sudaryti įspūdį, jog mobilizacijas
vy kdo generaliniai tarėjai, apskričių -viršininkai , burmistrai,
83

82

l

valsčių viršaičiai

bei okupacinės v ald žios įsta igos , vadovaujamos nacionalistų.
Bet ir nauįa taktik a ne daug tepad ėj o hitl erininkam s sugaudy ti kiek daugiau žrnonitĮ į ve rrnac h to da linius . T ai
konstatavo
okupantai išleistam e į gyventoju s ats;šau kime
,,Lietuvos gyve ntoj ai!" (dok. Nr. 62). Hitl cr ini nkai ir jų genera linis tarėjas P. Kubiliūnas tu os gyventojus, kurie prie šinosi, paskelbė aršiais pri ešai s, masišk ai juo s ureštavo, o neradę ~ su!~inėjo jų gimi nes, kraustė ištis q apvlrnk iq gyven_toJu s 1s gyve nviečiq. Tačiau vis vien didžiausia ga uclomųJų dalis pasislėpdavo .
Mobili zacijų nesėkmei Lietu voje n ema.iJ.i ciė>Jn°si o skyrė hit~e rinės V ok ie tijos va dova uj antieji asmen:: :;. 1 Kauną
tuo _r e1kal~ atvyko ge n eralinis darbo jėgos t.vark) !r;J,.,s Za ukeh~, _kuns kar tu su viso Ostland o ir ok1.ipuotcs - iet uv os
admu1:1strato r iais iešk ojo būdq, k aip sut rnmrlyt1 k;aslo gy vento 1us. Zauk elio ir kitų hitlerinių pilr ,~;¼u.11;~;,1:-.:ta
ri mo
protokol as ro do (dok. Nr. 78), kad ok up,111:w 1:l,"o ,:;lts irū
pi !1ę ant ~hi~le.~i~iu ~ąjūdž_iu, _tačiau nerado kilo būdo gyve ntoJų _p_a_s1
pn esmn ?u1 p akns t1, kaip da r didesnės rep resij os.
P~as1deJo ~ al!k el10 _sankcionuotos masiško s 7moni q gaudy nes turga v1etese , pne teatrų , kinq, ba7ri yčio 0;c, b,,y:, :,·>niri"!i
elgiamasi su p agautais iais. Tačiau gc'slapu •~iL;:;;r_.~ ·t, ,.1 11ą
ataskaitos rodo , kad gyventojai nėjo į r1101.:,i1::~,•1,: l~ k0 misijas, nor s jie n egauda vo mais to ir kilų egz:ste;1-;__-iJu.isv a.rbiq kortelių, jų gimin ės, arforiie ji buvo kraustomi 1š b utu,
repr esuojami (dok. N r. 80) .
·
Taip hitl er ini nkai su sa v,J pJgct lhininkdi s ::,im1tėj o p er
visus 1943 metus, ta čiau represijo s nedavė numaty tq rezultatų. Tik didėjo gyventojų p asipiktinimas
naciais, pasi priešinimas ji ems, augo tarybinių partizanq skaičius.
Totalinės mobilizaci jos n esėkmę patvirtino
ir P. Kub iliūnas, kalbėdamas apie naujas jos formas (dok. N r. 83). Pamatę, kad represijomis
nut eiki a žmon es prieš save, hitlerininkai ir jų pagalbininkai
nacionalistai sugalvojo dar vieną būdą, kaip lietuvius
pajungti hitl erinei k aro mašinai:
okupantai pasiūlė P. Kubiliūnui ir jo patariamajai
tarybai •
bei kiti ems nacionalistų vadams įsteigti SS le gioną bei kito
pavadinimo karinius dalinius ir tuo atveju tar iama i žadėjo
nevežti žmoniq darbams į Vokietij ą (dok. Nr. 83- 94). Generolas S. Raštikis pasigyrė galįs suformuoti du 150 000 vyrų korpusus, kurie užimtq Šiaurės fronto barą hitl eriniame
vermachte . Nacionalistų vadai tam sumanymui pritarė.
~i _tlerin~n~ai nesutiko formuoti tokiq stambių lietuviq
kanmų dallmq, nes netikėjo, kad ji ems tai pasisektų, o svar84

bi a usia bijojo duoti gin klq tokiai žmoni tl mas ei. Tod ė l, susitar us s u nacionalista is, buvo apsiribota poli ciniais batalionc1is, numatyta is kovai su taryb iniais partlzanais ir kitais
ok u pc1 ntLĮ pr iešai s. Šiq ba.talionq pad edami, hitlerininkai
ke tino įvykdyti ir visuotinę vyrų mobilizaciją į ve rmachto
dalin ius . Kad į tuos policinius batalionus palankiau žiūrėtų
visu omenė , nacionalis tai juos vadino Vi etine rinktine.
Rinkt , nės v adu buvo pask irtas P. Plechavičius, revoliucinio
j uckji m o slop intojas Zemaitijoje 1919 - -- 1920 m. ir vienas fašis tini o perversmo organizatoriq
bei v ykdytojq Lietuvoje
1<1'.2G
me tais . Formuojant VR, buvo sud aromos ir apskričių
l men dun tCtros, t u r ėjusios paruošti vi suotinę vyrų mobili7· .1 ją.

rnn~m tiej i užsienyje nacionalistų vadai Lietuvos karil ,0dalin iais va dina ir Vietine rinktine pakrikštytus
pol niu s ba talionus. Tačiau VR kariai savo priesaikoje pas l, .:·k davo ištikimai tarn auti Hitleriui, buvo gesta po bei SS
y; ;ininko Himler io va do vau jami ir pavadinti „policinių bal <11iom 1 garbės titulu".
Vieti nė rink tinė, į kurią hitlerininkai
su savo pagalbinmk ais dėjo tiek vilčiq, jai numatytų uždavinių neįvykdė,
pak ri kus i netrukus po jos sudarymo. Jos dalyviai suprato
esą hitl e rininkq ir nacionalistų vadų apgauti.
VR užsikrėtė
antihitlerinėmis nuotaikomis
(dok. Nr. 93 ir 96). P. Plechavičius ir kiti VR vadai, uolūs okupantq
talkininkai, nepajė
g ė sav o pavaldiniq
sutramdyti ir juos priversti tarnauti okupanta ms . Esesininkai ir gestapininkai VR nuginklavo, daugia u kaip 100 jos karių sušaudė, o suimtuosius išgabeno
į Vokieti j ą . Nuginkluojant
VR, vyko ginkluotų susirėmimų
tarp jos karių ir eses ininkų be i gestapininkq.
1, , nės

TRANSPORTO TARNYBA

Nr . 35
Slaptai
K au, (; . : :.'•/',

Liet uvos apsauginės sr ities ko11F'l' .i,,.
Ia skyriu s. Registr. Nr. 886/42 :A.

11 . gegužės

5 d.

tuoj a u susita ria s u a titi nkam u a rb eitsamtu dėl konkrečių
de taliq.
5. Tikrinimo ir ėmimo štabų sudėtis toki a:
a) Ar b eitsamto a tsto va i
b) V ermac hto atst ov ai
(1 kar inink as , 1 karo gy dyto j as, l puskarininkis
ir du ka ro
Jauko žan dara i). J ei nega lima įtraukti k aro gy dyto jo, reik ia laiku įpare igoti tikrini m e dalyvauti 2 civ ilinius gy dyt oj us lietuv i us.
6. Tikrinimo ir ėmimo eiga.
Ati tinkamai arb eit sam tai a r saviva ldybės pašaukia vy ru s
l ;d uv ius i tikrini mo vietas.
Paša uktuosius tikrinti ar beit. im to ar savivaldybės atsto vai į traukia į sąrašus, įrašyda
t'1i tikslius asmens duom en is, o po to si unčia ju os p as gydy. 0ją, kad tas nustatytlĮ, ar ji e tink a tarnybai. Nusprendus,
,d d pašauktasis tinka, arb eit sa mto a tstovas įpareigoja jį at 1l< tį tarnybą.

7. Vermachto

t :~ :

a)
:t!imimo

pavardę,

datą

ir

s iją , vedęs
Dėl lietuvių vež.ėjų ėm lw:J

,,:rnybai

1. Susitarus su generalinio ko misaH , Lic'tL.voj e atstovais,
1942 m. gegužės 8, 9 ir 11 d. šaukia mj utlik ti dar bo pri evolę
vermac ht e lietuviai, p aimant :
1720 žmonių
Kaune
Marijampolėje
Pan evėžyj e
Ukmergėje

Vilniuj e
Šiauliuos e
Tauragėj e

560

JI

480

,,

420
2240

,,

1070
5 10

,,
,,
,,

7000

2. Atlikti da rbo prievolės tarnyb ą im ami, j ei galima!
1919- 1922 m. gimimo vyrai lietuviai, kur ie bus panaudot.l
civiliniais vežėj ais ir kur ie , kaip to ki e, turi mokėti apsieiti
su arkliais.
3. Nuo g egužės 5 iki 3 1 d. turi būti mobilizuoti a rkliai
ir vežimai, kuriuos darbo prievolės p ašaukti atlikti vežė
jai turi perimti iš savininkų prie de numatytuose
perėmimo
punktuose ir pristatyti į frontą .
'
4. Tikrinim ą ir ėmimą at lieka atitinkamo a rbeitsamto ir
v ietos komendantūros atstovai . Vi 8tos komendantūros tuč·
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atst ovai sudaro:
nurodydami

Mobi lizuotųjų sąrašą,

ar

ir

vi etą, gyvenamąj ą vietovę

gatvę,

vardą,

profe-

nevedęs .

b ) Raštišką mob iliz uotojo p are iškimą, kad jis p erleicl:1.
ia da lį atl yg inimo sav o a rtimies iem s. (Blankai bus pris ta tyti. Sm ulkiau žr. priedą N r. 2 1).
Kadang i dalis mobilizuotųjų turi a tvy kti į perėmimo v ie tas žymiai vėli au, negu j ie bus paimti, tai šiuo atve ju tikslinga lai kinai pal eisti juos namo . Paleidžiant r eikia įteikti
ki ekvienam mob ili zuot aj am „Pranešimą apie įpareigojimą atlik ti tarnybą" . Tam e praneši me, remian tis pridėtu ėmimo
planu , v ietos kom endantas tur i. nurody ti atvy kimo tarnybai
at likti vietą ir laiką . (Pri edas N r. 1 1).
8. Po ėmimo dalyvavęs karininkas turi surinkti visus mobilizuotus ir p er vertėją, kurį skiria atitinkamas arbeitsamt as ar burmistras, išaiškinti jiems , kur jie bus panaudoti ,
kokios jq par eigos ir kit a . (:Zr. priedą Nr. 2) 1•
Paimtųjq sąrašq nu o rašus dv iem egz emplioriais
reikia
pristatyti
Lietuvo s apsauginės srities kom en dantt'1rai , l a
skyriui. Ten p at kasdien pran ešt i ir telefonu paimtųjų atlikti
durbo prievolės tarnybą skaičių.
9. A tvy lrns pai mta jam .a tlik ti tarnybos, jam reiki a įteikti:
_a) Ba ltą rai š tį su užrašu: ,,Vokie čių v ermac hto ta rnybo Je" .
. b) Pa:ž.ymėjimą , k uri am e į rašoma pavardė, vardas, gimimo vie ta ir dat a, paėmimo data , o taip pat, sutinkamai su

- --Pri edai1

nededami .
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ėmimo

pl a nu, magi stralinis k e lias (X ctrbct Xll) ir 7.yg io ko num e ris . Kitoj e pažymėj imo pusėje pctž.ymi mi ar ti miausių gyvų giminių adr esai.
Raiščiai ir pažymėjimai bus pristat y ti.
Remiantis ėmimo planu , paimt uosiu s re ikia sus kir sty ti
grupėmi s ir nustat ytu laiku , lydint kare iviams, nusiqs ti į nurodytas p erėmimo vietas. J eigu tam neužtenka vokieči ų ka reivių, galim a papildom ai p a imti lietuvili pohl ini11s ba ta lionus. Kur įmanoma , re iki a panaudoti a rnuv's , icl0\ ybės išskirt as karin es konvojų komandas.
10. J ei mobili zu o tu osi us reikėtų gab en ti ~<'ll!.iwJ t:!rn, a titinkam a vieto s komendan1urn
turi I UOJrhl <i.i0I J f' .r,•1:;1,.,}a titinkam ai k arin ei susisiekimo
k.omendčll:lUr<l:, r.,•,~
~Hi n ia i
trauki niai skir t u laiku atvyktų į prJJėlTlln,o v11n'..;.\t1'.;.Kur
negalim a p asin a udoti gt>le7:nkdi1J, paiH'1 if.lji :,t:i.~ti ,i'rny bą
siunčiami į perėmimo pulllW'::; c;u11kv0t: f".;i°lh ,;,. 0a J ~:,sd ųjq
lo nos

§

Vyra i, gimę aukšč iau įvardintais me lais ir gyvenantieji
Kaun o, Vilni aus, Šiaulių, Panevėžio, Ukme rgės , Tauragės ir
Marijampolės miestuose,
registruojasi
p as atitinkamą bur:
mis lrą a rb a apskrities
viršininką žemiau nustatyta
tvarka
ir la ik u, pagal pava rdži ų pirmąsias raides, būtent:
n uo A iki G 1942 m. gegužės 8 d., 9 va l. ryto,
n uo H iki O 1942 m. gegužės 9 -d., 9 val. ryto,
nuo R iki Z 1942 m. gegužės 11 d., 9 va l. ryto.
§

i(i tus
kJ1na .

tais metais

k omanu.:s 1, ir-:r,s k or w,.c1<1:11.ll"•'•'i '>J,,r;d iki
to; jcs t ,ni ~1,i--!(1;.t.i 1s l pusk ,.uimnk.io a rba
virš ilos ir pak ank am o E'·•li!i:u ,3\c:•r::(
,,,s.
Perdavu s mobi li zu otuoc .. ,~ .,t;· i;J -,, n:c1~1;:;, ermac hto įstai
goms, konvojų ko man dos. Li~:c ps Pcnn:::kiri'-nnos lydėti
žygio kolonq, turi būti iš k;;,t,-, :š:-,\-i<-t'.:>
s ;:,tf('l ; snc; dal:s
12. Vermachto
ko men dant'~.i "'.' pri).~ 1:iri. kr.cl :·ir· iino ak cija vyktų skland žia i, pasirūpiui !"t'irci,tnia ko o1dinac ija ir
teikia paramą vietos kom e ndo:.:-,rQroms visuose da rb uose ,
kurių jos negali atlikt i savo jėgomis .

§

ctpsa uginės

srit ies kome ndantas
Lletuvo , TSR CVA, f. 678, ap . l , b. 6, l. 40- 42. Ve~sta iš ;nt v'.rt:nlo
1rno··ašo vok :ečių kalba.

Šis pot va rkis veikia

talkininkų

pas ili e-

4

nuo 1942 m. gegužės 6 d .
§

6

Mano 1942 m. gegužės 2 d. pot va rkis dėl privalomo talkininkavimo
reicho karo pramonėje šiuo potvarkiu neliečiamas. Todėl gimusi eji 19 19-- 1922 metais, kiek jie paliečiami potvarkiu
dėl privalomo
talkininkavimo
reic he, privalo registn .:otis du kartu.
Kaunas,

Potvarkis
transporto tarnybos

te isė

§ 5

Nr. 36
dėl

pa ša ukti

Privalą registruotis
vyrai, kuri e nevy kdys šios registra\: ·i:osi prievolės arba suteiks net eis ing u s davinius, bus baud;":1ami, pasiremiant
reicho komisaro Rytų kraštui potvarki11 194 1 m. rugpiūčio 25 d. dėl darbo jėgos panaudojimo,
§ i3, a rba apygardų komisarams sut eiktq ba udimo teisių ribose .

J usi

Pik. ir Lie tuvos

3

gimusiuosius

rikiuotėj e.

11. Konvojų
perėmimo punk

2

..Į

1942 m. gegužės 6 d .

laisvę",

19,!2 m.

g e gu žės

Dr. J . Paukš lys
Darbo ir socialiniq reikahĮ
genera linis tarėjas

6 el., Nr. 105.

§ l

V_isi Lietu:,-:os generalinės srities vyrai, gimę 1919 - 1922
metais, neats1zvelgiant
jų profesijos
ir tai, ar turi ji e darbą, ar yra bedarbiai,
šauk iami panaudojimui
transporto
tarnybos talkininkais.

BB
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Nr. 37

čiup ti

Skelbimas Nr. 49
Einant kome ndanto įsakymu Lietuvoj e, vyks viS LĮ Š\a uli uose gyvenančių vyrq, gimusiLĮ 1919, El20, 1~)21 ir 1922
me ta is, sv eikatos p a tikr inim as jų darb ing umui nuslaly ti sekančiai:
Pavardės, prasidedanč ios
1942 m . gegu žės 9 d., 8 Yal.
Pavardės,
prasidedančios
1942 m. gegu žės 11 d., 8 vc1l.

su A-H
su

l -P

ir ra sti kele tą j ų eg zernpliorilĮ, rezu ltatų iki šiol ne-

cln vė .

, r1 · ciPl,'i~,

a l vy ks ta

1,.i( 1 :,mį~

l''.vy ks ta

Pavardės, p rasidedu11<~1os st1 R 2. r,u:..L' ;,1;,, ~:tvy ks ta
1942 111.gegu žės 12 d., 8 val.
Pat ikrini mo vietc1: Šic1uliuo ,,. Vrnd,~t::,'· i:1 :,, ',t. 119121, mo ky klo je.
A sm ens dokum enl11::, ai h,, ,~v:·'10 1,mi•• 1 • · :. '(•r( i,' lu.S priva lo turėti su savim.
Į šį patikrinimą nea · ';' 1(, [,įe;, :,. .; ·okieėiq karo įsta t ymais griežčiausiai baudziė1 •; .
-

Iš Pi lv i š k i ų b uvo p ra neš ta, kad, patikrinus j aunus lietu vius, ka i k ur ie j q į si ve ržė į burmistro kambarį, pagrobė
mobilizuol qjq sąrašą ir jį sunaikino . Mobilizuoti eji po to
išsiskirstė į aplinkinius
kaimus.
Kybartų li etuvių policijos vadas, buvęs k elias die nas pasit ar ime Kaune, mobili zacijo s klausimu pranešė štai ką :
Viso j e Lie tu vo j e , o ypač pačiame Ka une , dė l šio jaun LĮ
, ·,1uv iq ti k ri nimo ir ėmimo la ba i nerimauj ama. Tai svar 1 1,1usia pokalbi ų t ema,
ir ko muni sti nio elemento ji kurs tot. Liet uv iq slu ok sn iai , pasisa ką už be ndradarbiavimą su
Jkie lija, bij o Vo kie tij os drakoni škų priemonių, kurios ga, 1 !Į sutruk dy ti a rba laik inai visiška i nutrauktų visą atstato~ij į da rbą.

I-lorn

1

Šia ulia i, 1942 m . gegužės 6 lf .
L etuvo ~ TSR CV A, L l 099, ap

~~icl'Jh)

Vyr. kriminalinis
',

Lietuvos TSR CVA, f. 1399, ap. l, b. 44, l. 155. Ve rsta iš nu orašo
ka lba.

k iečitĮ

rnir'fJLr' bur mistra s

Nr. 39

,,
Marijampolės

pasi enio policijos Ei/ kūnai, 1942 m.
komisariat as
Pranešimas

žandarmerijos

Marijampolė,

geg užės

1942 m.
13 d.

gegužės

punktas

N r. 38
Eitkūnų

asistentas

12 d.

Kauno apygardos

SS ir policijos

vadui

Kaun e
1942 m . geguzes 11 d. komandiru otės į Vilkaviškį metu
stebėjau 1919- 1922 g imim o m etų lietuvių tikrinimą ir jų
išvežimą į Marijampolę [... ] Po tikrinimo
j auni vy r ai Vilkaviškio turgavietėj e laukė , k ada ji e bu s veža mi. Juos apgulė daugiau kaip 100 žmonių mi n ia . Išv yk st an t t am transportui, kilo did žiulis klyksm as ir dej av ima i, k ai kurias
moteris ištiko pri epuolis. Atrodė , lyg vy rai lietuviai būtq
vedami į skerdyklą. Ji e patys ta čiau la ikėsi ra miai, tik dėl
moterų elgesio k eli neteko galvos .
Vėliau tą dieną bu v o slapt ai p ra neš ta , ka d Virb alyj e jau
dalijami laišk eliai, rag iną lietu v iu s n epaklu sti kvi etimui vykti į mobilizaciją ir jokiu būdu nepadėti vokieč iams . Pri emonės, kuriq ned elsiant bu v o imt as i lai škuč iq dalintoj ams su-

00

Dėl

demonstracijos Marijampolėje,
darbo prievolininkus

išsiunčiant

1942 m. gegu žės 9, l O, 11 ir 12 di enomis Marijampolės
komendantūra paė mė darbo pri ev olei vežėjais vokiečių kar iuomenės transporto
tarnybai iš viso 580 jaunų vyrų. Jie
buvo apgyv endinti vienos e iš čionykščių kareivinių, kur gav o aprūpinimą. Šiandien (13 d.) 7 val. ryto reikėjo išsiqsti
220 paimtųjų į Vilkaviškį , kur jie turėjo gauti arklius su
ve žimais . Skirstant ka reivinitĮ kieme minėtus asm enis, į ten
a tėjo apie 3000- 4000 žmonių, iš jų - api e 2/3 moterlĮ ir merginų, ir ėm ė paimtiems šaukti: ,,Mes ne vokiečia i , nevykit e
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į frontą"

ir pan. Rezu ltatas buvo toks , kad dalis pri evo lininkų nupl ėšė nuo rankovių raišč i us, metė j uos a nt že mės
ir trypė. Tuo s pri e vo lininkus , kur ie dar buvo su rai šč iais,
nuplėš usi eji raiščius prive rtė taip pat juos nusii mt i. Tuo
metu į kareivin ių kiemą demonstracijai paremti o tėjo da r
apie 70 % Marijampolės mokytojų seminari jo s ir g imnaz ijos mokinių - jaunuolių ir merginų ,- net11 rėiusiq pamokų.
žm onės u ž traukė li etuvi ų laisvės dain as lwi 1,ct11viq ta utinį himną ir grėsmingai sustojo prieš kr'iiS
,r,r,A:a nk ama i
ginkluotus v ietos k omendant ūros karei vil,s /-\c,1,-1' ė raš omą sta l ą ir s uolą , išmušė lango stiklą. Vt·rd·J,į, ~-'!•is pra bilo gauj ai nutildyti, min ia nustelbė Gctiict~··,1., i1'. ·a sus ibūrė g a tvėj e kolona žygiuoti į miestq. T,J .K.r~if 1 •:1.! va žiavusį su venrn1 chto kareiviais
verma ,-hi ,) st,nk:ir(·;'.'.:;·;
.. ~•nmėtė
akm e:1~mis. Sužeidimų . nebuvo. Tuo mct·, i.1. ,,, .:-i,1si.,u, ~~i gavo vellavų. Jas nešė kolonoje . Mie1-tt1 :,.w>!/· :-,.· ,.otuną išsklaidė ir išblaškė iandarme rija , čic 1 1yl••.; :-, 11;v~,·.· kome n?ant~ro s. k ar:eiviai ir L •~11v
iq nuo vados p.Jih iu:,11,.:::.i, k urių
Įvykių v1etOJe bu-:c , 1:..u:
ii.:n kas ir 15 eilinių . Į vieną lietuvių policininką b-1,:,, :-1;2•,:-:,.-: kiauši nis. Vie tos kom enda ntas Ak ermana s l -osi03 ; i , t :•; i:r ,Juliri nio bata liono k uopos
vyr. leit enant ui Vale1.i~i1t ";:, •=- n .r,y.lyr:_._, J,ė.:.d vif.: d:.ir1Jo
pri ev olini nkai, vi si iki ,.-ie'1.:-,;,,; įvykiti ,r.=•1t, JJ-1,-~.-<al;n~
iš
kareivinilĮ, iki 11 val. sug~;žr1; Dc.,.;;guma pur:iv ,;rnink ų po
pietų sugrįžo į kar ei vines, codėl Sc:nk:vPžirniais galim a buv o
išsiųs ti 220 vyrų.
Atvykę
lietuvių
nuo vados pe,l!cininkai demo nstra ntus
stengėsi nuraminti.
Išsk yrus vieną pist oleto šūvį, t urėjusį
pov eik io , ene r gingai nebuvo v eik.ta. Kaip savotišką faktą
reikia pažymėti , kad, giedant lietu v ių tauto s himną, policininkai atidavė pa ga rbą , o du jų verkė. 1-osios li e tuvių policinio ba taliono Marijampol ėj e ku opos ka riai m inios atžv ilgiu laikėsi vislškai pasy viai. Bū dinga tai, k ad kare iviniLĮ
apsa ugos lie tuvių sargyba nekliudė gauja i įsive rž ti į kar eivines . Li e tuvių poli cinio bata liono kuopos va das vyr. le itenant as Va len ta atvyko tik ta da, kai d e monstra cija pe rže ngė kulminacinį tašką.

Vietos komendant as Ak ermanas informavo
čionykštį
[žanda rme rijos] punktą tik tuomet, k a i jo de rybos su į kareivinių ki emą įsiveržusiais d em onstr an tais n edavė rezulta·
tų, todėl užgniau žti [demonstr aci jos] j au n ebuvo galima.
Įvyki ų eiga rodo, kad demonstracij a bu v o pl aningai paruošta ir kad gyventojai lietuviai n e linkę turė ti clid e liLĮ au kų bolš eviz mui nu ga l ėti ir su naikinti.
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Kad toki e įvykiai nepasikartotų, vie to s kom endanto prašy mu iš Ka uno aps augos bat aliono į Marijampolę pasiųsta
20 vyrų.
Schwarz

::Zandarm er ijos meisteris
t

ll

Lietuvos TSR CVA , f. 678, ap . l , b. 6, l. 74. Versta iš nuo ~ašo voki cka' ba.

Nr. 40
Telegrama
Kaunas 1670 340 / 339 14/ 22
1942 m . gegužės 15 d. , 9,30 val.
Šiaulių
1 l

e

č ia:

aps k riti es v irš ininkui

1942 m. gegužės 6 d. potvarkį
tarnybos papildymo

dėl

transporto

tal-

kininkų

talkininkų ve rbavimu
po tva rkymies tuo se nepasiektas reikiamas talkin inkq
ska ičius . Todėl Tamsta
es i įpareigoj amas betarpiškai pakvie sti reg istrac ijai visus sa vo apskrities vyrus, gimus i 1.1s
1019- 1922 metais. Mi estuos e gyvenantieji pri v alo registruotis 1942 m. geg užės 16- 18 dienomis. Kaim uo se gyvena nti eji priv alo reg istruotis pa ga l be tarpišką pa k vie timą sekančio
mis die nomis apskriti es viršininko įstaigoje . Iš gyvenančiųjų už miesto
rib.ų vyrų ypatingai
turi būti pak vies ti
ne turin tieji darbo, laikina i dirbanti eji ir visi tie 19191922 m. gimę vyrai, kuri e paskutiniu laiku kaimuose apsigyve no.
2. Tra ns po r to talkinink ai bus pana udoti gurguo lin inkais
kariuom enės užnugaryje.
Ji e gaus gerą atlyginimą ir gerą
maistą. Įpareigotajam pag eid auja nt, iš jo atlyginimo
galima
jo šeima i kas deš imt di e nų pervesti po 15 reichsmarkių, ir,
be to, šeimos nariai turi teisę būti išlaikomais, gau na n uolatinę pašalpą. Paliktosios
šeimos vyriausias narys gauna
20 Rm., o ki ekv ienas jaunamet is ar negalintis dirbti šeimos
narys, j eigu ji s įrodomai iki šiol buvo išlaikomas talkininko,
15 Rm. mėnesiui. Reg istruotis privalą vyrai dėl socialinių
ir ūkinių priežasčių gali būti nuo talkininkavimo
atleidžiami. Privalą reg istruotis vyrai, vykdam i r eg istruotis, privalo
su sav im atsinešti asm ens dokumentus, antklodę , sveiką eilutę arba uniformą, uniformos
pri edus, se zonui atitinkamą

l. Ligšio liniu transpo r to

je

įvardintuose
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paltą , sti p rius ba tus (pagal galim ybQ c1uli11ius), kupr inQ ,tr
čemodan ą , rankšl uoslį, skutimo si į ra nki us, muil o, š ttl<cls, v e id rodį, šepe tį ir pagal gali myb ę indą v ir imui <1r l ėkš tQ s u

šaukštu, šakut e ir p eiliu.
3. Gyventojams reil ia išaiški nti to registrn, imosi prc1smę. T uri bC1ti ven giama suke lti be t kokiu 1w1<1,1 ltllllLI gyventojų tarpe . Pak vietim e turi būti įrašytos dntr,u11r>pu nk te
išva rd in tos są lygos.
4. Atsakomybė už šios registracijos
"'V~ l'
te nka
Tam stai. Tam darbui Tamsta naudojiesi maPc, · ·, ·mu iš
1942 m . g e gužės 7 d. Sudaryta komisijct, kuri , h, ,,!r" ··hia uda ma su da rbo įs taiga (Arbeitsamt), pr 1v,·r·
r ... ,.iJ imą .
5. Tamstai pavedama
iš Tc1mstos rlJ :.h.,
··ta ty ti
750 vyrų, įsk aita n t ir tuos, kurie ji1• 1; 1., • ;,
Je ig u
Tamstos apskrit yj e tra nsporto t,nn) b 1i j ·1 ' , , t
ruo tų
talkini nkų ir jų skai čius viršijc1 rn1mnl'. t-, 1 'l'·
t 1 ska ičių, t ai daugiau ve rb uoti nercikic1 i1 p, i· · ,.,
, , ska ičiaus. Regis t ra vimos i vieta ir laik as pr ·
;i.'
•
.. • n telegrafu. Dė l talkininkų patikrin imo ir priėmm10 wi! "' iš ank st o susita r ti su vi etos komendantu .

Dr. J. Paukš lys
Darb o ir

soci alini ų reika lLĮ
generalini s tarėj as

Lietuvos TSR CVA, f. JO<J9,ap. l, h. 56, l. 17. N uoraš as.

Latv ijos TSR CV!A, f. P- 70, ap. 3, b. 93, l. 24. Ve~sla iš nuo :·ašo
ka lba.

Nr. 41

Kauno aps kr it ies p oli cij os va das
Nr. 1313

i eiles, t varkė arkliq vedimą ir stebėjo, kad nė vienas
v,dslic lis, neparodęs komi sijai savo arklio, nepasuktų atgal.
A rkliq likrinimo komi sijLĮ pirmininkai Rumšiškėse, Garli,1voj e ir Kruo nyj e griežčiausiai pareikalavo, kad po licija
\ is ą dieną ir n aktį saugotq ark lius ir visus kitus paimtus
dc1ik lu s. Ta ip buvo ir daroma.
Tik ri na nt a rklius Rumšiškių vals č iuje, komisija labai
~ u,kšč iai ir gri ež ta i elg ės i su nuo va dos v iršininku, aprėkė
, ir gra s ino . V ienas voki ečių komisijos narys, verrnach t_o
,lov as, pra važiuojanč ius valsti ečius čai žė botagu. Ta de i
lstiečiai ga rsiai reiškė pasipiktinimą. Išvykdama
iš Rumkių, ko m is ija atsiprašė nuo vados viršininką dėl sa v o at' iura us elgesio ir padė kojo už g erą tvarką.
1942 m. geg užės 23 d. p er arkliq tikrinimą A. Panemu' s va lsčiuj e vokiečių puskar ininkis mušė botagu ir bot·či u vals tieč ius, rodančius savo arklius, ir reikalavo,
kad
,it:ti p da ry tq vachmistras Telesforas Kisi elius. Kadangi tas
pasekė jo pa v yzd žiu, tai jis Kisielių ėmė čaižyti bo tagu
b otkoči u ir iškoneveikė ne švankiais
žodžiais. Vokiečių
1,Mininka s, taip pat komisijos nar ys, rėkė ir grasino pistolt'tu . Tu ome t v iena valsti e tė, mokanti susika lbėti vok iškai,
dėl tok io elg esio su žmonėmis pareiškė protestą. Po to ka 1ininkas ir puskarininkis liovėsi mušę ir konev eikę žmones.
Kituos e valsčiuose tikrinant arklius, jokit! nesusi pr a timu nebu v o.
Kauno apskrities po licijos va das
vokicč it)

I{muws, 1942 m.
birže lio 4 d.

r. 42

Tele fonograma Nr. 823

Slaptai

Ponui Kauno apygardos

SS ir policijos

Šiuo pranešu, kad 1942 m. gegu žės 23, 28 ir 28 1 d. visuose Kauno apskriti es vals čiuos e buvo pri statomi arkliai, vežimai ir pakinklai.
Visoms a rkliq tikrinimo komisi j oms
padėjo [policijos] nt.:ovadų vir šininkai ir e iliniai. Jie p rižiū 
rėj o, kad valstiečiai nepake istų blog es niais a tvest:ųjtĮ į tik rinimą arkliq, atgabentų vežimų ar pakinktq
arba, ka d ko
nors iš šių daiktų nesugadintLĮ. Todė l vals tieč ius j ie s ta t ė
1
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Taip dokum ente.

1942 m . bir želio 10 d. ·

vadui
Iš

K uršėnų val sč iaus savivaldybės

Siau liq apskr ities vi ršin inku i
Į tel e fonogramą

Nr. 208 pranešame, kad Kuršėnų va lsta lkin ink us nea tsirado. Transpor to talkininkais p aša uk ta iš 1919- 1922 metų gimusiq vyrų ir k eletas vyres nio amžia us, tačiau š. m . birželio 10 ~a tvyko tik 3 vyra i iš pašauktųjLĮ, iš 40 paša uk tq vy rq skarčiuje sava nor iq į trans p orto
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.......
Čiaus. Kiti išsislapstė, išbėgo į miškus. Su pol icija buv o pa~iluin ta tran sporto talkininkų jq gyvemirnosc vietose, tačiau
J LĮ nerasta.
Prašau Tamstos tuo reika lu parėdymo.

Puodi nskas

P er d avė: Januškevičius
Pri ė m ė: Andr ijauskienė
Lietu vos TSR CVA, f. 109Q, ilp. l, b .

,,q

.'i(J, l

l

Tie valsčiai ir miestai, kurie jau dalį pristatė šio mėn.
10 d., turi papildyti savo kontingentus iki 25, o kuriems
buv o nustatyta daugiau kaip 25 - turi išpildyti telefonograma Nr. 209 nustatytą kontingentą.
Už nepristatymą viršaičiai asmeniškai atsakingi. Už kon1ingento neišpildymą gresia bausmės pagal karo meto įsta
tymus. Joki e pasiaiškinimai neišgelbės.
Policijos punktų vedėjai įpareigojami visomis priemonė
rnis padėti šį įsakymą įvykdyti.
P. Kulka

'r1 .n, .1s. Rankra štis.

L. e. Šiaulių aps . viršininko

pareigas

Lietuvos TSR CV A, f. l 099, ap. l, b. 56, l. 28. Patvirtintas

nuorašas .

N!. 43
1.ab ai skubu

Nr. 44

Visiems
ir policijos

va lsčią

-, :, ;aic1Jrr:s, IT eilės

miestų

burm istrams

pu nkt ų ·.,e.:::ė>,m:;

Kuršėnai,

Š iaulių

1942 m. birželio

11 d.

apskrities policijos
punkto vedėjas
Nr. 1037

Kuršėnų

1942

m.

i.,ir želio 11 d.

Ponui

Kuršėnų valsčiaus viršaičiui

Iš Šiaul iq apskrities virši nink o
Generalinio komisaro įsakymu, darb o ir soc ialiniq reikalq generalinio tarėjo telegram a Nr. 480, Šiauliq apskritis
tuojau turi duoti 350 transport o talkininkų.
Valsčiq viršaičiai ir miestq burm istrai, susitarę su socialinės įstaigos I atstovais, suregistruoj a ne mažia u kaip po
25 vyrus iš savanorių arba kitų, kuri e nebūtinai reikalingi,
ir greičiausiu laiku, bet ne vėliau šio mėn. 13 d., 18 val.,
turi prist atyti į Šiau lius, Gubernijos kareivines, komendantūros žinion. Čia bus sveikatos tikrinimas, atrinktas reikiamas skaičius ir duoti paskyrimai. Viršaičiai, nesurinkę reikiamo sk~iči~u~~ ~uri šaukti visus vyrus, gimusius 19191922 metais, 1r 1s JŲ surinkti vals čiams nustatytą skaičių.
Nuo .šaukimo ~tleidžiami visų mokslo įstaigų mokiniai,
studentai, mokytoJai, geležinkelių, sauske liq ir vandens kel~ų t~~nybos ž~~nė~, jmonių ir įstaigq nepakeičiami specia1Ista1 1r pastoviai dirbanti eji žemės ūkyj e .

. <?rąžindamas susirašinėjimą, pranešu, kad pagal Tamstų
pns1ųstus sąrašus dėl surinkimo talkininkų transporto
tarnybai, esant neaiškiam sąrašui, buvo atsiklausta vietos arbeitsamto įstaiga, kuri painformavo, kad valsčiaus savivaldybės patiektą sąrašą, kuris dabar perduotas
policijai, ji
yra patikrinusi, ir pastaboje atžymėtų asmem1 „nicht" 1 nel~esti. Taip pat atsiklausus, ar galima paimti · į talkininkus
1s repatriantų ir kitq, pasakė, kad kurie turi nuolatinį darb~ ~r yra registruoti darbo įstaigoje, tai jų neliesti, nes
kitaip atsakomybė bus policijai.
. ~.atikr~nus, kas matyti. iš pridedamll pasiteiravimlĮ sąra
se 1svardmtų asmenų, gyvenamose vietose, bet jų surasti
nepavyko,. nes matomai visi yra išsislapstę. Patikrinus naktį
dar ~art_ą Jll gyvenamas vietas, bet jų surasti nepavyko. Vakar tiknnant buvo pagauti .tik Strazdauskas Aleksas, Ram anauskas Jonas, Zaveckis Alfonsas ir Piščikas Viktoras kurie šiandieną, 8 val., buvo pasižadėję atvykti į policiją, bet
neatvyko ir, patikrinus jq butus, pastarieji. buvo pasišalinę.

1 T. y . arl.Je itsam to.
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7 Nac ionali sllJ talka hill er ininkams
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Sąraše

išvardint as eilės Nr. 17 Bartašius Stasys lan,..·. ,olines turi iškeltą Šiaulių ap yg ardos i :: isrne
baudžiamą bylą ir, be to, išlaiko suvargus ią savo J'1mą
kaipo maitintojas.
Kas liečia Tamstų pridėtus sąrašus paimti kai po trun sporto talkininkais rusus repatriantus ; tai tą vykd yti polic iįa atsisako, nes š. m. gegužės mėn. 15 d. bu vo gautas iš
Siaulių aps. policijos vado telefoninis parėdymas, ka d surinkti vietoje rusus repatriavusius, čigonus ir kitu s nepageidaut inu s asmenis, kuriuos prist atyti transporto talkininkų komisijon . Pristačius tą pačią dieną į minėtą komisiją
surinktus 21 tokį asmenį, bu vo policijos pareigūnai komisijos narių išplūsti ir turėjo net iš savo pinigų samdyti pas to tes pargab enimui atvežtų į komisiją asmenų. Be to, vo ki ečiai parašė raštą mano vardu, reikalaudami, kad aš apmokėčiau atv ežtiesiems asmenims kaipo už sugaištą dieną ir
ateityje įspėjo, nepasitarus su vietos arbeitsamto įstaiga, to
nedaryti. Todėl, einant virš išvardintų, surasti iš patiekto
sąrašo transporto talkininkų iki šiolei nepavyko.
cijos

pnezrnrą ,

Pri edas:

31 lapas

por, ' , rnybą, o tai p pat tikri nan t arklius, bu vo kilę tam
tikr ·, · 1cidentų, prieštaraujančių ministro potvarkio nuostata m l~mimo kom isijos griebėsi tokių metodų, kurie , gal
bū t, 11ktų kampan ijos pri eš Lenkiją metu lenkų teritorijoje, hr-t ne čia , generalinėj e Lietuv os srityj e .
Emimo k omisi j os ir jom s priskirtos pagalbinės komandos - pus ka rin inkia i ir kareiviai - turėjo guminius rimbus
arb a storas lazdas. Pirmomis dienomis buvo demonstrat yviai ro domi užmauti durtuvai, bet vėliau nuo to atsisakyta.
Įvairi ems inci dentams nušviesti siunčiu dviejų gebistkomisarui prisiųstų pra nešimų nuorašus , kuri e nereikalauj a
jokių įrodymų. Be to, re ikia pažymėti , kad api e daugelį tokių įvykių ka im o gyventojai
nepraneša, nes ji e įbauginti.
Dė l šių incid entų metu išaiškėjusio vermac hto nusistatymo gyventojų tarpe kyla įtempimas, o vokiečių civilinei
valdžiai tuom et tenka sunkus uždavinys - sukeltą pagiežą,
sudarančią palankias sąlygas priešo propagandai,
vėl nuraminti.
2 pri e dai

1•

[parašas neįskaitomasi
Punkto vedėjas
Lietuvos TSR CV A. f. l 099, ap. l , b. 56, l. 71. Originalas.

[parašas

Nr. 45

Generalinis komisaras Kaune
2 P 435/ 42 sl.

Kaunas,
1942 m. birželio 23 d.

Ponui Ostlando reichskomisarui
Ryga

P a g r indas:

elgimosi su

žmonėmis

1942 m. gegužės l d. II skyriaus „Politikos" .
poskyrio potvarkis 2203/ 42 sl., reichsministro okupuotoms rytų sritims 1942 m. balandžio 9 d. potvarkis Nr. Ii77/42

Kauno apygardos gebitskomisaras man pranešė, kad pastaruoju metu, atliekant ėmimą į pagalbinę ve rmachto trans1
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Priedas nededamas.

Įgaliojus
neįskaitomas]

Latvijos TSR CVIA , f. P- 70, ap . 3, b. 93, l. 23. Versta
kalba.

vokiečių
1

Dėl

1

2r. <lo k. Nr. 4 1.

iš originalo

IIIIIIIIIPI
TOTALINĖ MOBILIZACIJA
--

1,tl l plĮ li e tuvių legiono karių še imoms skyrimas ir jų
ap rupi11imas bus t varkomas pagal vermachto aprūpi~imo
taisyklns ir SS pašalpų ir aprūpinimo ista tus . Taigi leg ion o
vy rai s bus taip pat rūpi namasi, kaip ir daugelio kitų Europ os tautų leg ioni er iais, jau senia i kovojančiais prieš bol-

♦

SS L EGIONO STEIGIM AS

ševizmą.

Sc1vano riams teik ti

visokeriopą pagalbą

ir

paramą .

Musil

Policijos

"
Lietuvos

Nr. 46

nuora šo

Kaunas, 1943 m. vasario

TSR CVA , f. 10 18, ap. l, b. 96, l. 40. Versta iš patv irtint o
kalba.

voki eč i ų

26 d.

Nr. 47

Tvarkos poli cijos vadas
prie SS ir policijo s vado Lietuvoje
Ia skyrius
Dėl savanorių

registravimo

Labai skubu
į

SS

legioną

Ypač atkreipiu dėmesį į 1943 m. vasar io 26 d. ,,Kauen er
Zeitung " 1 paskelbtą atsišaukimą: ,,Organizuojamas lietuvių
legionas ".
SS leg iono paruošiamuosius darbus pave sta atlikti SS
ir policijos vadui Lietuvoj e (Kaunas). ,,Lietuvių leg ionas",
kaip nemaža karinė formuotė, kurioj e bus visos ginklų rū
šys, priklausys SS kariuom enei kaip išt isas dalinys ir kartu
su ja kovos.
Į „Lietuvių legioną" gali būti priimti visi Lietuvos pili ečiai nuo 17 iki 45 m. am žiaus. Stojantieji turi būti arijų kilmės, teismo ir policijos nebausti bei dvasia ir kūnu tinkami
karinei tarnybai. Pirmenybė teikiama buvusi ems Lietuvos
kariuomenės karininkams
ir puskarininkiams bei sanitarijos ir veterinarijos karininkams, ūkio dalies tarnautojams
(intendantams, iždininkams ir pan.).
.
Visos lietuvių ir vokiečių įstaigos įpareigojamos priimti
prašymus ir persiųsti į mano įstaigą.
.
Mitybos, atlyginimo ir aprangos klausimais „Lietuvių
legiono" kariai visais atžvilgiais prilygsta SS kariuomenei.
Ji e nešios pilką SS kariuomenės uniformą, o ant kairės rankovės - kaip šiuo metu lietuvių policinių batalionų kariai - lietuvišką herbą.
1

Vokiečių kalba okupantų leistas dienraštis.

plk. ltn .

Kaunas,

1943 m. vasario

26 d.

Pirmasis gen eralinis tc1rėjas
ir gen era linis tarėjas
vidaus reikalams Nr. 627
Panevėžio apskrities
Panevėžio apygar

per

viršininkui
dos komisarą

Siųsdamas nuorašą taisyklių dėl 1919- -1924 m. gimusių
piliečių ėmimo tvarkos
vykdyti, kr eipiu Tamstų dėmesi
į tai, kad numat yt i žmonių kontingentai
bus panaudoti o~ganizavimui lietuviškos divizijos ir vokiečiq kariuomenes
bei karo ūkio talkininkavimui.

Primindamas reichskomisaro Rytq kraš tui 1943 m. vasario 24 d. atsišaukimą į lietu vius ir paai škindamas, kad tai
yra kuo didži ausios svarbos reikalas, turintis mūsq krašto
likimui labai didel ės reikšmės, prašau Tamstų dėti pastangas, kad ši akcij a turėtq pasisekimą ir būtų atlikta tvarkingai.
P r i e d a s: taisykl ės vokiečiq kalba.
P. Kubiliūnas

Pirmasis generalinis tarėjas ir
generalinis tarėjas vidaus reikalams
Lietuv os TSR CV A, f. 729, ap. 2, b . 3. l. 40. Orig ina las. Spau sdinta
h ek logra fu.

101
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.....

1919- 1924

metų

ėmimas

Legiono verbavimo pr aved imu i, vokiečių kar iuo m<!n ei
talkininkauti ir kariniai spr end žiam oms paskirtim s ai.lik ti,
einant darbo pri ev ole, yra duotas parėdymas ėmimui gimusių 1919- 1924 m. Akcija turi būti pra ves ta būtinai. Ją
vy kd ys ėmimo štabai, kurių buveinės randasi apskrit ys e.
Apskriti es viršininkas bei burmistras da lyvauj a ė mimo
štabe kaip savivaldos atstovai. Kas bu s kiekvien os apskritie s
ėmimo štabo pi rmin inka s, apskriti es v iršininkui
bei bur0
mistrui bus pran ešta.
Minimų metų bėgyj e gimusiųjų ėmime apskriti es viršininko bei burmistro užda viniai yra šie :
1) Registravimo
sąrašus Tvarkos policijos vadas perduoda žemesnėms po licijos įstaigoms bei valsčių viršaičiams, į kuriuos įrašomi vyrai, gimusi eji minimais metais.
Šių sąrašų originalą re ikia pasiųsti arbeitsamtui bei jo skyriui, o dublikatas lieka pas išduodantį .
2) Registra cijos sąrašuose pastabų skiltyje, esant reikalui, įrašomi asm enini ai registruojamojo santykiai.
3) Apygardų policijos va dams yra pagal apskritis pa siųsti šaukimai. šaukimų atitinkamą skaičių gauna apskri ties viršininkas bei burmistras.
4) Sąrašus pagal registracijos sąrašus nedelsiant užpildo
įstaigos; visų pirma įrašo tik adresą.
5) Kaip taisyklė, ėmimas vyks valsčiuose. Apskrities
viršininkas bei burmistras turi pasirūpinti ėmimo patalpomis. Visų pirma tiktų mokyklos, bet tiktų ir viešbučiai. Jei
galima, reikia paskirti 4 patalpas (laukiamasis, ėmimo patalpa, 2 patalpos mediciniškam apžiūrėjimui). Valsčiai įpa
reigojami reikalingas patalpas paskirti. Reikia laiku parū
pinti kurą . Atitinkamas įstaigas reikia atitinkamai įparei
goti.
6) Apskrities gydytojui yra įsakyta paskirti svarstykles
ir pagalbinį personalą.
7) Taip pat apskriti es viršininkas bei burmistras yra
atsakingi už paskyrimą ėmimo štabui reikalingų vertėjų,
raštininkų ir pagalbinių jėgų.
8) Emimo štabo vadovas paskiria ėmimo vietovę, vietą
ir laiką paskiriems valsčiams. Jis painformuoja apskrities
viršininką, kuris apie tai tuojau painformuoja
sąrašus užpildžiusias įstaigas. Sios įstaigos ant šaukimo užrašo ėmimo
vietovę, vietą ir laiką ir tuojau pasiunčia šaukimus šaukia-

mic .,,,ns . Reikia rūpintis, kad tarp šaukimo ir ėmimo dienos
blitq i:,ukankama i laiko.
9; Apskrities viršininkas bei burmistras turi rūpintis ,
kad s,rnkiamiej i asmens atvyktų paskirtu terminu visi ir
pu nktua liai.
10) Apskričių viršin inkai bei burmistrai turi šaukiamiems pasa kyti trumpą kalbą . Rekomenduojama šį raštą
imti pagr indu išreikšti mintis . Taip pat ir laike ėmimo bur mistras bei apskrities viršininkas ar jo pavaduotoj as savo
aut orit etu ir pamokymais tur i paai škinti nesuprantantiems
api e šios akcijos reikalingumą.
11) Emimo štabams reikia dėkingai padėti, kad ėmimo
akcija pasiektų pilno re zultato . Čia burmistras bei apskrities
viršininkas, esan t reikalui, turi atitraukti nuo kitq darbų
ji ems paves tas įstaigas ir jas paskirti.
12) Turi mas baudimo teises reikia pavartoti griežčiausiu
mastu. Šios Lietuvos ateičiai ir egzisten cijai sprendžiamos
akcijos veng iantieji turi būti atitinkamai nubausti.
Kaunas, 1943 m. vasario 26 d.

1

Lietuvos TSR CVA, f. 729 , ap. 2, b. 3, l. 43. To meto patvirtin to
nuorašo pat v irtintas vertimas iš vokieč ių kalbos.

Nr. 48
Pasižadėjimas

Remdama sis savo laisvu noru paduotu prašymu, įsipa
reigoju tarnauti lietu viq legio ne iki karo pabaigos tolim esnei tarnybai.
Telšiai, 1943 m. kovo 6 d.

Pasirašyti

atsisakė

(Vardas ir pavardė)
Gimęs : 1923 m. balandžio 9 d.
Gyv. vieta: Telšiai, Respublikos g. 1.
Gatvė :

l

Respublikos g. 1.

Lietuvo s TSR CVA, f. 657 , ap. l , b. l , l. 247. Orig inalas . Spausdin ta
Tekstas kur syvu rašy tas ranka ·,okiškai.

spaustuvėje.
1

Dokum entas be dat os. Ši data - dokum ento nuorašo

patvirtin imo

data.
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Nr . 51

N r. 49

Mairo ni ai, 1943 m. k ovo

Pasižadėjimas

Remdamasis savo laisv u noru paduotu prašymu, Įsipa
reigoju tarnauti lietuvių leg ione iki karo pa baigos tolim esnei tarnybai.
Švenčionys, 1943 m, k ov o 10 d .

Pasira šyti atsisakė

(Vardas ir pavardė)
Gimęs : 1921 m. gru odžio 25 d.
Gyv . v ie ta : Svi nta
Gatvė:

Valstybini s dvara s

Lietuvos TSR CVA, f. 657, ap . l , b. l, l. 267. Orig inalas. Spausdin ta
Tekstas kursyvu rašy tas ran ka vokiš kai.

spaust uvėje.

Nr. 50
1943 m. kovo
(trečiadienis,

Pel enų

10 d.

di ena)

Stasiau! 1
[... ] Tu laiške klausei nuo mobilizacijos. Pas mus jau
buvo. Iš mūsų kaimo reikėjo stoti apie 12 vyrų. Be t jie
išėjo savanoriais
į eigulio Butkaus legioną. Dabar girdėt
visada pagiriais tik dainos ir viskas. O pas juos samagono
tai jau netrūksta . Iš Šakių valsčiaus turėjo stoti ant komisijos 160, o stojo tik vienas. Vokietis perpykęs ir tą išvijo.
Paskui kai ėmė pirmadienį, tai geri žmonės padarė taip: iš
to šaukimo ištrynė savo pavardę ir įrašė Šileikų Pranuko pavardę ir jį apkaišę pasiuntė. Komisija buvo mokyklos salė
je . Sako, jis nuėjo į salę, atsistojęs ir stovi. Tie klausia, ko
atėjai. Tas rodo šaukimą ir sako, kad atėjau ant komisijos.
Tie perpykę ir išvijo. Iš Sintautų valsčiaus stojo 3 ir tie patys vokietukai. Dabar mūsų apylinkės legionieriai naktį namie niekad nebūna, kad neužsuktų raudonsiūliai.
Šakiai.
Sudiev, tavo brolis Juozas B.
Lietuvos TSR CV A, f. 1399, ap. l , b. 75, l. 48. Original as . Rankra štis .
1

Ju ozo Bendor ail:io, gyv.

į Vi en ą .
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Šakiu ose, laišk as savo

broliui , išv ežtam

Mielas broli

10 d .

1

Sveikas gyvas ir k aip gera i sekas i gyve nimas Saksonijoje. Pas mus nauj ienų niek o nau jo. Vi sk as po seno . Tos pačios bėdos, vargsta me ir ti ek . Tik dar pakol kas esame visi
sveik i. Tik ne linksm a , kad tavęs negalim e n iekaip sulaukti
parvažiu oj ant. Ta igi dau giau naujienų. Pas mus pradėjo
smarkiai vyru s mobilizuoti . Taigi v isi, ka s gyv as, neina ir
ti ek. Taigi sako, kaip ja u bus, taip, bet n eisim e ne i v ien as ir
ti ek . Taigi dabar ir g eležinkeliečiai v isi parėjo iš tarnybos
ir nebeei na n ei vi enas, n es bijo, k ad nepaimtų į k ariuom e n ę. Taigi visi taip sau ir kenčia namuos e ir laukia, kas bus
toli au . Taigi buvo mobilizacij a Kaun e , iš 9000 vyrų stojo
tik 90. Taigi matai neina ir baigta . O Šiauliuos e nestojo nei
v ienas . O Tauragėj e tai stojo 4 ir tie p atys nesve iki, ra iši,
kuproti. Taigi mat ai, koki e vy rai test oja . O g e rų ta i nei
vienas neina ir bai gta.
Maryt ė

Lietuvos TSR CVA, f. 1399, ap. l , b. 74, l. 66. Originalas . Ran kraštis.

Nr. 52
Pašauktųjų
registracijos vykdymas
tikrų intelektualinių sluoksnių įtakos

Lietuvoj e dėl tam
buvo neigiamai pa -

veiktas.
Tuo metu, kai estai ir latviai, sa v aime suprasdami savo
pareigą, įsijungė į kovą su bolš ev izmu - ar tai fronte, ar
tai savo tėviškėj,- šios valandos reikalavimas Lie tuvoje ne buvo lygiai suprastas.
Atsakingieji asmen y s tuo ne tik nusikalto prieš Europos
tautų bendruomenę, bet ir prieš savo lietuvių tautos interesus, tautos, kuri pagal savo geografinę padėtį bolševizmo
yra daugiau grasoma, negu vokiečių tauta, kuri savo visas
j ėgas mobilizavo totaliniam karui.
Todėl nuo lietuvių legiono steigimo ~tsisakoma .
1

Marytės Razminaitės

laiška s broliui, išvežtam

į Drezdeną .
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IIIRIIIPI
Registracija ateityj vyks jau tik da rbams kariu onwc,"'i ir
karo

ūkiui.

Griežtoms bausmėms išvengti ki ek v ienas pašaukta sis pr iva lo registruotis ir stoti į darbą.
Kad būtų apsaugota sveikai galvoj anti l ietuvių taut os
dauguma nuo pragai štingo tam tikrų politikuojančių inl elektu alinių sluoksnių įtakos ir būtų už.tikrinta s tol esni s da rbo
prievolės vy kdymas, reicho komisaras Rytų kra štui įsakė
vy kdyt i šias čia skelbiamas pri emones :
1) Universitetas su visais savo skyriais tuojau u ždaromas.
Lietuvių švietimo reikalams pask irt as ypatingas įgaliotinis.
2) Repri va tizacijoj e galės dalyvauti tik tie asm enys, ku rie . pat ys arba kurių šeimos prisid eda pri e kovos su bo lše vizm u.
3) Kas veng ia darbo prievolės arba kas padeda kiti ems
darbo prievolės išvengt i, susilauks griežčiausių bausmių.
Dėl šių priemonių kaltos sąlygos, kurias iššaukė atski ri politikuojanti ej i asmeny s Liet uvoj e. Izoli avus šituos asmenis, reiškiama v iltis, kad sveikoji lietuvių 'tauto s dalis,
saugodama sav o tikruosius int eresus ir neve ikta ma trumparegių ir egoistinių gaivalų, pas ek c; gerą estų ir latvių pavyzdį ir pilnomis jėgomis prisidės prie savo tėviškės išva da vimo.
Tolimesn i žygiai visiškai priklaus ys nuo šito darbo
įnašo.

,.Ateiti s" , 1943 m. ko vo 17 d., N r. 63.

Nr. 53

Telefonograma Nr. 96
1943
Panevėžio

apskrities

valsčių

m.

kovo

19 d .

viršaičiams

Panevėžio

apygardos p. komisarui įsakius, pavedu Tamsvisus Jūsų valsčių tarnautojus,
gimusius 19191924 m., kurie nestojo į tikrinimo komisiją, tuojau paga l
nustatytą tvarką atleisti _iš tarnybos.
toms

Apskrities
Lietuvos TSR CVA. f. 729, ap. 2, b. 3, l. 101. Nuorašas.

Į

MOBILIZACIJA
VERMACHTO PAGALBINIUS DALINIUS

Nr. 54
Atsišaukimas

Kad palengvintų vykstančias Rytuose kovas pr ieš bolševizmą, man įsakyta vokiečių kariuomene i suorganizuoti
lietuvių inžinerijos
(statybos) batalionus, kuri e būtų naudojami būtinie ms karo darbams tolim esni ame fron to užnu garyje.
k .
. k . . k .
Lietuviai! Buvusieji Lietuvos
anuomenes
armm a1,
karo gydytojai, puskari ninkiai , karei via i! Kviečiu jus stoti į lietuvių inžinerijos batalionus ir tuo prisidėti prie kovos pri eš bolševizmą.
Įtempkite, nors ir sunku, savo jėgas ir tuo užtikrinkite
savo tėvynei gražią ateitį. Parodykite naujais sav o darbais,
kad jūs verti tos pagarbos ir pasitikėjimo, kuris jums buvo
parodytas nuo pat pirmųjų šio karo dienų.
Esantieji batalionuose kariai ir jų šeimos bus aprūpinti
lygiai taip pat, kaip ir jūsų draugai - talkininkai vokiečių
kariuomenėj e.
Savo batalionuose jūs geriausiai atliksite uždėtą jums
darbo prievolę .
Tad į darbą! Rašykitės kuo greičiausiai į lietuvių in žinerijos batalionus. Registruokitės apskričių priėmimo komisijose. Į inžinerijos batalionus gali stoti kiekvienas lietuvis
iki 45 m. amžiaus . Kartu su Jumis Rytuose bus padaryta
tokia tvirta siena, kad į ją visiems laikams bolševikų puolimai suduš. Šita siena visiems laikams apsaugos Lietuvą ir
Europą nuo bolševikų gaujų antplūdžio.
Karo komendantas

Lietuvoje

Just

Gen. mjr.

viršininkas
.,Aleilis",

1943 m. kovo 22 d., Nr. 67.
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Iš VOKIEČIŲ SAUGUMO POLICIJOS IR SD V A DO LIETUV OJE
ATASKAITOS VYRIAUSIAJAI REICHO SA UGUMO V ALDYBAI IlEULYNE
APIE PADl::TĮ LIETUVOJ E 1943 m. KOV O mėn.

v isiška i beviltišką padėtį. Vė
p irmas teig iamas atsišau k imas ,
kurį pasirašė 2 1 žymiaus ias lietuvių veikėjas. Intensyvia
prop agctnda visuomenės tar pe, tai p pat per generaliniu s tarėjus, ypač per Paukštį , saugu mo pol icija pasin audoj o p ro ga įsikišti į šiuos įvykius ir ju os pas partinti. Sau g um o policijos iniciatyva buvo su dary tas plana s iš visų Lietu vos
vietų sušaukti
lietuvių konferencij ą, ka d plačiu mastu bū
tų išr eikšta v ien inga va lia pozit yviai bendr ada rbi auti su
Vo k ietija ir įsijungti į mob ilizacijo s akc iją . Pa tys lietuvi ai
norėjo, ka d ši konferenci ja įvyktų kuo g reičiau .
Iš pra džių ji bu v o numa ty ta kov o 30 d ., bet da bar , lietuviams labai apga ilestauj an t, vieną savaitę nuk elta. Ap ie
80- 100 atstovų iš v iso kra što sekmadienį, baland žio 4 d .,
turi sus irinkti Kaun e. Baland žio 5 d., pasidalijus į tris gru pes, trims generalin iams tarėj ams va do va uj ant , turi įvykti
parengia mieji pok albiai, o to s pačios dienos popi ete pagr indini ame posėdyj e - priimti a titink ami nut arimai.
no rs daryti , ka d
liau, kov o 19 d.,

Nr. 55
[1 943 m. kovo

31 d. /

Iš tikrųjų mobili zacijos r ezultat ai bu vo katastrofiški ir
v idutiniškai sudarė ne daugi au kaip 5- 10% paša uktųjų
į tikrinimą.

Kad vokiečiai vėl atgautų krašt e autoritetą, lietuviLĮ
ta utai reikėjo parod yti, jog savanoriškos pagalbos ga lima
atsisak yti, kad esame pakankamai stiprūs surinkti k raš te
reikiamą darbininkų skaičių pri eva rt a. Todėl SS re ich sfiu reris verbavimą į SS l egioną Lietuvoj e liepė nut ra uk ti,
o lietuviams pa skelbti, kad nuo jų pagalbos atsis ako ma .
Tuo pat metu, kaip atpildas, žaibiškai buvo suimta a pie
50 vadovaujančių lietuvių asmenų ir išsiųsta į koncent ra cijos stovyklą . Antra kontrpriemonė buvo visų lietuvių universitetų ir jų filialų uždarymas. Tie lietuviai, kuri e nuo
pat pirmos di enos ragino elgtis protingai ir lietuvių dienra ščiuos e paskelbė daug ištisai teigiamų ir realią padėtį
atspindinčių straipsni ų, dabar, darbo ir socialinių reikalų
generalinio tarėjo dr. Paukščio vadovaujami , patys ėmėsi
veiksmingų žygių bev iltiškai padėčiai ištaisyti. Pirma, labai
geri mobili zacijos Latv ijoj e ir Estijoj e r ezultatai, antra, voki ečių kontrpri emonių šokiruojantis
pov eikis prisidėjo pri e
to , kad jų žingsni s susilaukė reikiamo pritarimo . Dabar jau
ir visuomenė prad eda jausti, kad tai gėda, nes svarbiausiuos e lietu viškuos e laikraščiuose pasirodė centrinės rusų
sentikių tar y bos atsi ša ukimas, ragin antis stoti į vokiečių
vermachtą. Po to, kai bu v o paskelbtas
rusų pravoslavų
metropolito Sergijaus pra v okiškas a tsišaukimas ir spaudoj e
bu vo raš yta, kad visi Lečplėšio ordino kavali eriai Latvijoj e vien ingai uzs1rase stoti į legioną, Lie tuvos gyv entoj ai
pamažu ėmė suprasti , jog nuo šiol n et ir lietuviai turi ką

Atsišaukimą, pavadintą „Tautiečiai! ", pasirašė šie na cionalistq va deivos: p!k. A. Bironta s, M. Biržiška, vys kupas V. Brizgys, K. Da bu levi č ius,
Vilniaus burmistras, A. Dan ta, pirmoj o ge n. ta rėj o įsta i gos d irekt o riu s,
Br. Daunoras, ,,Ateities" vyr. re dakt or ius, K. Ger mar.as, ge n . o ku pa ntų
valdžios gen. tarėjas, J . Graurogas, Kaun o univers iteto rek toriu s, J . G:i·
<lauskis, A peliacinių rūmų teisėjas, J . Ivan auskas, Kauno teatro dir ekt orius, J . Kri kščiūnas, prof., P. Ku bili ūn as, pir mc1sis ge n. tarėj as, J . Leimo·
108

išgelbėtų
pasirodė

Lietuv os TSR CVA, f. 1399, ap . 1, b. 6 1, l. 32- 33. Versta iš original o
kal ba.

voki ečių

N r. 56
3.

Bažnyčios 1

Skyri aus vedėjas
P. Miul eris

[Kaun as, 1943 m. kovo

ir

r efe rentas :

SS

31 d .J

unt er šturm fiur eris

c) Romos katalikų ba žnyčia
Kad v isomis mūsų žinioje esančiomis priemonėmis įveik
tume dė l mobili zacijos susidariusią viešosios nuomonės
nuotaikų krizę, gen eralinis komisaras paprašė saugumo policiją ta rpininkauti
ta rp jo ir aukštosios Kauno dvasininki nas,
gen .
(

bu vęs Li etuvių ka ta likti
tarėjas, Misiulis, Karo

„Pavasario" s-gos pirmin inkas , J. Matu lionis,
invalid q įm onit1 direkt or ius, V. Nagi us-Nagev i č ius , gen., J. Pauk štys, gen. t a rėjas, P. Petraitis, Tar pd iecezi n ės k unigt1 sem inarij os rekto rius, A . Ramanauskas, gen. tarėjas, St. Ra štik is,
gen., ir J . Senku s, Studij ų biuro d irekto rius. Tuo atsišauk imu buvo kvie č iami „v isi tie, k ur ie dabar paša ukti atlikt i įsipareigoj im us karinėje ar
karinės reikšmės darb e, turi nede lsiant tai įvykdyti '" . .,Ateitis", 1943 .Ill .19,
Nr. 65.
1
Iš vokieč it1 saug umo policijos ir SD vad o Lietuvoje atas kaitos Vy riausiaj ai re icho saugumo va ldybai Berly ne apie padėtį Lietuvo je 1943 m.
kovo mėn.
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jos . Šiandien vokiečių civilinė va ldžin Lietu voj e supr ant a ,
ka d netinka prieš bažnyčią imti s gąsdinimo politi k os, o bū
tų geriau įtraukti ją į darbą vokiečių interesų nauda i.
Pasikal bėj us su arki vysku pu Skvir ecku ir v yskupu Brizgi u,
p avy ko juo s įjungti , kiek tai ga lima, į propagandinę ak ciją . Arki vys kup as pareiškė sutinkąs ko v o 4, šve ntoj o Kazimi ero (lietuvių globėjo) dieną, pasakyti k atedroj e pamokslą
prieš bolševizmą . Šį pamokslą trans liuos Kauno radij as. Be
to , v asar io 28 d. kated ros vikaras Zakaraus k as pasakė p amokslą apie komunistinį pavojų ir pritarė vokiečių siekimams. Labai dra ugiški vokiečiam s li etuvių dva sin inkijos
sluoksniai, pri e kurių ypač priskirti ni Kauno kunig ų seminarijo s rektoriu s Petraiti s ir Kauno kurijos slapt asis sekr eto rius k anaun ink as Sandanavičius, stengi a si, kad ši akcija
išsiplėstų ir į provi n cij ą .
Lietu vos TSR CVA, f. 1399, ap. l, b. 6 1, l. 8 - 9. Vers ta iš origin a lo
vokie-: itĮ k alba .

Nr. 58
Valsčių viršaičiams

Ske lbi u v ado v au tis p . pirmojo genera linio tarėjo t elefono gramos N r. 9 ištrauk a.
Valsčių viršai čiu s įpareigoj u per seniūnus para ginti v y ru s, ypač šaukiamųjų metq, stoti sava nor iais į lietuvių
statybo s ba talionu s. Iš kiekvi eno valsčiaus t enk a st oti 510 vyrų .
Savan or ius į st atybos batalionus re gistruo ja Panevėžio
komendantūroj e .
Vyk stanti ems registruo tis valsčių viršin inkai t ur i teikti
visoke riopą pagalbą .

Lietuv os TSR CVA, f. 729, ap. 2, b. 3, l. 13 1. Origi nala s. Rankra štis .

Nr. 59

Nr. 57

III Gyvenimo sritys

Telefonograma Nr. 9

apskričių

Iš pirmojo

v iršinink ams ir
g eneralinio

miestų

burmistram s

l.

Bend ra

padėtis

ir

1943 m. bal and žio 30

gyven tojų

d./

n uot aika

Skyr iaus vedėj as : SS unt eršturmfiur eris M iul eris
Referentas: oberšturmfiur er is dakt a ras Šok as (Schol z]

tarėjo įstaigos

18 baland žio numatytą verbavimą į statybos batalionus
baigti. Kadangi la bai sv arbu, kad verbavimas pasisektų,
o iš viso dar trūksta api e 2500 vyrų, t. y . api e 100 vyrų iš
kiekvienos apskriti es, prašau apskričių viršininkus, važin ė
jant informacijos (propag andos) tikslais po apskritį, paraginti žmones, kad rašytųsi į statybos bata lionus. Ypač rekomenduotina būtų stoti šau kiamo am žiaus vyrams. Taip pat
apskrityje reikėtų surasti bent du karininkus k a ndidatus
į statybos bata lionus. Lenkai n eimami.
Kubiliūnas

Pirmasis

generalinis

P e rdav ė: Danys

Priė

1

[Kaunas,

1943 m . balandž io 10 d.

Visi ems

A. Gaušas

1943 m. bal and žio 12 d.

m ė : Širmulis

ta rėjas

_ Sva rbiausias įvykis buvo bal an d žio 5 d. v isos Lietuvos
konf er en cij a , apie kurios eigą ir nutarimus buvo pran ešt a.
Konfer encijai teko rasti išeitį iš visai bev iltiškos padėties,
susid ariusios po to, kai kovo prad žioj e lietuv iai n epakluso
kvi etimui sudar y ti savo SS l egioną, o po to fo rmuoti tokį
l egioną ji ems nebu v o leista. Be ab ejo, konf erencija labai
sum až ino įtempimą ir nors formaliai pad emonstra v o lietuvių tautos valią daly va uti ko voj e. pri eš bolševizmą. Iš ti esų į ją dėtas viltis ji mažai pateisino . Lietuvi ams patiems
bu vo leist a kuo plačiausiai v adov auti mobili zacijai, o mo bili zac ijos pradžią nuk elti savaitę - nuo baland žio 12 d .
iki 19 d.,- kad per tą laiką v erb avimo ir propagandinė
1 Iš vokieė itĮ saugumo polici jo s ir SD vad o Lietuv oje atas ka itos Vy r iausiajai re icho saugum o val dybai Be rlyne o.pi e padėtį Lie tu vo je 1943 m.
ba landžio mėnesį .

Lietuvos TSR CV A , f. 729, ap . 2, b. 3, l. 13 1. Original as.
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akcija pasi ektų kiekvieną kaimą. Nuo balandžio 19 d., ka i
mobili zacija vėl prasidėjo, atvykusiųjų skaičius, tiesa, išaugo, bet toli gra žu neišpildė lūkesčių. Ankstesni ais meta is
Lietuvoje kasmet priaugdavo apie 30 000 tinl amų karine i
tarnybai jaunų žmonių, iš kurių, žinoma, tik pusė būdavo
pašaukiami į karinę tarnybą. Tuo tarp u daba r pašaukt a
1919- 1924, taigi 6-rių gimimo metų, ir ta i sudarytų
180 000 vyrų. Dalį jų išvežė rusai 1, kiti dirb a reiche arba
tarnauja policiniuose batalionuos e . Nepaisant to , trūksta
daugiau negu 100 000 vyrų, kuri e, nežiūrint į tai, ar jie
dirba karui svarbų darbą, ar ne, turėjo atvykti nors į tik-

· tc1~ic1mus pamokslus pri eš bolševizmą ir parėmė vokiečių
intere sus . Į lietuvių konferenciją, kaip delega tai, taip pat
bu vo pa kv ies ti iš v iso krašto 17 dvasininkų. Vienas jų konferenc ijoj e pasakė nepaprast ai g erą, padariusią did žiulio
įspūcl:i;io, ka l bą, kuri iš da lies labai padėjo palankiai
konfer e ncijos eigai. Baudžiamąsias pri emon es pri eš atskiru s.
dvasinink us , žodžiu ar raštu pasisakiusius prieš mobiliza cijos akciją, ka talikų bažnyčia laiko visai pateisinamomis.
TSR CV A, f. 1399, ap. l, b. 26, l. 52- 53. Versta
kalba.

Li 8 lUVOS
vokiečių

rinimą.

Po visos Lietuvos

konferencijos

generalin.ts

Nr. 61

komisaras
ir įspūdin

sušaukė visų apskričių viršininkų suvožiavimą
goje direktyvinėje kalboje dar kartą nurodė į rimtumą, įsi
par eigo jimus , kuriuos nuo šiol prisiėmė lietuviškų įstaigq
pareigūnai. Jeigu dabar paaiškės, kad atskirose
apskrityse
ir valsčiuose mobilizacijos re zultatai labai nev ienodi, tai
reikia manyti, kad tai daug priklauso nuo vietinių vald žios
pareigūnų - apskričių viršininkų, valsčių viršaičių, seniū
nų darbo. Todėl valsčių, kur bus labai prasti re zultatai,
pareigūnai bus patraukti
atsakomybėn.

Lietuv os TSR CV A, f. 1399, ap. l , b. 26, l. 6- 7. Versta
ka lba.

iš originalo

vokieči ų

Iš VOKIEČIŲ SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE
ATASKAITOS VYRIAUSIAJAI REICHO SAUGUMO VALDYBAI BERLYNE
APIE PADl:TĮ LIETUVOJE 1943 M. BALAND2IO MĖNESĮ

Nr. 60
/Kaunas,

1943 m. balandžio

30 d./

Ryši um su mobilizacija į darbus, vermachto dalinius ir
pan . į propagandinę veiklą buvo įtraukta ir katalikų ba žnyčia. Arkivyskupas
net paskelbė ganytojišką laišką prieš
bolševizmą, be to, vyskupas Brizgys pasakė per radiją kalbą, kurioje
generolo majoro Justo, Lietuvos apsauginės
srities komendanto, pageidavimu kvietė stoti į vermachto
statybos batalionus. Kiti dvasininkai taip pat pasakė labai
1
Turi ma galvoje tarnavusieji
Lietu vos, karui prasidėjus, ir kt.
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Raudonojoje

Armijoje , evakuo ti eji

iš o ri ginalo

Telefonograma Nr. 19
1943 m.

gegužės

4 d.

Visiems apskričių viršininkams ir Kauno ,
Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio miestų burmistrams
Iš vidaus

reikalų

generalinio

tarėjo

1919- 1924 metais gimusių vyrų šaukimas turi Lietuvaį
lemiančios reikšmės, todėl jis turi būti įvykdytas visu atsidėjimu. Kiekvienas
šaukiamasis turi būtinai stoti šaukimo •
komisijon. Už tai, kad kiekvienas šaukiamasis vyrns būtų
paimtas, neša atsakomybę apskričių viršininkai, valsčių_
viršaičiai, burmistrai
ir seniūnai. Jie privalo pritaikinti ne-

stojusiems numatytas bausmes ir panaudoti visas kitas priemones, kurios tam bus reikalingos. Nestojusiems bausmę
įvykdyti apskrities
viršininkas panaudoja vietos policiją.
Nestojusiems ir jų šeimoms bus taikomos ir paskutinės priemonės - suėmimai, nušalinimai
nuo ūkių ir konfiskavimai .
kito turto.
Tas telefonogramos
turinys p er burmistrus, viršaičius,
seniūnus turi būti paskelbtas
gyventojams.
Gen. Kubiliūnas
Pirmasis generalinis tarėjas ir
generalinis tarėjas vidaus reika lams
PII, el. r. 159, l. 37. Patvirtintas

nu orašas.

iš

8

Nacionalistų talka

hitl er ininkams
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Nr. 62

Nr. 63
vėliau kaip
1943 m .
gegužės mėn. pra džia/

[ Ne

SS ir po licijo s v adas
Lic lnvoje

Liet uv os gyventoja i!

(per

Šalia
tūkstančių mūsų tauriausių tautos sūnų, kuri e
myli savo tėvynę ir auk ojasi dėl jos ate iti es , vis dar atsiranda tokių, kuri e galvoja, k ad pakei čiant gyvenamą vietą
ar pasitraukiant arčiau miško, galima išve ngti uždedamų

Visiems mies tų
li e tuvių pavienės

ir apskričių poli cijos va dams
policijos tarn ybos ryši ų karininką)

Dėl pavienės policijos tarnautojų pagalbos,
surašant ir tikrinant 1919-1924 gimimo metų
šaukiamuosius

prievolių!

Genera linio komis aro 1943 m. baland žio 6 d. skelbimu
bei pirmojo gen era linio tarėjo ir v idaus reikalų generalinio tarėjo 1943 m. balandžio 6 d . ske lbimu visi 19191924 gimimo metų vyrai įpareigoti atvykti į tikrinimą. Daugumoje valsčių nema žai paragintųjų tikrintis n eatliko savo
par eigos. Vidaus reikalų generalinis tarėjas įsakė apskričių viršininkams
ir valsčių viršaičiams imtis visų priemonių, kad šaukiamieji, kurie neatvyko, būtų priversti atvykti
į tikrinimą , o tuos asmenis, kurie šaukiamuosius
agituoja
nevykti ir stengiasi juos sulaikyti nuo tikrinimo, kuo griežčiausiai nubausti. Miestų ir apskričių policijos viršininkams
šiuo įsakoma paremti tas burmistrų, apskričių viršininkų
ir valsčių viršaičių priemones bei lietuvių surašymo komisijų darbą. Pavienės policijos tarnybos
tarnautojai turi išaiškinti neatvykusius į tikrinimą šaukiamuosius ir atvaryti.
Asmenis, kurie varo priešišką veiklą, reikia tuoj pat suimti
ir perduoti saugumo policijai. Patikrintiems ir tinkamiems
vyrams paaiškinti, kad jie neišvyktų be leidimo iš gimtųjų
vietų. Užkirsti kelią bet kokiems išvykimams be leidimą
Pavienės policijos
tarnybos tarnautojai, nevykdą šių
pareigų, bus patraukti atsakomybėn.
·

Šiandien ko v a yra sunki ir reikal auja daryti visa , kad
būtų iškovota pergalė.
Todėl jau da žnai minėtos aštrios .priemonės šį kartą bus
įvykdytos.

Pavyzdžiui:
Visi ti e, kuri e į pnemimo komisiją neatvyko ir dabar
neatvyksta arba atvykę. nevykdo tolimesnių nurodymų, tie,
kurie savo par eigos neatlikusiuosius remia, taip pat ūki
ninkai, kurie dėl nepateisinamų priežasčių neatliek a uždėtų
pyliavų, ir vi si svarbaus
karo ūkio kenkėjai bus laikomi
priešais, su kuriais bus atitinkamai ir pasielgta.
Tose vietose, kur liečiamų metų vyrai ma žiausiai stoja
į komisiją ir gyventojai
besislapstantiesiems teikia pagalbą,
bus plačiu mastu vykdomi areštai. Neradus namuose ieškomų asmenų, bus areštuojami
namiškiai ar artimi giminės.
Pasipriešinimas gali iššaukti visos apylinkės gyventojų iškraustymą.

Lietuvių tautos likimas šiandien yra mūsų pačių rankose. Ar prisidėti prie kovos su bolševizmu, vykstant į reichą
kalti ginklus, kuriais yra saugojama ir mūsų tėvynė, arba
tapti vokiečių tautos priešu ir sulaukti liūdno likimo!
Vokiečių tauta su didžiausiu pasiaukojimu
veda sunkią
kovą bolševizmui sunaikinti. Dėl to visai suprantama,
kad
tam tikrų aukų reikalaujama ir iš lietuvių tautos, kuri tiek
daug nuo bolševizmo yra nukentėjusi ir kuri tik vokiečių
karių dėka iš šios siaubingos padėties buvo išvaduota.

Kauna s, 1943 m. gegužės 5 d.

Wysocki

SS brigadefiureris

ir policijos gen. mjr.

Lietuvos TSR CVA, f. 1018, ap. 1, b . 96, l. 77. Versta iš patvir tinto
nuora šo vokiečių kalba.
1

Lietuvos TSR CV A, f. 729, ap . t , b. 30, l. 43, Origina las . Plakat as.
Spausdinta spaustuvėj e.
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Nr. 64
Kaunas, 1943 m .

gegu žės (j

d.

Tvarkos policijos vadas
pri e SS ir poli cijos va do Lietuvo j e
l a skyrius

•':.:-l
ic1jos operatyv inio būrio va das pasit elki a policinėms
op erac ijoms vietin ius pavienės policijos tarnybos punktu s.
i\J Policijos operaty v inio būrio sudėtis:
1/10 1 8-tos po licijos motoriz uoto s kuopos puskarininkių
ir eilrnitĮ ir 15 2-ros pavienės policijos tarnybos kuopos
pu skcHininkių ir eilinių.

Įsakymas

Dr. Ha cht el
žandarmerijos
plk .

dėl

policijos operatyvinių (motorizuotų) būrių
panaudojimo šaukimo komi.sijoms padėti

l) Šiuo metu atliekamo 1919- 1924 gimimo me lų vyrų
tikrinimo rezult atai daugiausia buvo blogi. Daugum a ša ukiamųjų į tikrinimą neatvyko. Dauge lyj e vietovių asm enys
pri ešiškai agitav o, atkalbėjo šaukiamuos ius nuo regi straci jos šaukimo punktuos e.
2) Tuoj pat siunčiami 5 policijos operatyvinia i (motorizu oti) būriai, kad šauk imo komisijos imtųsi policinių pri emonių. Jų užduotis - užtikrinti nepriekaištingą mobili zacijos
eigą. Nedelsiant,
konkrečiai susitarus su šaukimo komi sij os
viršininku, r eikia imt is tokių policinių priemonių, kurio s
būtinos ir tikslingos v ietoj e. Asmenis, kuo nors trukdančius
.surašymą ir tikrinimą, ypač prie šišk a prop agan da atkalbinėjančius neiti į tikrinimą, tučtuojau suimti. Šiuo klausimu
glaudžiai bendra dar biauti su veikiančiais saugumo poli cijos organais. Kad šauki ami eji ir p atikrinti eji, nepaklusę
įsakymui atvykti,
būtų suimti ir atvaryti, - dar yt i kratas.
Jų metu ieškoti taip pat pasišalinusiųjų iš policinių bat a lionų bei ve rmachto talkininkų dalinių.
1943 m. gegužės 7 d. prad žioje pasiųsti po vieną operatyvinį (motorizuotą) policijos būrį į Kauno apskritį ir Panevėžį, 2 operatyvinius
(motorizuotus) dalinius į Šiaulių
.apskritį, vienas policijos operatyvinis
(motorizuotas) būrys
lieka mano žinioje Kaune. Į Vilniaus apskritį kol kas policijos operatyvinis būrys nesiunčiamas.
3) Policijos
op eratyviniai
būriai pavaldūs atitinkamiems apygardų žandarm erijos vadams. Juos panaudoti,
gebitskomisarams
leidus. Apygardų žandarmerijos
vadai
nuolat palaiko ryšį su jų teritorijoje esančiomis šaukimo
komisijomis ir policijos operatyvinius dalinius siunčia pirmiausia į tas šaukimo komisijas, kur policinės priemonės
ypač būtinos. Policijos operatyvinių būrių, išskyrus
atskirus atvejus, nedalyti, o, atsižvelgiant į aplinkybes, visą dalinį, nuolat keičiant šaukimo komisijas,
skirti, jei reikia,
k elioms (2- 3) dienoms.
116

Lietuvos TSR CVA, f. 1018, ap . l, b. 96, l. 78- 79. Ve rsta iš pa tv irtint o n uorašo voki eči ų ka lba .

Nr. 65

Saugumo poli cijos
ir SD Lietuvoj e va das
III skyrius, A3
[poskyris ] - SA63
SD/Pr.

· Kauna s, 1943 m.

gegužės

7 d.

Vyriausiajai šaukim o komisijai
asmeniškai ponui Dameri ui [Dammer ]
Kaune
Dėl

mobilizacijos

sabotuotojų suėmimo

Žemiau išvar dinti asmenys dėl nestoj imo arba mobilizacijos sabot avi mo Garliavos va lsčiuj e bu vo suimti ir pristatyti į centrinį kalėjimą:
l. Pauliukevičius Ka zys, gim. 1924 m. gegu žės 19 d.
2. Matulaitis Kazys, gim . 1924 m . va sario 27 d .
3. Martišauskas Albinas, gim. 1923 m. kovo 18 d .
4. Labanauskas Juo zas, gim. 1919 m. vasa rio 25 d.
5. Kurauskas Juozas, gim. 1920 m. vasario 18 d.
6. čekavičius Mikas, gim. 1925 m. rugsėjo 19 d .
7. Žibas Kazys, gim. 1906 m. vasario 27 d.
8. Garliauskas Jurgis, gim. 1903 m . gegužės 3 d.
9. Kupčinskas Antanas, gim. 1907 m. baland žio 9 d.
10. Burneika Pranas, gim. 1887 m . spalio 9 d.
Asm enys, pažymėti numeriais 1- 6, skiriami į priverčia
mojo darbo stovyklą Latvijoj e , 7, 8 - darbams į reichą iki
karo pabaigos, 9, 10 - ribotam laikui į Pravieniškes .
1

Vienas karin inka s ir dešimt e iliniq .
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Prašau skirti į galiotą valdininką, kuris, susmsęs su mt1no
referentu SS oberš arf iur er iu Pričkatu [Pritschk at ], nedPlsdamas perimtų numatytus pasiųsti į darbus asmenis (1 - 8) ir
pristatytų juo s į paskirties vietą.
Tuos (9-10), kuri e numat yti siųsti į Pravieniškes, prista tys ten mano įstaiga .

mu . Je i_ jūs ne taip pasi elgsite, kaip šiame parėdyme nurodylu, JUSLĮ baldai bei kiti reikmenys, kaip iš anksto nu mctty ta , bus sutalpinami , be t už sutal pinimo tinkamumą bei
apsaugą nuo vagysčių niekas atsakomybės neneš.
M uller

J iige r

SS štandar tenfiur eris

Pavedus
PII, d. r. 159, l. 38.

uoraša s.

Lietuvos TSR CV A. f. 1399, ap. l, l>. 25, l. 167. Versta iš or ig ina lo
kalba.

vokieči tl

Nr. 67
Ištrauka ir telefonogramos Nr. 27

Nr. 66

Der Stadtkommiss ar in Kauen
Ref. II/3 1

Visiems apskričių viršininkams bei Kauno, Šiaulių ,
Vilniaus ir Panevėžio miestų burmistrams

1943 2

Kau en, d en 12. Mai

Iš Vidaus
Ponui, poniai , panel ei . . ... .....

.....

. . ....

.

Pas jus gyve nantis . . .. .. .. .... . ..................
...
ne?_tojo nuo 1919-1924 metų vyrų šaukiman nei jo paka rtoJ1me.
Jei paminėtas asmuo bėgyje 48 val. nuo šio skelbimo
įteikimo neužsiregistruos reg istravimo punkt e (registravimo
punktas - Lukšio g. 21), praėjus terminui, jūs ir jūsų šeima būsite išsiųsti už Kauno ribų, o jūsų butas konfiskuojamas. Pasibaigus terminui, jūsų butas turi būti paliuosuotas,
priešingu atveju tai bus atlikta pri eva rtos keliu. Atveju, jei
nerastumėt kur apsigy ven ti, privalote pranešime
nustatytu
laiku kreiptis pas Stadtkommissar 3 , Laisvės al. 70, kambarys 33, kur jūsų apsigyvenimo klausimas bus išspręstas.
Ypatingai kreipiu jūsų dėmėsį, kad, savo turimą butą
apleidžiant, paliktumėt pilnoje gyvenamoj e tvarkoje, t. y.,
šviesa, vandentiekis, langai , durys, krosnys, virtuvės ir t. t.
turi būti tvarkoje . Visi butų bei kambarių ruktai, aplei·
džiant butą, turi būti perduoti pri e iškraustymo dalyvaujančiam policininkui.
Iškraustymo išlaidas apmokate jūs patys . Jūs patys priva lote pasirūpinti jūsų baldų bei kitų reikmenų sutalpini ' Kauno miesto komisara s, JI skyriaus referent as
Kaunas , 1943 m. geg užės 12 d.
3
Miesto komisaras.

1943 m.

reikalų

va dybos

gegužės

13 d.

Pav edu išgauti nestojusių šaukiamojo amžia us vyrq są
Pagal tą sąrašą pavesti policij ai ne stojusius vy rus suimti ir perdu oti juos vokiečių komisijai patikrinti.
Be to, pa ved u pasirūpinti suimtųjų patalpinimu, apsauga ir maitinimu nuo suėmimo ligi jų perėmimo dienos .
rašą.

Cen . Kubiliūnas
Pirmasis generalinis tarėjas
Panevėžio

apskrities

va lsčiq

viršaičiams

Siunčiu pirmojo
generalinio tarėjo telefonogramos ištrauką vykdyti.
Valsčiuje, atlikus šaukiamųjų metų registraciją, tuoj au sudaryti nestojusių sąrašus ir ne vėliau
~aip 5 dienos nuo registracijos pabaigos tokius sąrašus pa!tekti man . Pag eidauju , kad pastaboj e būtų pažymėta, kur
saukiamasis yra ir dėl kurios pri ežasties nestojo.
. Dar kartą prim en u: reikia raginti nestojusius registruo -

tis kitam e valsčiuj e, kur vykdomas registravimas.
Apie registruotus iš kitų valsčiq reiki a n eatidėliojamai
pran eš ti atitinkamam valsčiaus viršaičiui.
Panevėžys,

1943 m . gegužės 14 d.

A Gau šas

2
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PII, el. r. 159, l. 39. Nuorašas.
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Nr. 68

Kauno miesto kom isaras

Pas t aba'

Kaunas,

1943 m. geg užės 14 d.

Ref. O

Ponui genera lin iam komis aru i asm eniškai
arba jį pavaduojančiam
Kaunas
Dėl priverstinių priemonių

prieš

dezertyrų , šeimų

[parašas
narius

Savo 1943 m. gegužės 11 d. rašte Lietu vos apsaug inės
srities vadui dar kartą prim ygtinai pr ašiau tučtuojau atsiųsti sąrašus deze rtyrq ir tokių lietuvių, kuri e nepakluso
vermachto įsakymui stoti į tikrinimą. Gegužės 11 d. vaka re
gavau iš vyriausiosios šau kimo komisijos sąrašą, kuriam e
yra, deja, tik 7- pavardės. O vakar vakare buvo atsiųstas
antras sąrašas su 39 pavardėmis lietuvių dezertyrų, kuri e
visi gyvena generalinėj e Lietuvos srityje, tačiau ne Kauno mieste.
Konst at uoju, kad vyri ausioji ša ukimo komisija iki 1943 m .
g egužės 14 d. ryto imtinai pranešė iš viso tik 8 lietuvių
dezertyrų pavard es, nors reikia man y ti, kad iš daugybės
dezertyravusių, formuojant
statybos batalionus ir kt., nema žai bu vo ir Kauno miesto gyventojų. Taigi šiuo metu
vykdoma pai eškojimo akcija iš esmės liečia tik policijos
dezertyrus
ir tuos 1919-1924 m. gimimo šaukiamuosius,
kurie neatvyko nei į pirmąjį, nei į pakartotinį tikrinimą.
Apie kitus tos akcijos rezultatus galima pran eš ti, kad
per pirmąsias pusantros dienos buvo suieškota ma ždaug
150 šeimų. Nemažai šaukiamųjų vyrų ·adresų, kuriuos pranešė šaukimo komisija,
buvo klaidinga, todėl tuo tarpu'.
ni eko nenuveikę, turėjome atidėti juos į šalį. Iki šiol įteikti
25 raginimai išsikraustyti iš butų . Priverstiniai iškraust)'.'mai bus pradėti šiandien priešpiet. Norint pasiekti pageidaujamų rezultatų, būtent -- išlaisvinti apie 50 butų gy': ~ntojams Grunvaldo sklype, reikės ieškoti dar daugelio simtų šaukiamųjų lietuvių, gimusių 1919- -1924 m. Be to, vy~ dant akciją toliau, pirmiausia bus ieškoma daugiau kaip
100 policijos dezertyrų, api e kuriuos pranešė Tvarkos policijos vadas.
.
Aš daugiau nereikalausiu vyriausiosios šaukimo komisijos prie Lietuvos apsauginės srities vado , kad atsiųstų
dezertyrų sąrašą, kurio ne kartą prašiau .
Cramer
120

Miesto komisa ras iki šiol gavo 88 sąrašus, kuriuose įra
šyta ap ie 800 šaukiamųjų, vis dar nes tojusių į komisiją.
šiuo metu nuod ugniai tikrinami sen ieji registraci jos są
rašai.
neįskaitomas

l

1943 m. gegužės 19 d.
Lietuvos TSg_ CV A. f. 615, ap . 2, b. 22, l. 68. Versta iš originalo voka lba.

ki eč ių

Nr. 69
Marijampolė,

7--ta šaukimo komisij a

1943 m. gegužės 30 d. W / Ko.

Marijampolė

Slaptai!

Vyriausiajai
Kaun e

šaukimo komisijai

minėta praeJusios
savaitės
dėmėtosios šiltinės pasirodymo
valsčiumi numatyta susitvarkyti

Kaip
dėl

~uo
rijoje.

pr aneš ime, Krosnoj e
tikri nimo nebuvo. Su
bi rželio 12 d. Kalva-

Trečiadienį (1943 m. gegužės 26 d.) Kalva rijoje buvo
staigmena. Į tikrinimą atvyko iš viso 144 žmonės, iš jų
49 buvo atrinkti į statybos dalinius. Didesnė atleistųjų dalis
buvo ūkininkai, turinti ej i daug žemės (20 ha ir daugiau),
be to, durpių pramonės darbininkai. Antrą dieną rezultatai ta ip pat buvo patenkinami - atvy ko 7-9, iš jų atle ista
24 žmonės, dirbanti eji durpilJ pramonėje, 25 - žemės ūkyje
ir kitur, o 24 įpareigoti atlikti darbo prievolę statybos batalionuose. Toki e geri rezultatai pasiekti per energingą
burmistro ir valsčiaus viršaičio darbą.
Tikrinimas Liubav e apvylė. Už tai atsakingas savivaldybės štabas ir policija darė tokį pat įspūdį, kaip ir Liud1

Pastabos tekstas

įrašytas

ranka.

12 1

-

__,,
vi nave , ir atrodė labai susinervinę. Mane užtikrin o, kad
pa siruo šta kuo geri ausiai. Kiekvienas šaukiamasis esą::; atskirai paragint as atvy kti į tikrinimą, ir nėra abejonių, kad
dė l visiško nepasisekimo šiame val sčiuj e bu vo k alta sis temingai varom a priešiška prop agand a. Iš viso čia pag a l se nus sąrašus trūko dar api e 125 šaukiamųjų . Šiame tik rinime taip pat dalyvavo ap skr ities vir šininka s, vyrišk ai,
ryžtingai bei gyvenamąjį metą atitinkanči u būdu išdėstęs
atsakingiems vi etini ams pareigūnams (valsčiaus viršaičiui
ir burmistrui) savo nuomonę . Ko jis da r nepasakė , pridū
riau aš. Dėl org anizacijos nieko negalėjai pr iki šti. N ebuvo
tik žmonių. Be to, atsitiko taip, kad vien as tėvas prašė atleisti savo sūnų, o kai jo prašymas nebuvo pat enki ntas ,
liepė sūnui iš tikrinimo patalpų pabėgti. Policija tučtuoj au
ėmė sūnaus ieškoti , bet veltui. Todėl liepiau suimti ir pasiųsti į Marij ampolę tėvą. Kaip man paaiškino apskriti es
viršininkas, - tai komunistiškai nusistatęs valsti etis .
Šią savaitę išaiškinau kelis atsitikimus, kai žmonės, pn es
keturias ar penkias savait es. įsipareigoję atlikti darbo pri evolę, nestojo į tarnybą statybos batalionuos e ir dar kartą
atėjo į tikrinimą . Nurodžiau jiems, kad jie yra dezertyrai
ir kuo skubia usiai turi prisistatyti į Kauną. Šis įvykis ir
vėl verčia atkreipti dėmesį į tai, kokia svarbi yra stojimo
kontrolė 1r kaip būtina nedelsiant
tokių žmonių ieškoti.
Jeigu kariniai daliniai patys neturi pakankamai laiko tuč
tuojau pradėti i eškojimą, tai vis dėlto pagal šaukiamųjų
sąrašus galim a iš karto nustatyti, atvyko ar neatvyko žmogus, ir pranešti apie tai šaukimo komisijoms, kad jos per
žandarmerijos postus nedelsdamos galėtų pradėti ieškojimą.
Visas tikrinimo darbas gresia sužlugti ir atrodo iliuzoriškai,
jei prieš dezertyrus ištisas savaites nesiimama jokių prie- .
monių. Taigi rezultatai bus tokie, kad vis daugiau žmonių
pamatys šias organizacines spragas, praėjus šaukimu i liks
namie, ir tas dar labiau apsunkins registracijos bei tikrinimo darbą, kurį būtinai reikia kontroliuoti.
Potvarkius, įsakymus ir pan. prašau siųsti per Marijampolės vietos komendantūrą, kad aš juos greičiau gaučiau.
Gegužės 21 d. įsakymas Nr. 21 pasiekė mane tik gegužės
27 d.! Man galima paskambinti ten pat telefonu Nr. 60 arba per vermachto komutatorių.
[parašas neįskaitomas]
Mjr. ir šaukimo komisijos viršininkas
Lietuvo s TSR CVA, f. 751, ap. l, b. 12, l. 28. Versta iš originalo
kalba .

kieč ių
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vo-

Nr. 70
Kauna s, 1943 m. birž elio 1 el.

4. Adm inis tracija ir

teisė

1

Skyriaus vedėj as: SS unt eršturmfiur eris P. Miul eris
Referen tas: šturmšarfiur eris Pričkatas
1919- 1924 gimimo metų vyrų mobilizac.;ij a tęsiama tik
pro vincijoj e. Kaun e, Vilniuj e, Šiauliuos e, Panevėžyje ir
kituo se pirmos eilės miestuose mobili zacija jau baigt a .
Ji baigt a taip pat Trakų, Eišiškių, Ašmenos , Svyrių, Kėdai 
nių, Marijampolės, Mažeikių, Utenos ir Zarasų apskrityse.
Vyriausiosios šaukimo komisijos Kaune nurodymu mobilizacija turi būti taip tęsiama, kad 1943 m. birželio 15 d.
būtų patikrinti visi valsčiai. Kauno mieste nuo gegužės 25
iki 28 d. paskelbta papildoma mobilizacija . Norima suteikti
paskutinę progą atvykt i į tikrinimą tiems šaukiamiesiems,
kurie iki šiol neatvyko. šaukiamieji, neatvykę pagauti ir
suimti, pateko arba į koncentracijos, arba į priverčiamojo
darbo stovyklas; dezertyravę vermachto savanoriai, pabėgę
iš dalinių su vermachto uniforma, siunčiami į III kategorijos koncentracijos stovyklą.
Ypač lietuviai pasijuto ištikti smūgio, kai po mobiliza cijos Kaune tėvai arba artimiausi giminės, pas kuriuos gyveno neatvykę į mobilizaciją šaukiamieji, miesto komisaro
potvarkiu per 48 val. turėjo išsikraustyti iš butų. Tie, kurie potvarkiui nepakluso, buvo iškraustyti jėga,· žydų padedami.
Lietuvių karininkų ir puskarininkių registracija
dar nebaigta. Ją tęsia lietuvių apskričių surašymo komisijos.
Paaiškėjo, kad mobilizacijos
rezultatai labai daug priklauso nuo lietuvių savivaldos organų - apskričių viršininkų, valsčių viršaičių, seniūnų darbo. Pvz., Zarasų apskrityje, kur apskrities viršininkas dirbo labai energingai,
atvyko daugiau jaunų žmonių, negu kad buvo iš viso policijos sąrašuose.
lo

Lietuvos TSR CVA , L 1399, ap . l, b. 26, l. 89- 90. Ver sta iš origin akalba.

vokiečių

1 Iš vokiečių saugum o policijos ir SD vado Lie tuvoje ata skaitos Vyriausiajai reicho saugumo valdybai Berlyne api e padėtį Lietuv oj e 1943 m .

gegužės mėn.

123

Nr. 71
Šiau lių

apygardos komisaras

Nr. 72
Šiauli ai,
1943 m. bir želi o 1 d.

Ktluno mi esto kom isaras
Ref. l/o

Kaunas, 1943 m. birželio

9 d.

Ponui burmistrui
Čia

Ponui apskrities
Liečia:

1919-1924 m.
ir stojimą

viršininkui

Dėl

vynĮ blogą registravimąsi

Kad Gyventojų reg istracijos įstaiga (Adresų biuras) ga atlikti jai skirtą užduotį, atei tyje maisto kortel es rei-kia išduoti, parod žius Adresų biuro pažymėjimus, jog
(asmuo] pažymėtas registracijos įstaigoje (Adresų biure).
19 19- 1924 gimimo metų vyrams maisto korte les išduoti
tik tuo atveju, jeigu ji e:
1) Pateikia šaukimo komisijos pažymėjimą, jog palikti
karui svarbiai firmai (žr. priedą 1) 1•
2) Jeigu jie pat eikia Kauno arbeitsamto pranešimą, jog
siunčiami į tarnybą pas darbdavį, ir jeigu maisto kortelių
išdavimo dieną terminas prisistatyti nepraėjo (žr. priedą 2) 1•
Maisto kortelių neduoti, j ei 1 ir 2 punkto pažymėjimai
nepateikiami. Pridedu 1 ir 2 priedų pavyzdžius 14-kai vie tinių įstaigų . Tokiais atvejais
pr anešti man tikslius šių
žmonių ad resus.
Išdav us korteles , būtina pranešti, ki ek asmenų, remiantis
šiuo pot va rkiu , iš viso negalėjo gauti maisto kortelių.
Priedai1
Einąs pareigas
[parašas neįskaitomas]
lėtų

pasirodė, kad Tamstos apskrities
kai kuriuose
1919- 1924 m. gimusieji vyrai blogai registruojasi, šiuo parėdau valsčių viršaičia ms, seniūnams visomis
priemonėmis pasirūpinti, kad registravimas
ir tikrinimas

Kadangi

valsčiuose

pašauktų metų būtų įvykdytas.

ne

registracijos ir maisto kortelių
išdavimo priklausomybės

Seniūnai ir viršaičia i yra pilnai atsakingi
gyvenančius ir registruotis
privalančius

u ž savo rajoasmenis.
reikia pasirūpinti

Kartu, dirbant su policijos organais,
po tikrinimo pravedimo, kad neatvykę į patikrinimą būtų
tuojaus suimami ir perduodami apskrities miesto kalėjimui.
J eigu tie asmenys būtų nerandami ir būtų _pabėgę, tai
reikia suimti visus pasilikusius šeimos narius. Zemės ūkių
darbų pr avedimui
leidžiama tiktai v ienam šeimo s nariui
pasilikti . Ligon ys ir seniai nesuimami.
Apskrities policijos vadas gaus iš SS ir apygardos policijos va do vyr. ltn. Pau lio [Pa uliJ nurodymus dėl tec hniško pravedimo šito parėdymo. Gerai bendra darbiaujant
su
apskrities policijos va du, turi Tamsta i pas isekti ir paskutinį
vyrą užregistruoti
blogiausiam valsčiuje.
Aš tikiu, kad greitu laiku bus pra ve stas suregistravimas
100% visų gimusių 1919- 1924.
Bub

Lietuvos TSR CVA, f. 615, ap. 2, b. 22, l. 85. Ver sta iš originalo vokalba.

kiečiq

Nr. 73
Dėl

1912-1918

Potvarkis
ir 1925 metais gimusiųjų

vyrų

surašymo

§ l
PII, d. r. 159, l. 50. Patvi rtintas nuorašas . Spausdin ta hektografu.

Viešai apie tai pask elbus apskričių vi ršini nkams arba
burmistrams, visi 1912- 1918 ir 1925 met ais gimusieji vyra i
turi reg istruotis lietuvių surašymo komisijose, kurios su1
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Priedq byl oje

nėra.

125

darytos, einant mano 1943 m. baland žio 6 d. po tv<11
h.iu
(1919- 1924 metais gimusiųjų vyr q surašymas paskel btas
,,Ateityj e ", Nr. 82, 1943 m. baland žio 8 d .).
§

Privalanti eji
numatytos

nėra

registruotis,

2
kurie registracijos

veng s, jei

griežtesnės bausm ės, bus baudžiami kal ėji 
sunkiųjų darbų kalėjimu arba pri ve rčiamojo darbo sto-

mu,
vykla.

§

.:'J'ese niai Jum s nusiųstose 4
ka lbo mis y ra ka lbos
1, 2 ir 3 -- plk. ltn. Balčiūno,
5 ir 4 - plk . Sala d žiaus,
6 ir 7 - plk. ltn. Ališausko,
8 ir 9 - vys kupo Brizg io .

plokštelėse

su

ka-

Įgaliojus

Lie tuv os TSR CVA , f. 6 15, ap . l, b. 44, l. 73. Versta
kal ba .

3

lietuvių

rinrnkų

iš nu ora šo v o -

k ieči q

Šis pot varkis įsigalioj a 1943 m. bir želio 15 d.
Kubiliūnas

Kaunas , 1943 m. bir želio 10 d.

Pirmasis generalinis tarėjas
ir gen era linis tarėjas
v idaus reik alams

Nr. 75
Kaunas,

2andarmerijos
vadas Lietu vo je
- 0,9, 0,7- -

1943

m. li epos 9 d.

,.Nauj oji Lietuva ", 1943 m. bi rželio 13 d., Nr. 139.

Ponui tvarkos polic ijos vadui Liet uvo je teismo karininkui

Nr. 74
Pagrindinis skyrius, 1 [poskyris]
(Propag an da) Ko/La

1

Kaunas
Kaunas ,
1943 m. birželio 10 d.

Priedo . siunčiu 24
kalėjimo pažymėjim us
Prie

d a i : 24

(dv id ešimt keturis) cen tr inio Kauno
apie kalinių priėmimą.

1

Einąs

Ponui gebitskomisarui

[parašas

Panevėžyje

Rezervinės

Šiandi en sunkve žimiu Jūs gausit e 1100 atsišaukimų
,,Lietuvos gyventojai".
Pridedu vokišką vertimą. Prašau,
važinėjant mašinai-garsiakalbiui
per Jūsų sritį, išmėtyti atsišaukimus vieškeliuose.
Be to, Jūs gaunate šiuos vitrinq plakatus :
1. ,,Kovotojai už mūsų tėvynę",
2. ,,Fiureris ir jaunimas",
3. ,,Fiureris ir tauta",
4. ,,Fiureris ir vermachtas",
5. ,,Fiureris ir jo darbai",
6. ,,Fiureris ir nacionalsocializmas ".
1
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Generalin io komisariato

Kaune.

Tvarkos policijos vadas
prie SS ir policijos vado Lie t uvoje

par eigas

neįskaitomas]

policijos lt n.

Kaunas ,
1943 m. liepos 15 d .

Originalas su 24 pri edais persiunčiamas saugumo poli cijos ir SD vado Lietuvoj e (Kaunas) žiniai, nes tai asmenys,
neatvykusieji
į mobilizaciją.
Įgaliojus

[parašas neįskaitomas]
policijos vyr. ltn .
ir teismo karininkas

Rezervinės

1

Priedai nededa mi.

127

--

Tęsinys

Ponui žandarmeri jos va dui Liet uvoj e
Kaunas
Eil.l
Nr.

Pavardė

ir vardas

. 1 Arbataitis
Aleks andras
2 Bagdonas Petras
3

Nemūras

Bronius

4 Čiurilas Vytautas
5 Dėdvalis Jon as

/Gimimo data/

Eil.
l
Nr.

Pavardė

Gimimo vie tct
19

1923.VII.8

Vilka viškio miestas

1922.VII.11

Lenkaičių k ., Grūniškio seniūnija

1921.III.15

Gi žų seniūnija,

1922.XII.5
1923.V I.30

Žvirgždaičių

ir va rdas

Pakalkcvičius
Rainikevičius

Vincentas
21 Šašys Vitoldas
22

mi estas

Paj evonių

k., Paje-

Zaliosios

seniūnij a,

k.
1921.V II.18 Alvit o dvara s, Alvi to seniūnija
19 19.V.11 Alksnėnų k ., Gudžiūnų seniūnij a

Sukevi.čius

Alfonsas

k.

Vilkaviškio

1923.V II.4

Šiklių

Albin as
20

Gimimo vieta

lcimirn o data\

23 Skorup skis V incas
24 Žiemy s Stasys

Rudaukos dvara s,
Krosnos seniūnija
1921.IV. 14 Ven džiogalos seniū
nija, Sičionių k.
1922.I.12
Vilka viškio mies tas

1921.II.23

vonių seniūnija

6 Diraitis Bronius

1923.VI.7

Kybartų sen iūnij a,

Navadolės

7 Dzenkaitis Stasys
8 Jablonskis
Vincas-Jonas
9 J asulaitis Juozas

1921.II.25
1924.V.28

k.
mi estas

Vilkaviškio
Vilkaviškio seniūnija, Karalių k.

Alvito seniūnij a,
Boblaulio k .
1920.XII.19 Virbalio mi estas
1919.IV .30

Šikšnių

12 Kalvaitis Juozas

1919.XI.14

Kybartų seniūnij a,
Nevadonių k.

1920.V.13

Kėdainių seniūnija,
Katkų k.

1921.VI.25

Žiežmarių seniūnija,

Kačinskas

14

Linkevičius

Vacys
Jonas

dvaras

Bavidoniq
15 Sugentas Juozapas
16

Mackevičius

17

Pauliučenkas

Vladas

Anatolijus
18 Pupkys Vladas
128

Vyr. sekretorius
Lietuvos TSR CV A, f. 1399, ap. l , b. 80, l. 6- 7. V erst a iš or igina lo
kalba.

vokieė i LĮ

1920.X.30

10 Kivaras Stasys
11 Karpavičius Juo zas

13

Radž iūnas

Kauna s, 1943 m. li epos 28 el.

1923.V III.22
1921.II.7
1922.X.31

dvaras

Pajevonių seniūnija,
Vaišvilių k.

Nr. 76

Vilniaus miesto policijos
2-ros nuo vados viršininkas
Nr. 2801

Vilniaus

11 d.

vir šininkui

Siunčiu pagal sąrašą sulaik yt us 12 asmenų vyrų, gim.
1912-1918 ir 1925 m ., nestojusių į komisiją šeimos narių,
kuriuos prašau patalpinti į kalėjimą ir laik yti Vilniaus arbeitsamto žinioje.
Pri e das: sąrašas ir 12 suimtųjų.

[parašas

Grinkiškės seniūnija,

1923.IV . 11 Vilkaviškis

1943 m. liepos

sunkil1jų darbų kalėjimo

Virbalis
Karalinės

Su asmenimis
Vilnius,

neįskaitomas]

L. e. pareigas
Miesto 2-ros nuovados viršininkas

k.
9 Na cion alis tq talka hitl er ininl,:ams
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l
~

Vjlniaus 1niesto policijos

2-ra nuovada
Nestojusių komisijon vyrų, gimusių 1912- 19 18 ir 1925 m.,
sulaikytų jų šeimos narių

o

sąrašas

Eil. l Su laikytojo
Nr. pavardė ir vardas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Svidzinska

/Gimimo

Gabrie lė

Masiulionytė Stefanija
Bryčkovskis
Blažejevičius

Juozas
Ka zimieras
A v zanas Zigmui1tas
Jakubauskienė Ba rbora
Svetulevičienė VaclavaBronislava
Morozov Elena
Ranceva Marta
Gintovti e nė Viktorija
Fijalkovskis
Mykolas
Kožanas Stanislovas

datalTautybėĮGyvenamoji
Le nkė

1889.IIl.18
1924.III.17

,,

1908.II.14
1887.V.18
1919.X.22
1899.Xl.24
1921.VI.13

,,
,,
Lietuvė

,,

1912.IX.29
1875
1875. VIII.1 2
1898.VII.17
1890.X.19

Gedimino 33- 5
Ge dimin o
33/ 7- 14
Mečetės 2/ 3- 4
Dau k an to g. 8- 2
Pakalnės 10- 22
Kalinau sko 19- 1
Kaš tonų 4- 23

l Nestoju sioir vkom
isi jon
a rd as
pava rdė

Svi dzinsk is Henrikas
Mas iuli onis V ladislovas
Bryčkovskis Kos tas
Blažej eviči us Kaz imieras

A v zanas A lbim1.s

J akub aus kas J uozas
Svetulevi čius Antanas

Moro zovas Vladimiras
Ranc evas Alekse j us
Gintovtas Vytautas
Fija lkovskis Mečislovas
Koža nas J an ušas
[par ašas neįskaitomas]
L. e. p areigas
Mi esto 2-ros nuovados v iršin inkas

Trai den io 25- 1
V y tau to 37-8
Pakaln ės 6-5
Ta uro 4- 2
M alon ioji 11- 2

Lenkė
Rusė

Lenkė

,,
,,

Lietu vo s TSR CVA, f. 730, ap. 2, b . 190, l. 10- 11.

vi eta

O rig i nal čts .

Nr. 11

š. m. liepos
už

mėn. 11

d. sulaikytų šeimos narių
tikrinimo komisijoje vyrų, gimus iq
1912-1918 ir 1925 m.,

nesiregistravimą

sąrašas

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Pavardė

var- Gimimo
data
das

Tėvo

ir vardas

Hofmanas Juzefas
Frimus Marijonas
Kšiščakas Stasys
Grigaravičienė Marija
Tušienė Aleksandra
Varša Janas
Paplovska Paulina
Laniauskienė Ona

Juozas
Martynas
Petras
Stasys
Pranas
J anas
Jonas
Kazys

Eil. Nr. 1. Hofmanas

.....
w
.....

Tautybė

1908
1926
1899
1880
i888
1876
1890

Lenkq

1880

LietuvilĮ

,,
,,

,,
,,

,,
,,

Gyv e namoji vieta
Vrubl evskio 6- 21
Vilniaus 33- 4
Ožeškienės 7- 7
Pylimo 11- 5
Pylimo 10/3- 16
Vilniaus 18- 14
Vilniaus 18-11
Trakų 15- 9

Už ką
sul aik ytas
Už

brolį

,,
Už

sūnų

,,
,,
,,
,,
,,

Sąra

šo ei t
Nr .
126
5 13
163
120
431
457
305
214

Ju zefas nubrauktas.
[parašas neįskaitomas]
L. e. l-mos nuovados viršininko pa reiga s

Lietuv os TSR CVA , f. 730, ap . 2, b. 190, l. l 2. Or ig ina las .

Nr. 78
Slaptai !
'

Protokolas

Genera linis darbo j ėgos tvark ymo įga li oti ni s gaul eiter is
ir štatsh a lteris Zauk elis 1943 m. liepos 18 d . Kaune, pa gr indinio sk y riaus (ūkis) posėdžiq salėj e padarė pranešimą. Todėl 12 v al. 30 mi n . generalinio komis aro but e įvyko pasitarimas ypati ngq sunkumq, r enkant darbo j ėgą Liet uvos
gene ralinėj e srit y je, klausimu.
Pasit arime dalyv avo šie
ponai:
gene ralinis darbo j ėgos tv ark ymo įgaliotinis gaul eit eris
Za uk elis,
generalinis komisaras dr. fon Rent elnas,
v alstybinis tarėj as Poik ertas [Peuc ke rt],
gen. Bremeris [Bra mer],
gen . Vod epas [Vod epp],
štandart e nfiur eris J egeris,
ob ergrup enf iur eris fon dem Bachas [v on dem BachJ,
ob ergrup enfiur eris J ekelnas [Jeck eln],
ministerinis tarėj as Beilas [Bei l],
ministerinis tarėjas Lečas [Letsch],
KVA viršininkas dr. Retas [Roth],
plk. ltn. Frankas [Frank],
plk. Bau eris [Bau er],
brigadefiureris Harmas [Harm], ·
plk. ltn. Muzilis [Musil],
pagrindinio skyriaus vedėjas dr. Penzė [Pens e],
skyriaus vedėjas Šiutė [Schutte],
gebi tskomisaras Lencenas [Lentzen],
gebitskomisaras Noimas [Neum],
gebitskomisaras Hingstas [Hingst],
gebitskomisaras Gevekė [Gewecke],
skyriaus vedėjas Dam eris [Damm er],
prezidentas dr. Beningas [Boening].
1. Šis pasitarimas buvo susijęs su generalinio darbo jė
gos tvarkymo įgaliotinio prieš tai padarytame
pranešime
išreikštais samprotavimais, kad iš Lietuvos · į reichą r eikiamas darbininkų skaičius turi būti pristatytas bet kuriomis
sąlygomis. Kadangi civilinės valdžios propagandinės, organiz~ci:iės ir kitos priemonės norimų rezultatų nedavė, todėl
ate1tyJe, esą, reikia imtis atitinkamų policinių priemonių.
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Šios mintys buvo akstinas gene ra liniam komisarui suminėti
yp atingas sąlygas Lietuv oj e, pirm ia usia tai, ka d gyve ntoj ai
n epakankamai ir ne laiku rodo norą reg istru otis į da rbu s
re iche arba savan oria is į ve rmachtą. Kai civilinė va ldžia
imasi griežtesn il1 priemonių, gyven toja i visuomet bėga iš
įmoniq į kaim us, ypač į mišk us . Kadangi nėra re iki amo
skaičiaus policininkų, tai, pirma, gr iežtesniq priemonių buvo imtas i tik a tskira is atve j ais ir, ant ra , veiksmingų pri emonių prieš pabėgusiuosius nie kada anksčiau ne buv o grieb tasi. Dė l tok ios padėties k raš te pablogėj o politinės nu ot aiko s
ir išaugo be i išsiplėtė par tizanų vei kla . Be to, ky la pav oj us
žemės ūkio, miško ir pramonės gaminių prievolė ms, kurių
rei kalauj ama iš Lie tuvos generalinės sriti es kari uomen ės
por eik iams. Buvęs SS ir poli cijos v ada s Lietuv os generalin ėj e srit yje Vizoki s dau g kartq esąs nurodęs į didėįa nči us
sunkumus, apsaugant Lietuvos te ritorijo j e ti ekimą Siaurės
frontui. Jis, gen eralinis komisara s, atkreipiąs dėmesį į tai,
kad laikąs savo pareiga būtinai nurod y ti į tokią įvykių r aidą, jog , įgyve ndin ant gri ežtas pri emo nes , j eigu bus nuspręs
t a jq imti s, bū tų aiš kiai susit arta, ka s už t ai atsa ko. Gen eralinis darb o j ėgos tvar kymo įgaliotinis dėl to parei.škė, kad
be griežtesnių poli ciniq pri emoniq Lietuv oje norimų r ezulta tų nebus galima pasi ekti, o, antra, r eikalauto pran ešime
skaičia us (10 % visų gyve ntojų) da rbinink ų iš Lietu v os visgi negalįs atsisakyti ir dar pakartojo, kad sutinkąs su išlyga vi etoj da rbininkų vyrų imti į reich ą mot eris . Jeigu šiLĮ
griežtesnių žmonių ėmimo su policijos pa galba priemoniq
pasekmės būtų tokios , kaip paminėjo generalinis komisaras,
tai tuomet jis, kaip generalinis darbo j ėgos įgdliotinis, prisiimąs sau atsakomybę u ž tai, nes iš fiurerio jam pavestos
užduoties toji atsakomybė tiesiog jam tenkanti ir todė l tokį
nurodymą duodąs.

2. Obergrupenfiureris
fon dem Bachas, kaip kovos pri eš
partizanus štabo viršininkas, remdamasis šiais žodžiais, įsa
kė obergrupenfiureriui . Jekelnui imtis priemonių darbininkams iš tų apskričių ir valsčių, kuriuos nurodys gen eralinis komisaras, atvaryti. Jis pats dar tą pačią dieną susisiek siąs su SS reichsfiureriu
ir, papasakojęs apie pasitarimo
rezultatus, išreikalausiąs viso Lietuvos generalinės srities
policinio aparato, kas būtinai reikalinga, sustiprinimo. SS
reichsfiureris iš esmės tam jau pritaręs.
Zaukeliui bei jo palydovams išvykus, pasitarimas buvo
tęsiamas, nuspręsta štai kas :
a) Papildomą policininkų skaičių E.skirti apie 1943 m.
rugpiūčio 15 d. Apytikriai
nuo tos dienos pradėti iki šiol
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atleistų 1919- 1924 gimimo metų asmenų tikrinimą. TlĮ m.etų vyrus be jokių išimčių tikrinti paėmimui į da rb us arb a
į vermachtą, jeigu ji e net ir būtų fiziškai netink ami. J 'r a dedant nuo įsakymo dienos - 1943 m. bir želio 21 d . - Į da r bus arba į vermachtą skirti, kaip nurodė gen eralini s dar bo
j ėgos įgaliotinis, santykiu 50 :50, k ol bus v isai išpild yta s ve r-

machtui pažadėtas savanorių kontin gentas - 17 000 vyrų. Po
to visi kiti paliekami išsilisti į darbus. Iš naujo jokiu būdu
neatleisti nė vieno.
b) Ka.i dėl gri"ežtesnių policinių priemonitĮ , ta i nut ariama ruošti staigias akci j as, nes paaiškėjo, kad generalinio
kom isaro išreikšto noro sugaudyti pabėgusiuosius, policij ai
pad edant, negalima įgyvendinti, kadang i tam reikėtų did elių policijos
jėgų . Todėl val sčiuose, kuriuos e labai blo ga i
atvy kstama į 1919- 1924 m. gimusiųjq tikrinimą ir kur labai blogi 1912-- 1918 m. ir 1925 m. gimusiųjų tikrinimo
rezultatai, reikia imtis, kai tam bus sud arytos sąlygos, sustiprintų policini ų veiksmų ir, būtent, šių valsčių visus darbingus žmon es apytikria i nuo 15 iki 50 me tų amž iaus, o vietoj
jų, j eig u tik bus ga lim a , ir šeimas, žmonas ir va iku s, gab enti
į reic ho darbus. Taip reikia pas iekti , kad a tei tyj e vis i gyven toj ai , ne paisant, ar jie turi giminių šaukiamųjų tarp e,
ar ne, j austų atsakomybę rūpintis, jog j ie pri va lo atlikti
mobili zac ines pareigas.
Paliktose jų sod y bos e įkurdinti, kai.p ūkininkus, pavienės pol icijos tarnybos arba policiniq batalionq
karių gimi nes.
Prop agandin iais taktin iais sumetimais ir turint galvoje
augančią partizanų veiklą, numatytq
priemonių pirmi ausia
reikia imtis Vilniaus apygardoj e, nors yra žin om a , kad ten
tikrinimo rezu ltatai geresni, n eg u lik usio j e generalinės srities dalyj e.
c) Pabėgėliai iš senųjų tarybinių sri čių, šiuo metu esantieji Alytaus stovy kloj e , t uoj pat vežami ne į Latvijos gen eralinę sritį, o, įskaitant į tą kontingentą, kurio r eikalauj ama iš Lietuvos, į reichą.
d) 1912- 1918 ir 1925 gimimo metų vyrams mobi lizuoti
reichskomisaras · išl eis naujas, griež tesnes ėmimo ta isykl es.
e) šaukiamieji , kuri e buvo ar b a bus suimti, sukčiai, spekuli an tai ir pan. nuo šiul traktuojami kaip parti za nai, t. y .
kaip karo belais v iai, ir perduodami karo belaisvių pagrindi nėms stovykloms. Nuo to momento ji e jau ne laisvi darbininkai. Tačiau ji e įskaičiuojami į turėjusių atvykti darb ininkų skaičių. Pagrindinės karo belaisvių stovyklos
įsakys
šiuos asmenis išsiųsti darbams į reichą kaip karo belaisvius.

Smu i11.!
SlllUS nu ro dy mus dėl šių priemonių vyriausi as kan uornc,nės Ost la nde v adas duos pagrindinių stovyklų raj onų
kome ndan tam s. Todėl r eichskomisaro
nuro dyma s
si ųsti s uimtus šaukiam uosius į Liepojos priverčiamojo darbo stovyklą negalio j a. Paruošiant minėtas direktyv as, visiem s pa sita rimo dalyviams buvo aišku, kad, turint galvoj e
ypulingą situaciją Lietuvo j e, reikia žymiai sustiprinti
policijo s j ėgas. Kovos pr ieš partizanus štabo v iršininkas ob ergrupenfiur eris fon dem Bachas dar kartą p atvirtin o, kad jis,
pak artotinai kalbėdamasis su SS r eichsfiureriu, tuo pasirū
pins. Paruošia mieji darbai turi būti užbaigti apytikriai iki
1943 m. rugpiūčio 15 d. Ne paisant to, atkrei piamas dėme
sys ir nurodom a į tai, kad reikia iš nau jo ir stipri au naudoti propag andines pri emones. Propagandai ypač reikia p anau doti „e" punkte išvar dintus nurodymus. Šias propagandin es
pri emones įgyvendinti generalinis komisaras pavedė Kauno
ap ygardos gebitskomisarui SS brigadefiurer iui Lenc enui.

Lie tuv os TSR CVA, f. 1399, a p. l, b. 54, l. 3- 7. Versta
kal ba .

iš nuoraš o
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Nr. 79

Telegrama
Saugumo policijos
skyrius Vilniuje, Nr. 2122
Saugumo
Kaunas

policijos

1949 m.

l

1

liepos 27 d. 15 30

ir SD Lietuv oj e vadui

Dėl mėnesinio

pranešimo

Nuo 1943 m. liepos 1 d . iki 27 d. Vilniaus mi es te ir apygardoje už pasišalinimą iš darbo suimta 41 asmuo. Iš šio
skaičiaus 8 pasišalino
iš darbų Vokietijoje. Po to , kai ji e
atliks ilgesnę bausmę Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyk loj e , vėl bus išsiqsti į ankstesnes darbo v iet es reiche.
Už vengimą dirbti suimtos ir pasiųstos visam karo laikotarpiui į saugumo policijos kalėjimą Vi ln iuje 25 karo belaisvės tarybinės moterys .
1

Taip dokumente.

Turi būti 1943.

11 N ac ionalislt t talka hitlerininkams
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Dr. Pense

Kaunas, 1943 m. li epos 18 d .
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Vienas suimtas rusu karo belaisvis , kaip vengiąs dn1 bo
ir banditas, buvo ypatingai sutvark ytas. Už pasišalil1lillcį iš
dalinio ir kriminalinius nusikaltimus y patingai sut vurky ti
2 lietuviai vermachto savanoriai . 11 lietuvių ir l enkų ve rmac hto savanorių, pašalintų iš kariuomenės už drausmės pa žeidinėjimą ir dezertyravimą iš dalinių, art imiausio mis die nomis visam karo laikui bus išsiųsti į Pravi eniškių pri ve rčiamojo darbo stovyklą.
Vykdant 1912- 1925 gimimo m etų vyrų mobilizaci ją ,
daug šaukiamųjų neatliko savo mobilizacinės par eigos. Iš
neatvykusiųjų iki šiol suimta 197 asmen ys. J ie neilgam nuba usti kalėti.
Vilniaus arbeitsamtas užverba v o i darb us r eic he 110 vyrų ir 10 moterų.
·
(

Saug um o policijos ir SD Lietu vo je vado Vilniaus
pag rindinis skyrius, IV D pos ky ris
Neugebauer

SS ob eršturmfiur er is
Lietuvos TSR CVA, f. 1399, ap. l , b. 54, l. 26. Versta iš originalo v oka lba.

kieč ių

Nr. 80

Pro memoria
Apie pasitarimą
policinių pri emonių

pas SS ir policijos Lietuvoj e vadą
po gau leiter io Zauk elio apsilankymo

dėl

Pasitarime dalyvavo šie pon ai:
brigadefiureris Harmas , SS ir policijos Lietuvo je va das,
plk . dr. Hacht elis, Tvarkos policijos vadas,
SS šta ndart enfiureris J ege ris , saugumo policijos ir SD
vadas,
SS štandartenfiureris
Krig as [Krieg], SS ir vietos policijos vadas Vilniuje,
ltn. Vilungenas [Villungen), adjutantas,
plk. ltn. Stoiberis [Steuber), atstovaująs vermac hto savanorių centrin ei įstaigai,
mjr. Bliumas [Blum), Lietuvos apsauginės srities kom e ndanto atstovas,
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•,yr. ltn. Valdme jeris [Waldmeyer], vyriausi ojo kari uom<'ne s Ostlande va do astovas ,
pag rindinio sky riaus vedėjas dr. Penzė, genera lin io ko misariato pagrin dinio III skyriaus atstovas,
sky riaus vedėjas Meinsa s [Meins], gen eralinio komis ariato pagrind inio III skyriaus atsto vas,
vyr iausybinis tarėjas dr. Erdm anas , generalinio komis ari ato pagri n din io III skyr iaus (Darbo politikos ir socialinės
priežiūros poskyrio) atstovas,
vy riausy binis tarėj as fon Fričas [Fritsc h] , gen era linio komisaria to pagrindinio II skyriaus (Admini str acijos poskyrio) ats tovas,
skyriaus vedėj as fon Štad enas [Staden], generalinio komisar iato pag rindin io II skyriaus (Politikos posk y rio ) atstovas,
ref erentas Kopf ermanas [Kopferm ann], generalinio komisari ato pagrindinio II skyriaus (Prop agan dos poskyr io) a tstovas,
skyriaus vedėjas dr. Teršiurenas [Terschur en], generalinio komis ar iat o pagrindinio III skyriaus (2emės ūkio posk y rio) atstovas,
gebitskomisaras Vulfas [Wulff ], Viln iau s apygarda, ge bitskom isaras Lencenas, Kau no apy garda,
r eferentas Klemptas [Klempt ], Kauno apygardos gebits komisariato atstovas
l. Buvo nutarta:
1. Ik i 1943 m . rugprnc10 18 d. policinės akcijos vykd omos esa mom is polici jos jėgomis. V isi gimusi eji 19191924 m., 1912-19 18 ir 1925 m. (pavardėmis alfab etin e tva rka ji e j au patikrinti) , neatvykę į tikrinimą arba į p askyrimo v ietas, suim ami, daran t kratas , tikrinant kino tea trus
ir pan. J eig u nepakliūna p atys šauk iami ej i, reikia ir toliau
areštuoti šeimų narius . Kr eipti dėmesį , jog pagal galimybę
būtų suimti tik darb ingi šeimų nariai, kad po kurio laiko,
jeigu šaukiamasis jų nepakeis, būtų galim a juos išvežti į dar bus reiche .
2. a) Reichskomis aro 1943 m. liepos 26 d . įsako (teleg rama dė l darbininkų prist atymo iš Liet uvo s generalinės sr iti es mobili zaci jos bt1du) p aragrafu 4, su kuriuo šaukimo
komisijos jau buvo supa žindintos , 1919- 1924 gimimo metų
šauki ami eji, j eigu j ie bu v o atl eisti , dabar turi bųti pašaukti
iki 1943 m. rugpiūčio 15 d .
b) Įsake iš Rygos numatoma, kad turi būti paša ukt i
ti e, kuri e iki šiol neatvyko. Vieningai mano ma, kad šis
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naujas pašaukimas reikštq tq asmenq amnestiją ir v okiv.'ių
va ldžios pr estižo sumetimais yra nepriimtin as; be to, ta da
būtų sunk u pateisinti policines akci jas prieš šiuos jau nu sikaltus ius asmen is.
c) Todėl visi 1919- 1924 gimimo metų atleisti eji , pra dedant nuo 1943 m . rugpiūčio 17 d., Kaun e, Šiauliuo se, V ilniuj e ir Panevėžyj e tur i būti pašaukti ke liolikos ša ukim o
komisijų, atkviestų tam reika lui ke lioms dienoms iš pro vi ncijos, patikrinti ir iš karto dar keletą dienų sul aikyti iki išvežimo. Todėl, rag ina nt per spaudą šiuo s asmenis atvykti ,
jau reikia nurodyti, kad ji e bus išvežam i, ir todėl turi pasiimti kelionės daiktus bei indus ir šauk štu s.
3. Nuo 1943 m. rugpiūčio 20 d. tokiu pat būdu pradėti
atleistųjų tikrinimą ir išvežimą ir apskričių mies tu ose .
4. Nedelsiant imtis priemonių rugpiūčio 17 d . šauki amiems asmenims kelioms dienoms pat alpinti ir maiti nti. Už
patalpas (Kaune, pv z., num atoma 3000 žmonių) at sako ponas vyriausybinis tarėjas fon Fričas, už mitybą dr. ponas
Teršiurenas. Lauko virtuvę parūpinti padės policija.
5. Darbo politikos ir socialinės pri ežiūros poskyris tuoj
pat informuoja poną fon Fričą ir dr. poną Teršiureną, ki ek
atleistųjų Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio miestuos e
bus imama, kad būtų aišku, ki ek jų reikės apgyvendinti ir
maitinti.
6. Kaip informuoti įmonių vado'vus, ūkines grupes ir kitokius darbdavius bei pačius atleistuosius, aptars specialiame pasitarime brigad efiureris Lencenas, dr. ponas Strėbė
[StrebJ iš arbeitsamto ir vyriausybinis tarėjas Erdmanas.
[parašas

Kaunas, 1943 m. liepos 28 d.

neįskaitomas]

Lietuvos TSR CVA, f. 1399, ap . l, b. 72, l. 164- 165. V ers.ta iš originalo vokiečių kalba .

Nr. 81

IV [skyrius] 1 [poskyris]

1

Kaunas, 1943 m. rugpiūčio 11 d.

Lietuviškasis skyrius. Šiandien 16 val. 45 min.
Vitmantas pranešė telefonu:
Kaip pranešė telefonu Raseinių skyriaus vadas, šiandien,
1943 m. rugpiūčio 11 d., vienas vokiečių kariuomenės dalinys, kuriame buvo ir ukrainiečių, atvyko gaudyti šaukiamų1
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Vokiečių saugumo policijos ir SD Lietuv oje vado .

ją

Sios akcijos metu buvo nuša uti lietu viai: Neverdauskas
Bron ius (apie 26 m.) ir Rimkus Petras (apie 23 m.). Be to,
daug elis buvo sužeista . Jų skaičius da r ne žinomas.
Buvo paskelbta , kad tuo atve ju , kai šau kiamie ji nebus
rasti nami e, o bus pabėgę, suimami , ka ip įkaitai , jų arti mieji.
Kaimo gyventojų tarpe kilo didelis ner imas.
Liet uvos TSR CV A, f. 1399, ap. l , b. 54, l. 15. Ver sta iš ori gina lo
kal ba.

vok i eč i ų

N r . 82

Td efonograma N,:.
[1 943 m .] spalio
Šiaulių

2 d.

apskr iti es viršinin kui

Iš Pašvitin io

valsčiaus savivaldybės

Į telefon ogramas Nr. 146 ir 150 pran
dalinį įpareigoj au nuvy kti 14 asmenų.

vyko . Neišvykusius
bams į reichą .

ešu, k ad į lie tuvišką
Iš jų 2 asm enys išperd av iau poli cijai, kad išsiųstų darDanieliu s
Valsčiaus

Per

viršaitis

davė: Kulka
m ė : Andrijauskienė

Priė

Lietuvos TSR CVA, f. 1099, ap. l, b. 85, l. 32. Or iginala s. Ran kr aš tis.

VIETINĖ R I NKTINĖ

Nr. 83
Taryba prieš SS

legioną

Pereitą antradienį, lapkričio 23 d., Kubiliūnas sukvie tė
š. m. baland žio 5 d. konferencijoj išrinktos pri e pirmojo
generalinio tarėjo tarybos posėdį. Posėdyje dalyvavo tar ybos nariai ir visi tarėjai. Kubiliūnas padarė pranešimą apie
bendruosius Lietu vos vidaus reikalus. Esą , jau pasirašytas
leidim as gauti 3000 šautuvų, kuriais bus apg inkluoj ami vietinės apsaugos būriai - po 30- 50 val sčiuj e. Pirmoj eilėj
bus apgink luoti Biržų, Rokiškio, Zarasų ir Utenos apskritys ,
nes jos e daugiausia banditų. Į gen. Ju sto vermachto p agrindais organizuojamą 3000 dalinį j au įstojo 1200 vyrLĮ.
Savivalda rugsėjo mėn. pasižadėjo darbams į reichą surinkti 30 000. Ligi šio l yra surinkt a apie 5000, iš kurių 4000
j au perduo ti vokiečiams. Savivalda savo pažadą nepajėgs
ištęsėti. Draug e Kubiliūnas pranešė, kad jam Ren te lnas esąs
įteikęs raštą , paga l kurį lietuviai ligi 1944 m. liepos ld.
darb ams į reichą b e pažadėtų 30 000 dar turėsią duoti
100 000. Kubiliūnas manąs, kad, su or ganiz uoj ant lietuvių SS
legioną ar panašų karinį dalinį , būsią to skaičiaus išv engta,
nes vokiečiai Latv ijoj ir Estijoj į darbus reic han neim a.
Svarbiausias dal ykas, dėl ko tarybos posėdis buvęs šauktas - reiki ą apt arti lie tuvių gink luotos pajėgos organizavimo reikalą. Patsai Kubiliūnas tuo reik alu kalbėjosi su gen.
Justu ir Ren teinu. Gen. Ju stas lie tuvių karinių pajėgų organizavimui nuoširdžiai pritaręs, tačiau pareiškęs, kad tai p riklauso nuo Rent elno, kuris Lietuvo j esąs reicho įgaliotinis.
Rentelnas tuo reikalu neparodęs did esnio noro kalbėti. Tačiau pagaliau pažadėjęs tarpininkauti, j eigu lietuviai prašysią leidimo suorg anizuoti lietuvių SS legioną. Vieną kartą
lietuviai SS legioną atmetę, todėl Rent elnas, pri eš imdam a-
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si:, 1t1rpinin ka uti, turįs gau ti garantiją, k ad šį kartą legi ona s būsiąs suorganizuotas. Tokia garantija galėtų būti leisti l egion ą orga nizuoti prašymas, kurį, be tarėjų ir tarybos
narių, pasirašytų dar ir visuomenės veikėjai, mokslo ir ūkio
įžymiej i pareigūnai , ka rininkijos ir dvasininkijos
atsto va i.
Baigęs savo pranešimą, Kubiliūnas pareiškė, kad jis p ats
nieko nesiūląs, o tik patį referuojąs . Jis dar kovo mėn. leg ioną organizavęs, bet nieko iš to neišėję . Todėl jis daba r
norįs, kad dėl gin kluotos jėgos organi zav imo reikalo ir formos pasisakytų tar yba.
Diskusi jos e v isi tarybos nar iai pasisakė, kad lietuvių k a rinę jėgą organizuoti esąs pats laik as . Visi ta ip pat pasis akė pri eš SS legiono formą. Tik vienas plk . Birentas kalbėjo
už legioną. Bedisku tuoj ant kurjeris Kubiliūnui atnešė Rentelno raš tą, kuriam e Rente lnas nurodąs, kad saviva lda nesan ti įvykdžiusi plano ·surinkti 30 000 žmonių darbams į reichą, ir syk iu pranešąs, kad dėl SS leg iono sutinkąs tarpininkau ti. Be abe jo, jeig u legionui steig ti prašymą pasira šys
au kščiau minė ti asmens.
.
Tači au ir šis teatrališkas
Rentelno manevras padėties
nepakeitė . Taryba liko pri e savo ankstyvesnio
nusistat ymo
pri eš SS legioną. Buvo pastebėta, kad tarybos nariai dar
ne visa Liet uva . Todėl reikią sušaukti platesnį visuomenės
a ts tovų, ka rininkijos ir dvasi ninkijos pasitarimą ir lietuvių
neigiamą nusistatymą pri eš SS legioną memorandumu
išdėstyti. Platesniam pa sitarimui sušaukti sudarytos dv i komisijo s: 1. civiliams sušaukti iš prof. M. Biržiškes, doc . D. Krivick o ir tarėjo Matulionio, karininkams - iš gen. Nag iaus
ir Vi lniaus burmistro plk. Dabulevi čiaus .
• .,Lietuv iq fron to biuleten is", 1943 m.

lapkričio

26 d., N r. 11.

Nr. 84

Reikia organizuoti Lietuvos

kariuomenę

Lapkričio 24
tarėjai, taryba ir

d. įvyko an tras posėdis, kuriame daly vavo
kviestieji visuomenės, ka rininkijos bei dvasininkijos atstov ai, iš viso apie 50 ,asmenų. Kviestųjų tarp e
buvo ma ty ti visų mūsų politinių grupių atstovai.
Susirinkime Kubiliūnas pak artojo praėjusios dieno s pranešimą, par eikšdamas, kad jis pats asmeniškai
jokio spau dimo nedarąs ir net rengėsi iš posėdžio pasišalinti . Susirin141

.,..

l

kusiųjų buvo
tų kai kuri ais

p aprašy tas pasi likti, kad diskusijų met u. gnlė
klausimais duoti paaišk inimus. Pasilik o.
Disku sij as p radėjo gen . Raš tiki s, p ak lausdam as K ub lli ū
ną, kaip yra Estijoj . Rašt iki s turįs žinių, kad Estij oj ša lia
es tų legiono esanti ir e stiška brigad a .
Pak laus imas nulėmė diskusijų eigą . Visi kalbėjusieji pabrėžė: 1. kariuom enės reikalingumą, 2. tautinę kariuomenės
formą, 3. mobilizacijos
reikalą ir 4. SS legiono nepopuli arumą.

Vėl įsiterpė Raštikis, papasakodamas
kariuome n ės or ganizav imo reikalu turėtus privačius pasikalbėjimus. Pri eš ke lias savaites gen. Nagiaus dvar e įvykę pi etūs, kuriuos e iš
vokiečių pusės dalyvavęs gen. Just as ir kom isariato politinio skyriaus viršininkas fon šta denas [von Stad en], iš lietuvių - be šeimininko,
gen. Rašti kis ir tarėj as Matu lioni s.
Raštiki s ta proga keturiolika punktų išdėstęs lietuvių sąly
gas, kuriomis gali būti suorganizuot a lie tuviška a rmija iš
dviejų didelių korpų. Tų punktų pagrindinės minty s: mob ilizacijos būdu organizuojama Lietuvos kariuomenė ginti Lietuvos teritoriją nuo bolševikų; yra vie ningas visų g i nklų
rūšių junginys, kuris fronte laiko tam tikrą barą; ja i va do vauja lietuvišk a karinė vadovybė, kuri turi savo ryšių karininku s vokiečių štabe, o vokiečiai - prie lietuvių štab o; visuotinį pasisekimą mobili zacija turės ypačiai tad a , kada ją
skelbs konstituciniai lietuvių tautos org anai.
Šia proga primintina vokiečių iniciatyva. Netrukus po
Raštikio ir Matulionio susitikimo su vokiečiais tas pats fon
štadenas buvo pasikvietęs buvusį šaulių sąjungos vadą plk.
Saladžių. J am komisariato politinio skyriaus viršininkas
priminęs, kad vokiečiai išimties padėtį iš visų Pabaltijo va lstybių Lietuvos nenaudai sutiktų sušv elninti, jeigu lietuviai ·sudarytų savo SS legioną . Plk. Saladžius buvęs paprašytas pats
pagalvoti ir patyrinėti kitų lietuvių karininkų tuo r ei kalu
nuomones ir apskritai lietuvių visuomenės nusistatymą.
Po Raštikio pranešimo vė l buvo diskutuojama. Po ilges nį laiką nusitęsusių diskusijų Raštikis kalbėjo trečią kartą,
kalbėtojų pasisakymus
siūlydamas išreikšti tokio turinio rezoliucija:
1. Lietuviai energingai stoja į kovą su bolševikais, gindami Lietuvos teritoriją,
2. Šiam reikalui randa būtina turėti ginkluotą pajėgą,
3. Ši ginkluota pajėga yra organizuojama Lietuvos kariuomenės forma,
4. Lietuvos kariuomenei vadovauja lietuvis , turįs lie tuvių ir vokiečių pasitikėjimą,
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5. Šita ka riuomenė telkiama mob ilizaci jos būdu.
Šitos mintys yra principinio pobūdžio. Lietuvos kariuomene i organizuoti dar r eikalingi techniniai nuost atai, kurie, gc n. Raštikio nuomon e, turėtų būti:
1. Kad Liet uv os kariuomenė būtų vieningas jung inys,
2. Kad j i būtų visų ginklo rūšių,
3. Kad ji apj ungtų v isus dabart inius lietuvių batalion us,
4. Kad ji pra džioje būtų bent vi eno korp o didumo . (Tas
korp as , Raš tikio nuomon e, prad žioj turėtų apie 60 000 vyrų.
Po pusės metų , p arengus karininkų, o ypačiai puskarininkių
kadrus, Lietuva nesunkia i galėtų sudary ti dviejų didelių
korpų armiją iš 150 000 vyrų).
Susirinkusi eji karš tai pasisakė už Raštikio rezoliuciją. Tačiau Pyragius
pasisakė pri eš j ą. Sus idari us dviem nuo monėm, įvyko balsavimas:
Raštikio rezo liucij a buvo pr iimt a
37 b alsa is. Pri eš ba lsa v o 3: plk . Birontas, mjr. Šimkus , Kauno didžiojo teatro dir ek torius kpt. Ivanau skas ; tarėja i, takto sumetimais, nuo balsav imo susil aikė.
Šituo nuba lsavimu lietuv iško SS legiono mintis visi ems
laikams p alaidot a. Susirinkimo n usistatym as faktiškai atitink a v isos li etuvių tauto s nusistatymą. Dabar viskas priklauso nuo vokiečių: jeigu jie nori, kad lietuv ia i visomis
savo j ėgomis įsijungtų į ginkluotą kovą su bolševikais, tai
turi šitą lietuvių nutarimą pri im ti. J eigu vokiečiai to n epadarys , tai ki ekvienas dar kartą galėsime įsitikinti, kad Ziwilv erwaltung ir kitiems vokieči ams Lietuvoj e rūpi ne ko va su bol ševikais, o kitoki , dažnai tamsūs darbai.
.,Lietuvių

fronto biuletenis",

1943 m .

lapk r ičio

26 d ., Nr. 11.

Nr. 85

Pirmasis gene ralinis tarėj as
ir generalinis tarėjas
vidaus r eikalams

Kauna s, 1944 m. vasario

9 d.

Nr. 528

Ponams
Šiaulių

apskričių

ir

viršininkams ir Kauno, Vilniaus,
burmistrams

Panevėžio mi estų

I. Pranešu, kad, mano pav estas, buvęs Lietuvos kariuobrigados gen. Plechavičius Povilas raštu susitarė

menės
1

SS ir po licij os va.du Lietuv oje .
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.su SS-und Polizeiftihr er Lita uen I gen mjr. Harm u [I-lc1r
m]
Lietuvoj e įsteigti Vi e tin ę rinktinę (Litau ische Sonderve rband e ').
Vietinės rinktinės vadas - brigados
gen. Plechavi či us
Povilas.
Vietinės rinktinės vienas pagrindiniq
ti kslų -- kova su
banditq gaujomis Lietuvoje.
Prad žioje Vietinė rinktinė sudaroma iš atskirų apskričių komendantūrų su nustatytais
joms kariniais daliniai s.
II. Apskričių kom endantai rinktinės vado jau pa sk irti ir
.šiomis dienomis atvyksta į paskyrimo vietas vyk dyti ji ems
pavestų uždavinių. Savo veikloje apskričių kom endant ai turės bendradarbiauti
su apskričių viršininkais ir r emtis jų
aparatu ir pagalb a.
III. Atsižvelgiant į sunkias dabartines sąlygas, kuriose
vyks komendantūrų ir dalinių formavimas, ponu s apskričių
viršini nkus ir miestų burmistrus įpareigoju:
1. Paskolos formoje pagal galimumą aprūpinti apskričių
komendantus reikalinga finansine parama.
2. Visomis priemonėmis ir ištekliais padėti ji ems sutvarkyti patalpų, kuro, šviesos, ryšių, transporto bei susisiekimo ir visus kitus, susijusius su jų uždaviniais, reikalus.
3. Sprendžiant patalpų klausimą, tmėti galvoje, kad ap.skričių komendantams,
be patalpų pačiai įstaigai, bus reikalingos kareivinės, sandėliai (rūbams, maistui, ginklams ir
pan.); arklidės, virtuvės ir t. t.
4. Vykdant komendantams verbavimo akciją, visi savivaldybės organai
(burmistrai, valsčių viršaičiai, seniūnai
ir kt.) privalo visomis priemonėmis juos remti. Šis uždavinys yra visais atvejais pirmaeilis.
IV. Atsižvelgiant į momento rimtumą ir į Vietinės rinktinės uždavinių svarbumą mūsų tautai, pavedu
Tamstoms
tinkamai įvertinti esamą padėtį ir nuoširdžiai bei glaudžiai
bendradarbiauti su apskričių komendantais, padedant jiems
visuose jų žygiuose.
Gen. Kubiliūnas
Pirmasis ir vidaus reikalų
generalinis tarėjas
Lietuvos TSR CVA, f. 685, ap. 5, b. 29, l. 1. Patvirtintas
1
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Lietuvių

specdalinius .

nuorašas.

Nr. 86
Slaptai
Vietinės rinktinės

vado

Įsakymas

Nr. 1
Kaunas, 1944 m . vasario 16 d .
§ 1

vadovybei sutikus, Lietuvoje organizuojama
kurios pagrindinis uždavinys - kova su
banditų gaujoJ1}is Lietuvoje .
Pirmajam generaliniam tarėjui susitarus su SS und
Polizeiftihrer Litauen SS - BrigadeHihrer und Generalma jor
d er Polizei I Harmu, aš esu paskirtas Vietinės rinktinės vadu.
Nuo š. m, vasario l d. aš pradėjau eiti Vietinės rinktinės vado par eigas.
Vokiečių

Vietinė

rinktinė,

§

,.

3

Pik. Urboną Oskarą priimu Vietinėn rinktinėn ir nuo
š. m. vasario 3 d. skiriu tos rinktinės štabo viršininku.
§ 4
žemiau išvardintus karininkus priimu Vietinėn rinktinėn,
ir nuo š. m. vasario 4 d. skiriu rinktinės štabo skyrių viršininkais sekančiai:
Generalinio štabo pik . Rėklaitį Antaną
- I skyriaus
„
„
ltn. Andriušaitį - II
11

11

Aleksandrą

,,
Ltn. pik. ltn

,,

pik. Šovą Antaną

2 Grudzinską Vladą

§

- III

11

- IV

11

5

Kpt. Liaukų Justą priimu Vietinėn rinktinėn ir nuo š. m.
vasar io 4 d. skiriu Rinktinės štabo adjutantu.
§ 6
Žemiau išvardintus karininkus priimu Vietinėn rinktinėn
ir nuo š. m. vasario 8 d. skiriu rinktinės štaban sekančiai:
1
SS ir policijos vadas Lietuvoje, SS brigadefiureris
nerolas majoras.
2
Taip dokumente .

ir po licijos ge-
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štabo kpt. Bliudniką Ernstą į I sk yr1q
,,
mjr. Gintautą Romą
II
11
,,
,,
kpt. Kazakaitį Henriką
III
11
„ IV
,,
Kpt. Penčylą Kazį
,,
Mjr. Bube l į Juozą
11 IV
Generalinio

§

Sk, lbiu

II

§ 7
rinktinėn

ro
"0

z

-

Laipsnis

Pava rdė

ir vardas

Kur paskirtas

Plk .

2.
3.
4.

Plk . ltn.
Plk.
Plk.
Pik. ltn .

,,
,,

,,

Genį Petrą

Plk.
Mjr.

14.
15.

,,

,,
,,
Pik .
Pik . ltn.

aps. komend antu

Panevėžio

Vidugirį Juozą

Utenos

Rėklaitį Vladą

Ukmergės

Stapulionį Antaną

Zarasų

Vitkūną Marijoną
Vėgėlį Joną
Januškevičių

,,

Gen . ltn . P.

Rokiškio
Kretingos
Mažeikių

Karašą Motiejų
Budraitį Praną
Motuzą Antaną
Laurinaitį J aną
Andrašiūną Joną
Kazitėną-Kaziutį
Joną
Liorentą J aną
Basiulį Bronių
Kuncaitį Justiną
Labutį Kazį

Raseinių

Telšių
Tauragės

Kauno
Kėdainių
Lazdijų

,,

,,
,,

,,
,,
,,

nuoraša s.

Nr . 87

,,
,,
,,
,,

„

Iš

Vietinės rinktinės

Vietinės rinktinės

Lietuvos

N

.....

štabo
306-to bataliono vadui

Vie tinės rinktinės karių

priesaikos

tekstas

......
~

""'
"""
-

,,

Telefonograma

,,
II.11
,,

,,

Vilkaviškio „
,,
Vilniaus

306-tas batalionas

,,

(J)

šakių

[Ne anksčiau kaip
1944 m. vasario 16 d ./

Vietinės rinktin ės

11

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

,,

Švenčionių

Lietuvos TSR CVA, f. 1234, ap. l , b. 4, l. 1- 3. Patvirtintas

vadas

II.1 o

,,

11

Alytaus

Ašmenos

Plechavičius

11

Marijampolės

Trak:ų
Eišiškių
Svyrių

l

gaunančių

Vietinės rinktinės

11

,,

Šiaulių

Tumą Juozą

16.
,,
17. ,,
18.
Mjr.
19. Pik. ltn.
20.
Šakmaną Tadą
Pik.
21.
Narą Joną
Mjr.
22.
Ambraziejų Bronių
"
23.
Gantautą Antaną
Kpt.
24. Generalinio
Žukaitį Stepą
štabo plk. ltn.
25. Pik. ltn.
Viršilą Igną
146

V

Vidugirį Tomą

Česlovą

9.
10.
11.
12.
13.

l Buzų
.

įsakymus

a) A lytau s, Ašme nos, Biržų, Eišiškių, Kauno , Kėdainių,
Kr eti ngos, Lazdijų, Mažeikių, Marijampolės, Panevėžio, Raseinių, Rokiš kio, Svyrių, šakių, Šiaulių, Švenčionių, Taura gės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, V ilka viš k io , V ilniaus
ir Zarasų apskričių komendan tai po vieną egz ., ... ......
.
vis o 25 egz.
,, 2 ,,
b) Vietinės rinktinės štabe lieka
Vis o atspaus dinta 27 egz.

z~

1.

7.
8.

va do

~t:
o:i2
::, Ul

(i3

5.
6.

Ul

rO /O

~

rinktinės

sąrašą :

II

Zemiau išva rdintus ka rininkus pr iimu Vietin ėn
ir skiriu apskričių kom end an tais sekančiai :

Vietinės

8

„

,,
,,
,,
,,

-

Aš, kaipo Vietinės rinktinės karys, savo noru Visagalio
Dievo akivaizdoje prisi ekiu, kad nesigailėdamas savo jėgų
ir gyvybės, did žiojo vokiečių reicho vado Adolfo Hitlerio
aukštojoje vadovybėje, ginsiu Lietuvos žemę nuo bolše vi kinių gaujų. Tam stropiai vykdysiu
savo viršininkų įsaky
mus, būsiu narsus ir sąžiningai atliksiu savo tarnybos par eigas, kaipo dera doram ir garbingam Lietuvos kariui. Taip
man Dieve padėk.
[Priesaiką

N

......
.....
""1'
-q'

....
Cfl

davė: mjr. lvaša
Priė m ė: ltn . Pasys

Per

davusio parašas]

uskas

Lietuvos TSR CV A. f. . 1234, ap. 1, b. 2, l. 14. Originalas .
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Nr. 88
V isai sla ptai

š. m. ko vo 5 d. Rygoj e įvyko pasit arimas tarp gen . Kubiliūno ir gen. Plechavičiaus iš vienos pu sės ir SS oberg rupenfiur erio gen. J eke lno ir gen . Harmo iš kitos.
Pasitarim o objektas: efektyvi pagalba šiaurės frontui , nes
yra griežtai nustatyta, kad frontas rezervų negaus.
Pirmas va riantas: kuriama Lietuvos kariuomenė , 1- 2 ar
daugiau divizijų sudėties.
Šis va riant as vokiečiams yra nepriimtinas , nes paga lba
reika linga tuojaus, o divizijų formavimas bei mokymas užtruktų ilgesnį laiką - bent 6 mėnesius.
Antras varia nta s: Lietuvoj e mobili zacijo s keliu surenkama didesnis skaičius vyrų - 40-60 tūkstančių, ir šie vy rai
perima visą šiaurės fronto (nuo Narvos maždau g iki V ilniaus linijos ) užpakalio aptarnavimą. Apmokinti ir jau dabar paruo šti kautynėms vokiečių kareiviai išimam i iš visų
užpakalio tarnybų ir ~iunčiami į frontą, į rikiuotės dalis .
Ilgesnio pasitarimo eigoje apsistot a ant kompromisinio
sprend imo:
Lietuvos kariuomenės pirmosios divizijos sudėties formavimas eina lygiagrečiai su užpakalio tarnybos dalių for mavimu. Divizijų visų ginklų rūšių sudėties, aviaci jos klausimas sprendžiamas skyrium, atsižvelgi ant į esamąją Lietuvoje skraidančiojo ir technikinio person alo sudėtį.
Šio spr endimo išvado je:
1. Skiriamas Lietuvos ginkluotųjų paj ėgų generalinis
inspektorius,
2. Generaliniam insp ektoriui subordinuojami padaliniai
pagal pridedamąją schemą,
3. Vietinės rinktinės sudėtis ir paskirtis lieka ta pat i,
kaip ir dabar,
4. Atstatoma šaulių sąjunga po „Tėvynės apsaugos" pavadinimu,
5. Savis augos batalionai ir statybos batalionai palaips- ·
niui pereina gen eralinio inspektoriaus žinion,
6. Įste igiamas Lietuvos kariuomenės teismas,
148

7. Vietinės rinktinės sudėtis padidinama taip, kad turėti
palirnybę pake is ti vis us ginkluo tus ukrainiečius ir kitus ,
kt.i

ic iš Lietuvos prašalinami,
8. 100 000 darbininkų į Vokietiją vežimas atmain omas .
Plk . Urb onas

Šiuo klausimu pasitarti Tamst a kviečiamas š. m. kovo
8 d. 11 val. į Vietinės rinktinės štabą .
Plk . Urbona s
Oen. insp.

--,

11
-

VR

Di v.

LAD

Stat.
bat.

~,
lią

s-ga

l

U žnugari o tarnyba

PII, d. r. 159, l. 109. Nuorašas.

Nr. 89

11 [skyr ius]
Admin istracijos [poskyris]

Ryga, 1944 m. kovo 20 d.
1

942 /44/

-

Slaptai
Pro memoria
Apie naujo vyriaus _iojo mobilizacijos štabo 1944 m. kovo
17 d. pasitarimą, pirmininkaujant 111 skyriaus darbo
politikos ir socialinės priežiūros poskyrio vedėjui Šiutei

P o s ėdžio iš d a vos:
I

Šiuo metu atliktos priemonės :
1. Telegrama okupu otq rytq sričių ministrui apie mobilizuotinų skai čių (leista 10 000 vyrų į dalinius kovai prieš
1

Ostlando re ichskom isa riato.
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ir 50 000 karo lalkininkų, be to, pareik ala uta
18 500 vyrų į lietuvių legioną, person a lui pak eis ti 20 000 vyrų į karinių oro pajėgų pagalbinį personalą. Šis
skaičius šiuo metu, atrodo, padidėjo iki 30 000, be ·to,10 000 vyrų į priešlėktuvinės gynybo s talkinin ku s rc iche ).
parti zanus

~· Tel~grama okupuotų rytų sričių ministrui dėl pir menybes pam~~nt 60 000, ka ip leista, turint galvoj e gencra lin~o d_arbo J_egos t~arkymo įgaliotinio verbavimą į reichą.
Šiaures k ariuom enes grupė reikalauja, kad iki kovo 20 d
pirmieji 10 000, kitais pran ešimais net 20 000 karo talk inin~
kų , jau būtų patikrint a.
Išsiųsta telegra ma dėl propagandinių priemonių sud enm~o _, vykd ant mobilizacij ą ir verbavimą į reichą.
4. lssiųsta telegr ama okupuotų ry tų sričių mini strui apie
atsisakymą telkti priešlėktuvinės gynybos ta lkininkus
reichui Lietuv oje.
5. Išaiškint a, k ad vyr iausi asis Ostlando kariuom enės
vad~s '. k~:iuomenė~ šiaurės .grup ei pav edu s, atstovaus jai
moEnhzaciJos kl ausimais pas aukštesnįjį SS ir policijos vadą . Be to, išaiškinta, kad dėl karo talkininkų teisinių nuostatų yr~ ko~petentinga
Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų
v adovybe . Tod el vokiečių civilinės valdžios pag e idavimus
ir pa~iūl~':1s reikia _perduoti vyri ausiaja m Ostlando ginkl~otųJų p~Jegų _
"."adm, kad tas juo s persiųstų Vyriausiajai
gmkluotųJų paJ egų vadovybei.
Šiuo metu aišku, kad
50 000 mobilizuotinų bus pavadinti ne savanoriais, o karo
talkininkais, jog ji e gaus vokiečių kareivių, įskaitant laipsnių ženklus, uniformą, o ant rankovių - lietuviškus ženk lus.
Neaišku, kaip bus išlaikomos šeimos ir aprūpinami karo
talkininkai. SS kariuomenė (šturmb anfiur eris Le ibas [Leib])
pasiūlė, kad visus mobilizuotus aprūpintų SS kariuomenės
ūkio karininkas. SS kariuomenė perimtų taip pat visas aprūpinimo ir šeimų išlaikymo išlaid as. Vyriausiasis
Ostla nd o
ginkluotųjų pajėgų vadas (vyr. ltn. Valdmejeris)
dėl šio
p~siūlymo tuoj pat par eikš savo nuomonę. Mūsų pageidav~mus ši~o kl~_usimu reikia siųsti vyri ausiajam Ostlando
gmkluotųJų paJegų vadui.

?·.

II
Neatidėliotinos

išvados:
1. Raštas vyriausiajam Ostlando kariuomenės vadui su
pag eid~vimais aprūpinti karo talkininkus ir išlaikyti jų šeimas _Lietuvoje (susirašinėjimą dėl aprūpinimo tvarko UI
[~kynaus ) darbo politikos ir socialinės priežiūros [poskyns] - vyr. vyriausybinis tarėjas dr. Ilauptas [Haupt], šei-

išlaikymo k lausimus - II [skyr iaus] administ racijos
[posky ris]).
2. Dar kartą užklausti apie pasi enio apsaugos dali nių
teises ir kovos prieš partizanus da linių karių šeimų išlaiky1:1 ą .. Ir_ čia SS kariuomenė pasiūlė viską tvark y ti pagal
leg 1om cnų nuostatus
ir rasti tam atitinkamų lėšų .
3. Teisinių nuostatų paruoš ima s tikrini mui ir mobiliz acijai vyk dyti. Tai II skyr iaus administracijos posk y rio kompetencija. Lietuvių adm inistraci ja tučtuoj au turi išleisti šiuo
klausimu potvarkį, panašų į tuo reikalu paskelbtus įsakus
Estijo j e ir Latvijo je, ku riuo vėl įsigaliotų senieji įstatymai
apie k aro prievolę, n eduodan t vie tin ei ad ministra cijai k aro
ministro. Taip pat neleis ti, kad gen. Kubiliūnas, kaip jis j au
ne kartą mėgino, įtrauktų į mobilizaci j ą patariamąjį organą .

w:1

Uif elmann
Latvijos TSR CV IA, f. P- 70, ap . 3, b. 111, l. 3. Vers ta iš nuoraš o
kalba.

vok i ečių

r. 90
Susitarimas su vermachto atstovais

Visi ems zondavimams ir spa udimams dėl šauk imo formos, vykdymo, sutelktųjų dalinių paskirti es ir pan audojimo
ligi šio l aiškiai vadovavo ll armas, kur naudinga pasiremdamas savo viršini nku J ekeliu 1 • Šis past ara sis kalbėdamas
~eika!a"."i~us _k el~a~o !r v ermachto atstovų vardu. Tarėjai
ir _:'iet mes nnktm es stabas tolimesnių lietuviškų karinių
paJ egų organi zavimo reikalu jau seniau ieškojo ryšio ir su
v ~r~achto
atstovais. llarmas k elis kartus tam nepritarė ,
aisk1ai ste n gdamas is ir toli au inicial yvą išlaikyti savo rankose. Ir vokiečiq pasp aust as , jis paga liau gavo nusil eis ti, ir
~ovo 21- 23 d. gen. Pl echaviči us išbuvo kelionėje, kurios
tikslas susitikti ir tartis su kompet entingais ver machto
atstovais. Pasitarimuos e iškilę vokiečių r eika lavimai ir su
jais susi e ti patikinimai:
.
. 1. Ligi gegužės 1 d. duoti 10 500 vyrq į užfrontės kanuo~1en_ę (Hilfswillig e 2 dalinius). Hilfswillig e daliniai formuoJami batalionais,
būsiančiais ti esioginėj e atitinkamos
1

2

Turi būti J ekelnu .
Sava no riq talkininklĮ-
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voki eč iLĮ ar mi jos vado žin ioj e. Ba la lion q vadai i1 k1l1 kc1rininkai - lie tu v ia i. Pirmi eji 3- 7 b a lnli on a i t.uri bu l i sufor mu oti ligi ba land žio 18 el.
2. For mu ojc1m a l Lie lu v os di v izij a, k u r i v e ik s nu o Lietuvo s j r ytu s esa n č i a m š ia ur „s fronl o s0k 1or iujP .
3. T ie k Hilf s w illi gr clcili n iu s , !ir k di v i ziją 0 1g<111i
zt1oja
Lie tu vo s g inkluoląjq pc1j'>gų gr n0rrtlin is ins pek to riu s . V i ,_
Linė r inktin ė liek.a ir lo lic1u, j q s uclčlr,111 1 num a ly t i('m s 11
:i.da viniams vykdyti.
Tas są lygas kovo 24 d. pr i ėm ė ir l drėj a i . l š v isa ko maly li, kad Lie tuv os g inkluo ! ųjLĮ paje gq ge ne ra lin iu in s pek toriumi a iški ai da rosi ge n . P l ech a vi č iu s, rinkli n ės org a ni zav imo pradžioj e la i svars tęs ir num a tęs. Rinktin ės štabas
a utom atiška i im a vykdyti ge ne ra lin io in spe kt o ri a us š ta bo
funkcij as.
Konf er encij os ša ukim o m inti s, a trodo, j au a tk r itu s i. Lietuvos karinės p aj ėgos toli a u bus or ga ni zu oj a m os pr iv ači a
ini cia tyv a. Po kelių dien ų tenk a la ukti gcn . Ple chavičiaus
a tsi ša ukimo, kuriu o tam tikro s klasės bus pakv ies tos sto ti
į I lilf swi lli ge daliniu s ir diviziją.
,,Li etu vių

Vi etin ės rinktin ės

va do št abas

Kaunas, 1944 m. kov o 25 el.

Nr. 853
Visiems
ir

Vietinės rinktinės apskričių
miestų komendantams

Kilo reika la s sud a ryti sąrašus visų vyrų, gimusiq 19151924 m.
Rinktinės vadas įsakė, pasirėmus karinės prievolės įsta
tymo 140, 145- 154 str., sudaryti sąrašus kariuomenėje tarnavusiq vyrų, gimusių 19 15- 1919 m., ir netarnavusių, gimusių 1919- 1924 m.
Minimų vyrų sąrašus sud aryti pag a l pridedamą formą '·
Sąrašus sudaro apskričių viršininkai
(per valsčių viršaičius) ir mi es tų burmistrai.
Sąrašai turi būti par eng ti ir apskričiq kom e ndantams
įteikti iki š. m. balandžio
12 d.
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va d as įsa kė nea tidė li oj a nt s usita rti šiuo r eis u ,il il in kdm a is a pskri č ių vir š ininka is ir n uola t se k li
š 10 re ika lo e igą rci k ulas sv arbu s ir skubu s .
Apie š io clctrbo e i gą ir j o a tliktą d a rbą pran ešti Vi cti 111
•s , inkl int:!s š ta bui ik i š. m. baland žio 7 d .
Pc1stc1i>d: į są raš u s įtra uki a m i vi si pa ž ym ė tai s m elais ~imc; vyra i, n ež iur int jq e in a m ų pa re i gų.

Plk . U rb onus
Stab o v irš in in kas
Llc-tuvos TSR C'V /\, l. 1234, ap . l , b. 2, l. 17. OriR i nal<1s.

Nr . 92
Vi e tin ės rinktin ės

Forma nededama.

Slaptas - operatyvinis

š taba s

I skyrius
1944 m. ko v o 30 d .

f ront o biul etenis" , 1944 m. k ovo 24 d., Nr . 12 (26).

Nr. 91

1

1{ 1nkUnės

k,tlu

Direktyva Nr. l
Operaciniams veiksmams prie š banditus

I. Zini os apie b a nditu s.
St ambm en omi s banditizmo pad ė tis ir jo plėtotė Lie tuv o s
ter itorijoj e buvo atvaizduo ta orientac inėmis Vieti nės rinktin ės š tabo
ž inių santraukomis
(V i e tinės rinktinės š tabo
š. m . sl. r aš tai Nr. 102 ir 79 ) 1 •
Pa staruoju m et u š i padėtis k-int a banditizmo v e ikl os suint ensyvinimo
prasm e . Tas suint e ns yvi nimas re iškiasi ti ek
pačiq bandų skaičiaus ir jų paj ėg umo d.idėj imu, ti ek pač·ios
v e iklos sustiprėjimu.
Išrodo, kad banditai lauki amu s Vietinės rinktinės v e iksmus nori sut ikti galimai geriau pasire ngę. Pavasarėj ant
mišk ams pradziūvus ir s uža li avus, banditų gaujq v e ik imui
susidarys dar palankesnės sąlygos.
Išvadoj e - pavasarį tenk a la ukti į va iraus atspalvio ba nditq gaujų v e ikimo neabejotino
a ktin gurno .
II .

Vie tinės rinktinės

Pagrindinis
Vietinės
Lietuvoj banditizmą .
1

uždavinys.
rinktinės

uždavinys

-

paš a linti

Raštui nededami.
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III. Sumanymas.
1. Kovai su banditizmu visa Lietuvos teritori ja ;e,kiriama i dvi sritis:
Pirm oji sritis - Lietuvos plotas be Vilniaus kr ašto.
Antroji sritis - Vilniaus kraštas (Švenčionių , Svyrių,
Trakų, Viln iaus , Eišiškės ir Ašmenos apskr.).
2. 1-je srityj e kovą su banditizmu pradė ti tuoj au s, ne laukiant galutino visos Vie tinės rinktinės susiforma vimo ir
pilno apmoky mo prav edimo .
3. Kovai su bandi tizmu, be Vietinės rinktinės dalinių,
panaudoti ir visas gali mas vi etin es pajėgas: savi sa u go s da linius, policiją, miškinink us ir organizuotus v ieto s ištikimus
gyventojus.
IV. Bend ri uždaviniai Vietinės ri nktinės kom enda nt ams :
1) Pirmosios srities Vietinės rinktinės komendantams su
savo j au suformuotais ir ki ek ap mok yta is daliniais n edelsiant pradėti savo apsk rityse kovą su bandi tizmu , tam tikslui, kiek sąlygos leis, panaudojant vietos pajėgas bei pri emon es .
2) Antroj e srityje
(Vilni aus kr ašte) operatyviniams
veiksmams bus duotos atskiros dir ek tyvos.
V. Nurodymai veiksmams .
1. Pasirengima s veiksmams pri eš banditus turi būti atliktas su didžiausiu slaptumu ir rūpestingumu, pasir emi ant
neab ejotinais žvalgybos duom enimis.
2. Patys veiksmai vykdomi staig ia i, slaptai ir energingai, užklumpant bandą sutelktomis jėgomis netikėtai ir
stengiantis ją n e išsklaidyti, bet galutindi sunaikinti.
3. Gretimų apskričių komendant ams artimai bendradarbiauti, kad, reikalui esant , galima būtq sutelkti daugiau
jėgų sąskaiton tų apskričių, kurios e veiksmai neve dami.
4. Veiksmų me tu veikti taip, kad banditams būtų atkirsti pasitraukimo keliai , o ypač pasitraukimas į miškuotą
rajoną .

5. Kur tik leidžia aplinkybės, banditus pers ekioti, o jiems
pasitraukiant į kaimyninio apskrities plotą, laiku painformuoti apie tai atitinkamą komendantą .
6. Išaiškintus ar įtartus bandų globėjus (vietos gy v entojus) nepatartina suimti pri eš likviduojant pačią bandą, ne~
tuo bus perspėta pati banda, ir ji laiku pasistengs pasišalinti
iš to rajono.
Juos likviduoti ar suimti tik pačios akcijos prieš bandą
metu.

ban dos likvidavimo planą - spre nd imą ir
vy kd anl , reikįa ypatinga i atkak liai siekti su imli arba su na ik inli jų vad us bei štabus .
8. Kur lik aplinkybės leidžia, geres niam pasise kimui
gara nluoli, n audoti pasa las.
9. Neg alint susek tos bandos savo ar bataliono telktinė
mi s j ėgomis likviduoti, ko mendantas apie ta i skubiai pra ne ša Vietinės rinklinės štabui ir lauk ia tuo reikalu nuro7. Sudaranl

pačią akcį ją

dymų.

10. Kiek vi enoj e ak cijo je turi bū ti įdėta ku o daugiau
pas iry žimo ir energ ij os. Iš ki ek vi eno kario r eikalauti sveikos inici atyvos.
11. Kiekvienu atveju ak cija prieš susektą banditų gau ją turi būti org aniz uo ta ir prav esta taip, k ad jos pas iseki mas būtų pilnai užtikrintas.
12. Ap skritai, turėti gal vo je , kad ki ek vienos akcijos pasisekimas vis labiau stipr ins Vietinės rinktinės dalinių dvasią, ugdys
karių tarp e pasitikėjimą sav o vadais,
ke ls jų
autoritetą , o tuo pat stipri ns dal inių kovin gumą.
pastangų,

VI.

Žinių

rinkimas ir sekimas .
l. Apskričių komendantai ir dalinių v ad ai akcij ų pas isekimui laiduoti v eda intensyvų ir nuolatinį ži nių apie
banditus rinkimą, kaip tas Vietinės rinktinės štabo II sky riaus š. m. sl. raštuose Nr. 48, 84 ir 130 nurodyta.
Žinių rinkimas ir tolim es nis aptiktq bandų sekimas yra
pagrindinė sąlyga, n or int pasiekti
gerq pasekmių kovoje
pri eš band itu s.
2. Susekta banda turi būti nuo lat sekama. Ypač svarb u
laiku turėti tikras žin ias apie bandos sudėtį, ginklavim ą ir
vietą. Tikslių žin i q turėj imas pal engvi ns sud aryti
gerą
sprendimą.

3. Ypatingai išplėsti sekimą ir zm1q perdavimo tinklą
tuos e rajonuose (vielose), kur past ebimas nu ola tinis banditq prisilaikymas.
(tarnybą)

VII. Kit i nurodymai.
1. Sąryšy su veiksmais prieš banditus apskr. komendantai turi teisę :
a) laikin ai paimti iš vi etiniq gy vento j q arklius ir ark lines transporto pri emon es ,
b) n ega lint laiku pristatyti dalin iams maisto ir pašaro,
rekviz uoti tą vi etoj e.
155

154

--

■kom enda ntų pakvitavimus
pili eči a i pr istc1to
čiaus viršaičio įsta i gon, kur turi būti įskaityta :

Gautus

-

panaud o tas arklines

transporto

priemon es

į

va ls-

atliktą

pa -

stočiq prievolę,

- paimtas maist as ir p ašaras į t q gėrybių du okl ės alid av imo prievolę.
Praėjus reikalui,
arkliai ir priemon ės turi būli grąžina
mos.
2. Suimtus belaisvius, įtartinus asmenis a r karo grobį
veiksmų m etu apsk r. komendantai
laiko savo žini oj e , kol
bus gautas tuo re ik alu įsakymas iš V ie1inės r_ink..ti~ės_ šta? o .
3. Eva k u acija - komendantų nurodymu
Į a rtimiausias
apsk rities ar karines ligonines.
4. Apie veiksmu s ir jų pas e kmes tiekti žinia s į VR šta bą pagal pavyzdį - žiūr. pri e de 1•
Gen. ltn. P.
Vietinės

Ple chavičius

rinktinės

vadas

užd av inia i yra bendri ir tie pa tys - kova pn es bolševizmą.
Iš tokios pažiūros taško išeinant, Vietinės rinktinės kariams turi būti išaiškinta, kad jie sie ktq santykių su vokiečiLĮ kariais pag er inimo, bet n e pab l_o?inimo. . . .
. . .
Vie tinės rinktinės karių santy loa 1 su vok1ec1ų kana1s ir
poli cija ,. ypač su pareigūnais daliny j e , turi bū~i kore~tiški,
nuoširdūs ir draugiški.
Kiekvienas karys tun v engti bet
kokių užgauliojimų ir susi laik yt i nuo bet kurių išsišoki~ų.
Politinius klausimus k elt i, juos diskutuoti ir ginti yra Vietinės rinktinės vadovybės , o ne paskirų karių r e ikalas.
Gen. ltn. P.
Vietinės

Lietuvos TSR CVA, f. 1234, ap. l, b. 2, l. 19. Pat vi rtin tas nu orašas .

Vietinės rinktinės

vado

įsakymas

Nr . 3
Kaunas,

1944 m. balandžio

8 d.

--§ 4

Kai kuriuose dal iniuos e Vi etinės rinktinės kariai n ekor ektišk ai elg ias i su dalinio ryšio pareigūnais - vokiečiais,
kai kur iškeldami n et ir politinį mome ntą .
. .
Vietinės rinktinės k ar iams turi būti žinoma, kad Vietinės rinktinės kūrimas, jos organizavimas
ir aprūpinim~s
kovai su bolševikiškuoju
banditizmu Lietuvoje yra le istas ir
vykdomas, visoker iopai pad eda nt vokiečiq karinia~s
o~g~nams. Ti ek vokiečių kariuomenės, ti e k Vietinės nnktmes
1
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Priedas nededa mas.

Nr. 94

SS ir policijos

vadas Lie tuvoj e
Ponui gen. ltn.
Kaun e

Nr. 93

vadas

Pulkininkas Urbonas
štabo vi ršininkas

Pulkininkas Urbo nas
Štabo v ir šininkas
Lietuvos TSR CVA, f. 1234, ap. l, b. 4, l. 15- 18. Pat vir tintas nuorašas.

Plechavičius

rinktinės

Slaptas

Plechavičiui

Persiunčiu Tamstai
aukš tesniojo SS ir policijos vado
Ostlande ir Rusijos šiaurėje įsakymo iš 1944 m. balandžio
15 d. ištrauką Jūsų žiniai:
l. Iš savanorių li etuvių, kurie stojo pagal gen . Pl ec h avičiaus atsišaukimą, šalia j au sudarytų policijos
batalionq,
susidedančių iš 5600 vyrq, sukomplektuoti
k uo skubiausiai
dar 6 batali onus.
Visi naujai sukomplektuoti
batalionai
bus vadinami
,,Policijos batalionai" ir gaus iš Tva rkos poli cijo s vado num er ius.
2. Naujai sukompl ek tuoti li etuvių policijos b ata lionai
bus pan audoj ami kovai su banditais Vilniaus srityje. V eiksmų įsakymai e is iš manęs.
3. Sudarius punkte 1 įsakytus policijos batalionus, ji e
turi būti SS ir policijos vado Lietuvoj e , susitarus su generalkomisaru ir gebitskomisaru,
paskirstyti Lietuvos srityje
p agal reikalą .

12 Na ciouali slq ta lka hitlcriniukam s
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šie daliniai gali būti pavesti atilinkamie~s komen~a~tams kovai su banditais. Komendantas kovai su band1ta1s
prikl ausys atitinkamam gebitskomisarui, _ku_ris duos ben drus nurodymus pravedimui kovos su ban?1ta1s.
..
Šios akci jos taktiškas pravedimas lieka apsknl1es ko mend anto kovai su band ita is vadovybėje .
Prašau Tamstą šį įsakymą perduoti policijos batalionams
ir apskričių ko mendantams, pastariesi ems nurodant, prisistaty ti gebitskomisarams ir su j ais to liau palaikyti nuolati nį ryšį.
SS reichsfiur eris 1, apdovanodamas Lieluvos savanorius
šiuo garbės titulu „Policijos batalionai", juos atžymėjo ir
tuo pačiu duoda teisę nešioti vokiečiq laipsnius ir vartoti

VIETINĖS R I NKTINĖS PAK RIKIMAS

Nr. 95

vokiečių pasisveikinimą.

SS brigad efiur er is ir policijos gen. mjr.
PII, d. r. 159, l. 128. To meto vertimo iš
1

Himleris.

vokiečill

31O-to
bataliono karinink ai

Vietinės rinktinės

Hinlze
kalbos nu o rašas.

Jašiūnai,

1944 m.

gegužės

7 d.

Įgaliojimas

Šiuo įgaliojamas 310-to bataliono jaun. ltn. Žie d a s Al fonsas kalbėti su Vietinės rinktinės štab u 310-to bataliono
reika lais.
[17-kos

karininkų

parašai ]

PII, d. r. Nr. 159, l. 112, 113. Ori ginalas.

Nr. 96

Ponui Vietinės rinktinės štabo II skyria us viršininkui
310-to bata liono jaun. ltn.
Alfonso Ziedo
Pranešimas

L i e č i a: 310-tą batalioną
1. Bat aliono kompl ekt avimas ir ap mokymas

D Bat~lionas . formavosi yp.atingai nepalankiose sąlygose.
b augehs pus~a~ apmokytų Jaunq kar eivil! keliais atvejais
uvo perkelti Į 309-tą batalioną. Taip pat ir bataliono ap-
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rupm1mas daug kentėjo nuo to, kad ji s ėjo per 309-tą ba kuris, pvz., pasiėmė su savim arba geriau apsirt tpino avalyne, pasiėmė žibalines lempas ir žibalą. Iki pat
išvykstant batalionui iš Seredžiaus į veiksmų sritį, kai kurios bataliono kuopos buvo n epilname sąstate, o bataliono
1-ji kuopa buvo visiškai n auj ai performuota . Dėl nuol ati nio sąstato kaitaliojimos i, o labi ausia i dėl to, kad batalionas gavo ginklus tik prieš pat išvykstant, nega lima buvo
pra eit i net minimalinės mok ymo programos. Kai kur ie jauni kareiviai šautuvus buvo gavę iš viso pirmą kartą tik
prieš pat išvykstant. Paaiškėjo, kad daug elis šautuvų (prancūziškų
karabinų) vartoti
netin kami. Kulkosvaidini nk ais
buvo sk iriami seni kareiviai - kulkosvaidininkai,
tačiau
kulkosva idžia i buvo gauti paskutinį momentą, buvo n epažįs tami, nepr išaudyti, neišmė ginti! Karininkų ir pusk ar ininkių kadras , dėl trumpo apmokymo la.iko, negalėjo atnaujinti
ir reikiama i papildyti karin es žini as , taip pat atnauj inti savo k arišką formą. Atsižve lgiant dar ir į tai, kad bata lionas
negav o sunkesnių ginklų nugalėti įtvirtinimams, batalio no
kovinį pajėgumą tenka vertinti kaip labai žemą . Apie šitaip
paru ošto bataliono manevrinį lankstumą įvairiose kautynių
formos e ir fazėse ir apie ugnies va ldymo galimumą negal ėjo būti nė kalbos.
Bataliono žmoni ų moral ė taip pat n ebuvo tinkamoj auk štumoj. Dau gum oj e vadai pirmą kar tą matė savo k areivius
ir kar eiviai vadus, tad nebuvo reikalingo susigyvenimo. Dėl
tokio nuol atin io sąstato kaitaliojimosi kareivinių sąlygose
dar nebuvo išaiškinti įsibrovę įvairūs provok atoriai ir demorali zator iai.
Tokio menko paruošimo ir susi cementavimo padariniai
pasįreiškė jau pačioj e kelionės prad žioje . Plaukiant garlaiviais, pasigirdo daug šūvių ir iš viso žygyj e tik dideliu vargu vyko palai ky ti tvarką.
2. Bataliono operacijos
Operatyviniu planu gegužės 1 d. batalionas turėjo išvykti į Vilniaus kraštą lenkų baltųjų ir raudonųjų partizanų gaujų veikimo sritin ir išsidėstyti: 1-oji kuopa ir PB su
bataliono štabu - Jašiūnų dv are, 2-ji kuopa - Turg eliuose,
3-ji kuopa - Rūdni nkuose ir 4-ji kuopa - Šalčininkuose.
Vilniuje operatyv inis įsakymas iš dalies buvo pak eistas ta
pr~sme, kad 3-sios kuopos išvykimas į pavojingą RūdninkŲ
raJoną sustabdomas, ir ji pali ekama Jašiūnuose. 1-ji, 2-ji,
3-ji kuopo s ir PB išsikėlė iš traukinio Jašiūnų ge ležink elio
talioną,
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stoty , o 4-ji kuopa nuvažiavo toliau - į Šalčininkus. Į Jašiūnų dvarą kuopa atv yko su maža sauga, voroj e po k eturis. Sekančią dieną, gegužės 4, apie 0900 va l., 2-ji kuopa
išvyko į Turgelius. Išvyko težinodama, kad sritis yra pavo jin ga, tačiau neturėdama nei jokių konkretesnių žinių apie
priešą, nei operatyvinių direktyvų, nei veiksmų plano. Išvyko voroje po keturis, kautynių patrulio priedangoj. Apie
1600 val. į Jašiūnų dvarą bataliono štaban atvyko dviračiu
ryšininkas, kuris pranešė, k ad prie Turgelių kuop a sunkiai
susikovė su persveriančiomis partizanų jėgomis, turinčiomis
gausių automatinių ginklų ir sunkiqjų priemonių, ir prašo
pagalbos.
Bataliono va das per vokiečių ryšių karininką paprašė
žandarm erijos sunkvežimio , o 3-sios kuopos vadui pavedė
sudaryti iš senų kareivių kautynių būrį su 3 kulkosvaidžiais,
vadovaujamą vieno k arini nko. Sudaryt i būrį ir jam vadovauti buvo įsakyta man. Tačiau iki atvyko sunkvežimis,
praėjo apie valanda laik o. Tokiu būdu nu o kurj erio išvyk imo iš kuopos iki pasijud inant pagalbai praėjo apie dvi
valandas laiko. Sunkvežimis su pagalba tuojau u ž vartų
susitiko pirmuosius sum uštus kuopos bėglius, kur ie buvo
vi en iš jaunų kareivių, kurių pranešimais kuopa esanti iš
dalies išsklaid yta, iš dalies aps upt a ir kad puolančios didelės partizanų masės su daug kulkosvaidžių ir raiteliais,
ir
kad ši pagalba neturėsianti jokios reikšmės. Kartu vykęs
žandarmerijos
vyr. vachmistras pareiškė, kad jis tuoj au
prašysiąs šarvuočių pagalbos , tačiau šarvuočiai į Tur ge lius
nuvyko tik sekančią dieną . J eig u kautynės būtų nelaimingiau išsivysč iusios, tai kuopa būtų žuvusi, nesusilaukdama jokios pag albos, nes ir mano būrio išvyk imas buvo
sustabdytas, juo la biau , kad po poros kautynių valandq
šaudmenys buvo besibaigią. Tačiau kuopa pasitraukė su
palyginus netokiais katastrofiniais nuostoliais vien dėl lenkų partizanų menko kovingumo . Neg rįžo kuopos vadas
kpt. Narkevi čius, 8 k areiviai ir 5 sužeisti. Sužeidimai nėra
sunkūs.

· Ltn. V elioniškio pranešimu , ku opos pa truliui pas iekus
Pavlovo k., iš jo pri eša s paleido šautuvq ir kulkosvaidžių
ugnį. Patruliui susirėmus , kuopa išsidėstė kautynių tvarka
ir pradėjo kautyn es. Tuo tarpu kuopos vadas kpt. Narkevičius dėl savo fiziško silpnumo, tik spėjęs pali epti pasiųsti
pagalbos ir įsakyti trauktis, visiškai susmuko ir nustojo
k~oJ?ai v adovauti. Kuopos vadovavimą perėmė ltn. Velionisk1s, kuris kai kurį laiką bandė pri ešintis. Besipriešinant
buvo pad eg tas Pavlovo k., labiausiai sustip rintas kulkosvai161.

džiais, kurių ugnis buvo itin sunki, bel baigianlis ša udm enims ir pradėjus nusipės tinantiems rait eliams apsupti deš inį sparną ir užeiti užpakalin, be to, pasir eiškus ugni ai iš
užpakalinių kaimų, taigi, pasidarius
pasipriešinimui neb eįmanomam, kuopai buvo įsakyta trauk tis. Traukimas is tuojau virto netvarkingu bėgimu. Visgi, nežiūrint į tai, kad
pri ešo ugnis persekiojo iš visų pakelės kaimų api e 7 km,
sužeistieji ir gurguolė buvo išgelbėta. Gelbslint sužeistuo sius, pasižymėjo kuopininkas, Vyčio kuopos kavalierius, o
gurguolę - vienas j au nas kareivis. Priešo nuostoliai, p asie klusiais gandais, siekią 80 žmonių .
Iš 2-sios kuopos kautynių bat aliono karinink ai konstatavo:
a) Priešas yra gausus, turi didelį kiekį automatinių ir
sunkiųjų ginklų (sunkiųjų ku lko sva idžiq) ir judrių da linių kavalerijos;
b) Pri ešas turi vieningą vadovybę ir
c) Mūsų ginklai n epaka nk ami, o turimieji n epa tikimi
(kulkosvaidžiai daro da žnas kliūtis, genda šautuvų spynos,
nėra ginklams valyti ir tepti priemoniq ir medžiagos). Jauni
kareiviai silpnai paruošti kautynėms.
3. Štab o viršininko kovai su banditi zmu Vilni aus srityje
plk. Ditlo? 1 [Dietl] derybos su lenkq partizanais ir jo uždaviniai bat alionui.
Gegužės 5 d. į Jašiūnų dvarą atvyko policijos atstovai - ·
saugumo valdininkas ir viešos ios policijos par eigonys, kurie painformavo, kad Turgelių-Tabariškiq rajon e stovyklauja bent 2- 3 brigadų sudėtyje baltųjų lenkų partizanų
jėgos, kurios, kaip atrodą, esančios persimetusios iš Baltarusijos, o Rūdninkų miškų rajone esą įsistiprinę gausių bun kerių sistema
ir užsiminavę apie 1000- 1500 raudonųjų
banditų. Lenkų pa rtizanų štabai esą: brigados - Turgeliuose, o kažkoks auk štesnis - Tabariškėse.
Tik gavus šias informa cijas, ke liomis mašinomis , lydimas lengvo šarvuočio ir gerai ginkluotų žandarų būrio,
į Jašiūnus batali ono štaba n atvyko j au minėtasis pik. Dit- · J
las, kuris pranešė , k ad lengv as motori zuotas žandarmerijos
,
dalinys, nesutikdamas jokio pasipri ešinimo, nuvyko į Turj
gelius ir pasiekė Tabarišk es ir bataliono vadui įsakė žodžiu
pasiųsti į Turgelius 2-ją kuopą ir į Tabariškes 3-ją kuopą.
Be t~'. par~iškė, kad su le_nkų partizanais pradėsiąs derybas,
kad Jie musų kuopq neuzkabintų, kitaip, prasidėsianti bau1
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Taip dokum ente.

--

užiamoji akc ij a prieš vie tos gyv entojus, k ad mŪSLĮ lenkai
neužkabinsią, ji s garantuojąs .
Plk . Ditlui išvyk us v esti su lenkų partizanų vadovybe
derybų, bata liono vadas kpt. Gantautas įsakė 2-jai ir 3-jai
k uopoms pasi.uošl i žygi ui ir, sušaukęs bata liono karininkus,
ir dalyva ujant voki eči ų ryšių karinin ku i k pt. Fonbaukui
[Vonbauk], perdavė plk. Ditlo įsaky mą. Bataliono karininkas apsisprendė kalb amo įsakymo n evykdyt i ir pavedė man
tatai par eikšti ryšių karininkui.
Bat aliono vadas jo kio pasipri ešinimo tam įsakymui neparodė ir kartu su ryšių karininku n e t nurodinėjo, kad, esa nt
tokioms garantijoms, jokio pavoj aus nėsą. Ryšių karini nkas, be to, oficialiai pasakė, kad l enkų baltieji partizanai
taip pat, kaip ir mes, esą skirti kova i su bolševizmu. Paklaustas, ar tokioms apli nkybėms esant ir mes galim e sueiti į kontaktą su l enkų partizanais, ryšių karininkas atsakė, kad tatai n ega lim a ir kad tai būtų klaidingas žings nis.
Tada bataliono karininkų vardu ryšių karininkui pareiškiau, kad j ie vykdyti kalbamą įsakymą atsisako ne tik dėl
to, kad su taip pa ruo štais ir apgin k luotais daliniais ir dar
dviej ų kuopų sąstate neranda
įmanomu pasipriešinimą 23 gerai ginklu otoms brigadoms ir n egali imtis atsakomybės
už ner eika lingas savo žmonių aukas, be t ir dėl to, kad , ir
norėdami, jie negalėtų įsakymo įvykdyti, nes kareiviai
jų
nepaklausytų.

Atsi žve lgi ant į bataliono kruvin as auka s , even tualus vo v aldžios organų susit arimas negali užsitarnauti jokio
bataliono karininkų pasitikėjimo, ir įvesti kuopas į 2-3 brigadų stovyklą tereikštų mf1sų kuo pq gin klais papildyti partizanų apginklavimą, kuris galų gale bus pavartotas
ne tik
prieš mus, bet ir prieš patį vermachtą. Mūsq bendradarbia vimas su lenkų partizanais nėra įmanomas, tad turime arba
jie, arba mes iš šios sri tie s pa sišalinti.
Ryšiq karininkas patikino, kad , be to, Turg eliuose laikinai pasiliksianti vokiečių kuo pa ir šarvuočiai. Į klausimą ,
kaip ilgai pasiliks, atsa kyt a - ik i viskas nurims . Mūsq
buvo pas akyta: lenkai bus tol ramūs, kol bus k albami šarkiečių

vuočiai.

RyšilĮ karininkas
pareiškė, kad, apsk ritai , jis, kaipo karininkas, ne politikuoj ąs, bet pildąs į sakymus. Aš atsaki au,
kad karininkas, atidu odamas įsakymą , turi žifirėti, k ad jis
būtq garbingas, taip ir karininkas turi teisės laukti, kad jo
gaunami eji į sa kymai bus garbingi. Šio isakymo tikslingumu
ir garbingumu yra ti ek daug abcjojimq , k ad jį vykdyti nė
ra įmanom a . Kadan gi len k ai parti zana i taip pat kovoja su
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bolševizmu, tai į jLĮ u žvaldylą rajon ą mūsLĮ kuop om s vyk li
jokio tikslo.

nėra

ilgų ir karštų ginČ LĮ ryšių karininkas su m ūs ų n uo monėmis sutiko ir pareiškė mūsų suformuluot us pag eidavimus perduosi ąs pulkininkui. Po va lan dos grįžęs pulki ninkas
įsakymą išvyk ti į Turg elius ir Tabariškes
2-jai ir 3-ja i

Po

kuopoms atšaukė ir įsakė 3-jai ku opa i pe rsikelti į Šalčinin
kus. Mums nežinom a, ar tata i buvo p adar yta ryši um su
mūsų pasipri ešinimu, ar dėl to , kad jis nesusitarė su lenkų
partizanų vadovybe.
Kadangi pulkininka s bu vo partiza nų
stovykloj e, tai bat aliono va das tikina klausęs pulkininką
apie likimą negrįžusio kpt. Narkevičiaus ir 8 kareivių, ta~
čiau jis nieko n eatsakęs, nors susidaręs įspūdis, kad tatai
jam žinom a.
4. Bendra bat alion o padėtis
Tuo metu , kai pulkininkas gaišo su ryšių k ar ininku, vi enas jo palydovų papasakojo kar eiviams, kad pulkininkas
buvęs sutiktas ir palydėtas lenkų raitelių būrio į Turg elius
štaban ir atgal, kur jis pagėręs su lenkų partizanų vadais
ir dab ar grįžtąs. Turg eliuos e jis matęs daug lenkų partizanų, tad nėra ten mums ko bekišą nosį.
Kare iviai pradėjo rinktis būriais ir balsiai svarstyti padėtį. Pasireiškė provokatorių. Batalionas taip buvo sudemoralizuotas, kad nebedaug trūko iki visiems išsivaikštant. Kai
kas kareivių (keliolika) su ginklais pasišalino.
Gegužės 6 d. batalioną lankė plk. Vidugiris, bet kadangi jis buvo su plk. Ditlu ir tais pačiais jo palydovais, tai
nervingumas nei kiek nemažėjo. 3-jai kuopai ruošiantis į
Šalčininkus, ir kitos kuopos rengėsi išeiti kartu, be to, buvo
pranešama, kad jei ka rininka i nesutiks pasukti atgal Kauno link, tai vadovavimą perims vadai iš pačių kareivių
tarpo.
Atsižvelgiant į galimas bataliono išsivaikščiojimo pasekmes tiek rinktinei, ti ek ir iš viso Lietuvos reikalams, buvo imtasi visq priemonių kareiviams nuraminti. Kai kurių
vadų įtaka nulėmė, kareiviams pažadėjus, kad bus imtasi
skubiausių priemonių padėčiai aiškinti ir taisyti. 3-ji kuopa
įsakymą įvykdė , atlikdama žygį į Šalčininkus be įvykių.
Bataliono karininkai iš pradžių buvo apsisprendę prašyti rinktinės štabą batalioną būtinai atitraukti į kar eivines, pakeisti bataliono vadą, atimti iš kareivių visus šaudmenis, pašalinti agitatorius, atstatyti drausmę ir pravesti
griežtesnę mokym o programą. Bet kadangi toks bataliono
atitr~u~imas i:iebūtų . suderinamas su tautiniu prestižu, kad
pake1st1 batalioną kitu nėra įmanoma, tai karininkai nuta164
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delegu oti

ir

į galinti jį

vieną karininką rinktinės
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štaban su pranešimu

prašyti:

batalioną ginklai s ir šaudm en imis. Bata liopuolamųjų ginklų: granatsvaidžių, sunkiųjų kulkosvaidžių, rak etininkų, ryšių priemoniq, lauko virtuvių.
2. Prašyti žygių , kad arba lenkų partizanai būtų iš
Vie tinės rinktinės v eikimo ribų geruo ju išpr ašyti, arb a mes
būtumėm į galinti juos išmušti, arba atšauk ti iš tų sričių
Vietinės rinktinės dalinius.
3. Bataliono veikimo rajoną, k aip ypatingai pavojingą,
sustiprinti naujais Vietinės rinktinės daliniais ir
4. Pak eisti bataliono vadą, kur io vadovybe batalionas
nebeteko pasitikėjimo, nes jis sunkiose vala nd ose pasirodė
bailus, n eryžtingas, nesurink o žinių apie priešą ir pasiuntė
kuopą į tikrą pražūtį, nesugebėjo organi zuoti atsparos mazgo gynimosi sistemą.

l. Sustiprint i

nui re iki a

Šį uždavinį

atlikti ponai bataliono

karininkai

įgaliojo

mane.

Čia dar turiu pridurti, kad ryšių karininkas
konfidencialiai mane painformavo, k ad tarp vokiečių va ldžios organų ir lenkų partizanų vadovybės tikrai einančios derybos .
Partizanai gausią ginklų ir kitokios paramos, bet už tai
turį pasitraukti iš Lietuvos generalinės sriti es ribų.

Kaunas , 1944 m. gegužės 10 d.

Jaun. ltn. A Žiedas

PII, d. r. 159, l. 114- 118. Originalas. Rankrašt is.

Nr. 97
Vietinės rinktinės

likvidavimas

Vilniaus krašte

Ziaurus Lietuvos Vietinės rinktinės likvidavimas itin
skaudžiai buvo išgyventas Vilniuj e . Plačios Vilnijos sritys
liko be apsaugos; jos paliktos banditų sauvalei . Brnngi Vilniaus žemė buvo apšlakstyta nekaltai šaudomų mūsų kariq
krauju. Nuginklavus Vilniuje stovėjusį 306-tą Vietinės rinktinės batalioną, gegužės 17 d., 11- 12 val., Pan eriq miške
(9 km nuo Vilniaus), žydų šaudymo vi etoj e, buvo sušaudy ta 17 šio bataliono kariq (jq tarpe 4 j aun. pusk., 5 grandiniai ir 8 eiliniai). Į šaudymo vietą buvo atgabenta dar 10 to
pati es bataliono karių, kurie buvo priversti matyti tragišką
savo kovos draugų mirtį. Bet tuo vokieč iai savo kra:ujo troškulig dar nepasotino . Atgabenę į VilnilĮ iš Ašmenos , Varė•
i65

nos ir kitų Vilniaus krašto miesteliq Vietinės rinktinės da liniu s, ji e gegužės 21 d., 12 val., išrikiavo kareivinių kieme
800 karių, parinko iš jq tarpo 12 vyrų ir, nuvežę į Pnn eriu s,
sušaudė . Lukiškiq kalėjime prieš Vietinės rinktinės nugin klavimą sėdėjo už įvairius smulkius disciplinarinius
nu sižengimus bataliono vadovybė s nubau sta s 41 karys . Vi etinės
rinktinės nuginklavimo dieną stiprus ir sma rkiai apg inkluotas vokiečių žandarmerijos dalinys juos paėm ė iš kalėjimo
ir aklinai uždarytuose sunkvežimiuose ka žkur išvežė. Spė
jama, kad jie irgi tapo žvėriško vokiečių įtūžimo auka, ir
jų kapų taip pat tenka ieškoti Panerių kalneliuos e .
Su kokiu įnirtimu vokiečiai ėmėsi Vilniaus krašte Vi etinės rinktinės likvidavimo, rodo ir viena smulkm ena iš Ašmenos. Ašmenoj stovėjęs Vietinės rinktinės batalionas buvo 1
vokiečių apsuptas ir nuginkluotas
tuo momentu, kai kapinėse buvo laidojami 30 l enkų partizanų nukautų to paties
bataliono karių , kurie buvo čia atvežti po kautynių ties
Mūrine Ašmena (12 km nuo Ašmenos). Vokiečiai net nedavė bataliono kariams užkasti savo draugus . Ji e susodino
juos į sunkvežimius ir išvežė į Vilnių. Neužkastą kapą sutvarkė vietos lietuviai. Netrukus po to, gegužės 19 d., atvykęs į Ašmeną 4 tankų apsaugoje
Vilniaus apygardos
komisaras Vulfas sušaukė lietuvius tarnautojus ir pasakė
kalbą. Apie Vi etinę rinktinę jis taip i šsi reiškė: ,,Prieš kurį
laiką čia buvo atsiųsta lietuvių policija. Ji pradėjo tame
krašte daryti banditiškus veiksmus pri eš vietos gyventojus.
Šituos batalionus aš turėjau iš to krašto pašalinti, n es negalėjau leisti, kad m ano apygarda taptų lauku visokiems

l

avantiūristams".

,,LietuvitĮ

gegužės

fro nto biuleten is", 1944 m.

Nr. 98

27 d., Nr. 20 (34).

1

[Ne vėliau kaip 1944 m. gegužės pabaiga/

Likvidu ojant Lietuvos Vietinę rinktinę, neapsieita be
Niekad per trejų metų valdymo laikotarpį Ziwilverwaltung - neparodė tiek žvėriškumo, ka.ip liūdnomis geg u:
žės 15-20
dienomis, kada buvo nuginkluoj ama Vietin~
aukų.

1
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Dokumento autoriaus nepavyko išai škinti ;

rinktinė .

Rud ieji surado ilga i tykotą progą išsimaud yt i
k ra ujuj e, kuriuo iki šiol te buvo tik apsitaškę.
Esamomi s žiniomis, žvėriškiausiu būdu, be jokių kaltės
įrodymų, be teismo buvo sušaudyti
šie Lietuvos Vietinės
rinktinės 310-to bataliono kariai:
l) Eil. Dirvelis Antanas, gyv. Kaim elių k. Kidulių v ls.,
šakių aps.,
2) Gr. Vasiliauskas Antanas, gyv. Gelgaudiškio miest.,
3) Eil. Kurelaitis Juozas, gyv. Šak iuos e ,
4) Eil. Šile ika Jon as, gyv. Kuro k., Lekėči q v ls., šakių aps.,
5) Eil. Kimanlas Vyt autas (JaunųjLl ukini nkq vadovas) ,
gyv. Lukšiq mi es t., šakiLĮ aps. ,
6) Eil. Grybas Vytautas, gyv. Šakiuos e ,
7) Eil. Bakanauskas Stasys, gyv. Vilkijos miest.,
8) Eil. Bareiša Alfonsas, gyv. Garliavoje,
9) Eil. Juodis Antanas, gyv. Vasiliškio k., Šiluvos vls.,
Raseinių aps.,
10) Gr. Sabaliauskas
Jonas, gyv. Raseiniuose,
Vilniaus g.,
11) Gr. Stankevičius Aleksas, gyv. Viduklėje, Raseinių aps.,
12) Eil. Norušis Pranas, gyv. Butkiškių dvare, Nemakščių vls.,
13) Jaun. pusk. Ruseckas, gyv. Jurbarke.
Nuginkluojant mokomąjį batalioną (karo mokyklą) Ma. rijampolėje, buvo nušauti šie kariūnai:
l) Juodkoji s Vincas, gyv. Bartininkų bažnytk., Vilkaviškio aps.,
2) Juozaitis Mod esta s, gyv. Prienuose,
3) Baltrukonis,
4) Kudirka,
5) Vasiliauskas (?) 1, gyv. Kaun e . (Sąrašas nepilnas).
Ypačiai pasibaisėtinu žiaurumu
buvo nuginkluoti Vilniaus krašt e stovėję Lietuvos Vietinės rinktinės bat alionai. Ašm eno j buvęs 30 1-mas batalionas vokiečių buvo apsuptas ir nuginkluotas tuo momentu , kada kapinėse buvo
laidojama 30 to pati es bataliono karil! , nukautų lenkų partizanų. Vokiečiai n et neleido bataliono
kariams u žkasti
savo kritusių drauglĮ: susodino į sunkvež imius ir išvežė į
Vilnių. Neužkastą kapą sutvarkė vietos lietuviai. ..
li etuvių

1

Taip dokum ente.
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Netrukus po to (gegužės 19 d.) Vi lniaus apygard os komisaras Vulfas, nuvykęs į Ašmeną 4 tankq apsaugoj e, sušaukė lietuvius tarnautojus
ir pasakė kalbą. Joje Vi etinės
1
rinktinės adresu pasakė šiuos įsidėmėtinus žodžius: ,,Prieš
kurį lai ką čia buvo atsiųsta lietuvių po licija. Ji griebėsi
banditiškų veiksmų pri eš vietos gyv entojus . Šitokius bata lionu s aš turėjau iš šito krašto pašalinti, nes negalėjau leisti, kad mano apygarda taptų visokiems avantiūristams medžioklės lauku ." Šita ip p. komis aras atsiliepė apie Vietinės
rinktinės batalionus, iš kurių 69 vy rai žuvo pri e Ašmenos
l~auty~ėse su le?kų par tizana is. Kad čia veik ia l enkų partizana i, p. komisaras neužsiminė nė vienu žodžiu. Matyt,
nepatogu . . .
Po:a d~:nų pri eš Vulfo kalbą Ašm enoje (gegužės 17 d.) /
Panenų misk e (9 km nuo Vilniaus), žydų šaudymo vietoje bul
vo sušaud yti šie 306-to Vietinės rinktinės bataliono kariai :
1) Jaun . pusk. Jasiūnas Stasys,
gyv. Šiauliuose, Vilniaus 228,
(4-tos kuopos),
2) Jaun. pusk. Petra uskas, gyv . Kaun e,
(4-tos
,, )
3)
„ Lukošius Antanas, gvv.
Šiauliuose, Varpo 40,
·
(4-tos
„
4) Gr. Linauskas Kazys, gyv. Šiauliuose, (4-tos
5) Gr. Venslauskas Stasys, gyv. Kulių k.
Skuodo vls.,
)
(4-tos
6) Gr. Daujotas Stepas, gyv . Kuršėnuose, (4-tos
,, )
7) Gr. Aramavičius Ipolitas, gyv . Kaun e, (4-tos
)
8) Gr. Jonikas J onas, gyv . Šiauliuose ,
)
(3-čios
).
9) Eil. Krizevičius Jonas, gyv. Plungėj e,
(4-tos
10) Eil. Jankauskas Jonas, gyv. Kybartuos e,
)
(3-čios
11) Eil. Bugen is Apolinaras, gyv. Girė
nų k., Rieta vo vls.,
(3-čios
12) Eil. Mačiukas Vincas, gyv . Telšiuose (Teismas),
(2-ros
13) Eil. Vasiliauskas Stasys , gyv . Kaune, Širvintų g.,
(2-ros
14) Eil. Tamulevičius Jon as gyv . Kaune, Yliškiuose,
.
'
(2-ros
"
15) Eil. Padvalskas Petras gyv. Kau ne, Yliškiuos e,
'
(2-ros
"
. 16) Eil. A lekn a Vladas, gyv. Kaune
Mmkausko g.,
'
(2-ros
"
. 17l Jaun . pusk. Bečys Kazys gyv Šiauliuose.
'
·
(4-os
11

11

11

11
11

11

11

11

11

11
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Kraujo i štroškę vokiečiai šaudė šinos karius tea trališka i: iš batalio no parinko 10 lietuvių karių, kuri e, kaip liudinink ai, bu vo nuv ežti į šaudymo vietą ir priversti žiūrėti
į tragišką savo kovos draugų mirtį.
Gegužės 21 d., 12 val., vokiečiai išrikiavo vienų Vilniaus
kareivinių kieme nuginkluotus
Vietinės rinktinės karius
(api e 800 vyrų), iš jų parinko 12 karių ir, juos nuvežę į Panerius, sušaudė. Ir šitie vyra i sušaudyt i be jokios kaltės, be
jok io incidento, matyt, kiti ems pagąsdinti.
PII, d. r. Nr. 159, l. 132-- 133. Originalas. Rankraštis .

--

BIRONTA S J\tlolfas -- Luržuazinės kariu ome nės p ik ., ok upa cij os m etais
vienas u o lic1 usitĮ hille riniq okupan tų pag a lb ini n k LĮ iki jq išv ijimo,
mobilizavo Lie tuvos gyve nl oj ns i hitlerinę kariuom enę ir pag a lbiniu s
j os dalinius .

BIR:2IŠKA Mykola s - b uržuazinis lit eratūros istorika s, okupac ijos m eta is
Viln iaus uni ve rsiteto r ekt orius, uoliai talkin i nkavę s naciams, pirm ojo
general in io tarėj o Pata riamosios taryb os p ir min ink as , pabėg o su hit . ler ininka is, gyveno JAV .

SVARBESNIŲ PAVARDZIŲ RODYKLĖ

BLIUDNINKAS Ernesta s •- bur;i uaz i n ės ka r iu om enės kpt.,
tais - Vie lin ės ri nk tin ės štabo ka r inink os.

ALANT AS-JAKSEVIČIUS Vylaulas - tautininka s, buržuazinės Lietuvos
Eltos direktor ius, valdžio s oficiozo „Lietuvos aidas" redak torius,
l 940 m. pabėgo j hi tlerinę Vokietiją, vienas LAF steigėjų Berlyne.
Pokar io melais, gyvendamas JAV, pasireiškė antitarybine v eikla .
AMBRAZEVIČIUS

Ju ozas - · klerikalinitĮ organizacijtĮ buržuazinėj e Lietuvoj e v ienas vado vtĮ, jtĮ spaudos aktyv us bendra da rbis, LAF ndrys,
.,Laikin osios vyriausybės" švietimo ministra s ir l. e. premjero pa r eigas hillerin ė s ok upa cij os pracižioje. 1944 m. iš Lietuvos pa bėgo
kartu su hitl er ininkais, šiuo metu gyvena J AV Brazaič i o pavar ,le,
aktyvia i dalyvau j a naci ona lis tų organizacijos e be i jų spau doje.

AMBRAZIEJUS Bronius 1944 m., EišiškitĮ aps.

buržuazi nės kariuom enės mjr., okupacijo
Vietinės rinktinės komenclar-las.

s metu,

AMBRAZIEJUS Kazys- · buržuazinė~ kariu omenė5 plk. ltn . 1940 m.
go į hitle rin ę Vokietiją, vienas LAF ste igėjtĮ Be rlyne .
ANCEVIČIUS

1940

Prana s - socialclemokralas,

vienas

LAF

slei gėjtĮ

pabė

Berlyne

!11.

ANDRAŠIŪNAS Jonas -

1944 m.,

Kėdain itĮ

buržuazinės ka riu omenės pik.,

aps.

Vielinės rinkt inės

oku pacijos metu,
komendantas.

AN DRIUŠAITIS A leksandras - bu ržuazinės kariuomenės plk . lln., okupacijos melais - Vieti nės rinktinės štabo II skyriaus virš inink as.
AUGUSTAITIS Vlada s - inž. miškininkas, 1940 m. pabėgo į hitlerinę Vokietiją, vi enas LAF steigėjtĮ Berlyn e, 1944 m. su hill erininkais pabėgo
į užsienį .

AVIZIENIS - veterinarijos gy dyt oja s, 1940 m.
vienas LAF stei gėjtĮ Berly ne .

pabėgo į

hill eri m•i

Vokietiją,

BACHAS-CELEVSKIS Erichas fon dem - SS obe r grupenfiure ris ir policijos
gen. , 1943 m. Him lerio pa sk irtas „Kovos su partizanais dalinių vyriausiuoju vadu", 1944 m. malšino Varšuvoje sukilimą, nuleistas kaip karo
nusikaltėlis.

BARA USKAS Ka zimi e ras - kunigas, žurnali stas, buržuazinėje Lietuv oje k,atalikų spaudos biuro dir e kto riu s, 1940 m. pabėgo į hitlerinę VokiellJą,
vi ena s LAF steigėjtĮ Berlyn e, gyv ena JAV.
BASIULIS Bronius - buržuazinės kariuomenės pik. Itn., okupacijos
1944 m., Alytaus aps. Vietinės rinktinės komendantas.

meto,

BIKNAITIS Antanas - buržuazinės kariuomenės mjr., okupacijos pradžio·
je Kauno komendantūros / skyriaus ir mokymo dalies viršininkas .
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okupa c ijos me-

BOBELIS Ju rgis - buržua z i n ės kari uomenė s pik ., Kauno m. ir ap skr it ie s
ka ro kom endanta s, a dm inistra cin e tvar ka kalinęs kalėjime ir koncentra cijo s stovyk lose o p ozicinės vei klos p rieš fašistinę Lietuvos vy riausybę dalyvius. Oku pacij os meta is LAF „Laik inosios vyriausybės "
pa sk irta s Kc1uno karo kom endantu. Eidamas šias par eigas, organizavo
LAF ginklu otus būrius ir policinius bat alionus, kuri ems ir vadovavo .
1942 m. buvo vadovas okupantų sud aryto s komisijos, kuri k eldino
lietuvius ūk i ninkus iš j tĮ sodybų ir mi es tų gyventojus iš buttĮ ir juo se apgyv endin o kolonistus, Vyriausio sios butų valdybos viršinink as,
konfiskavęs sušaudyltĮjų žrnon i tĮ t urt ą. 1944 m. ka rtu su h itlerin ink ais
pabėgo iš Lietuvos, apsigyveno JAV .
BRAKAS - gydytojas,
s leigėjtĮ Berly ne.

1940 m.

pabėgo

i

h itlerinę

Voki e tiją,

vie na s LAF

BRIZGYS Vin centas -- vyskupa s, buržua zin~j e Liet uvoje Katalikų akcijos
valdybos nary s, vadovavęs klerika li nėm s organizacij oms . 194 0- 194 1 m.
fašistin iq o r gan i zac ijtĮ antitarybin ės ve ikl os kurstytojas,
okupacijos
metais pa sireiškė k aip hitle r inis talkininkas,
okupan ttĮ kandidatas
į okupacinės valdžios p i rmąjį g en eralinį tarėją. 1944 m. kar tu su hitlerininkais pabėgo iš Lietu vos, šiuo metu gyv e na JAV ir aktyvia i
, r eiškias i kaip na cionalistq organizacijtĮ veikėjas bei vadova s.
BRUNIUS Klem ensas - - inž ., vienas „Geležin io vilko " org anizacijos buržuazinėje Lietu voje vadovq , 1940 m. pabėgo i hitlerinę Vokietiją, dalyva vo steigiant Berly ne LAF, oku pa cijos metais LNP steigėjas ir jos
vado pavaduot ojas, tarybiniq teisingum o orgam1 buvo nu bau stas, dabar gyvena Kaun e.
BUBELIS Juozas - buržuazinės kariuomenės mjr., okupa cij os m elais tinės rinktinės štabo kar ininkas.

Vi-3-

BUDRAITIS Prana s - buržuazinės kariuomenės pik. ltn. , okup ac ij os m etu,
1944 m., TelšitĮ aps . Vielinės rinktinės k omenda nt as.
BUTKONAS And r ius - buržuazinės kariuomenės pik . Okupaci jos pradžioj e
(nuo 1941 m. birželio 28 el. iki 1941 m. lie pos 24 d .) 1-ojo p olicinio
bataliono Kaun e vadas.

CĖNPFENINGIS - hitlerinio

verm a chto pik . ltn.,
miesto karo kom end antas .

194 1- 1944 m. Viln iau s

ČENKUS Stasys - buržuazinės Lietuvos valstybės saugumo poli cijos va ldi-

ninkas, nuv ertus 1940 m. Lietuvoj e fašisttĮ valdžią, pabėgo į hitlerinę
~okietiją. Tarnauda mas gesta pe, siuntinėjo į TarybtĮ Lietuvą šn ipus ir
diversantu s, ok upacijos m etai s - hitlerininklĮ saugumo p olicij os ir SD
skyriau s, organizavusi o masines žmoniq žuclynes ir perse ki oj usio pasipri eš inimo judėjimo dalyvius , v iršininkas.
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ČEPAS Vla das -

GUDAUSKIS Jo nas - oku pac ijos melu is

DABULEVIČIUS

okupa c ijos melais ak ty vus hitleriuinktĮ laikininka s.
Karo lis - bu ržuazinės kariuomenės pik . lln ., okup ac iJos
prad žioj e - Vilniaus poli ciniq batalionų organi zator ius ir vi en as j ų
vadovtĮ, štabo viršinink as, vėliau - Vil niaus miesto burmistras bei
Vil niaus miesto ge bitskomisaro pata rėj as, persekiojo pasipri ešin imo
okupantam s dalyvi us, organizav o g e t ą Vilni uje ir vad ovavo į jį suvara nt žydus, grobė sušaudytLJjlĮ turtą , pabėgo iš Lietuvos ka rtu su
hitl erininkai s, gyv ena JAV.
DANTA Ale ksandras - ekonorr.istas, buvęs buržua z i n ės Lietuvos Preky bos de part amento direkt orius ir finansLĮ v icemin istras, viena s LAF kū
rėj tĮ Berlyn e 1940 m.
DAUNORAS Bronius - okupacinės vald žios l aikrašč io „Al e1lis" vy r. redak tprias.

HACHT ELIS vadas.

DENIKB - hi lleri ni nkų policij os pik. lln ., viešosios policijos Lietuv oj e vadas 1942- 1943 m., vadovavęs nacionalisttĮ policiniam s bat alionam s.
DIRMEIKIS Bron iu s-Tomas - buržua zinės va ldžios oficiozo r edaktorius,
1940 m. pabėgo i hill erin ę Vokielij ą , vienas LAF stei gėjų Berlyne,
vėliau akty vus LNP da lyv is, gyve no J AV .
DITFURTAS Volfga ngas - hitlerinės kariuomenė s gen. ltn ., okup ac ijos
pradžioj e masi nių žudynių Alytuje ir V ilniuje orga nizatoriu s, 403-osios
ap sauginės
divizijos vadas, vėl i a u - Kur sko miesto kom endant as,
1946 m. Kar inio tribunolo Rygoj e nut eistas mi rti kaip karo nusikaltė
lis ir pakar tas.
GALVANAUSKAS Ern estas - inž., buržuazinės Lie tuvo s mini stras pirmininkas , min istras , v ienas LAF steigėjq Berly ne , pabė go su hitler ininkai s, gy ven o Madaga skare.
GAN TAUTA S Antanas 1944 m., Svyr iq ap s.

buržuazinės kariuomenės kpt., okupa
Vieti nės rinktinės komen dan tas .

cijos met u,

GARBENIS Vla das - b uržu azi nės kari uom enė s lln., ok upac ijos metais Kaun o komendan t ūros ad j ut antas .
GAUŠAS A ntams - buržuazinės
ležinio v ilk o" štabo nary s,

kariuomenės
Panevėžio

pik ., okup acij os metais „Gea ps. vir šininka s, gyv ena JAV .

hillerininkų

Apeliaci nitĮ r ūm q

žand a rme rijos

La rėjas.

pik. , žanda rmerij os Lietuvoje

HARMAS - SS br igadefi ureris ir policijos gen. mjr. , SS ir policij os Lietuvoje 1943·- 1944 m. va da s, persek iojęs pas ipr iešinimo oku pant ams dalyviu s, gabenęs gyv ento j us i Vokietiją, dėj ęs pasta ngų mobilizuoti
v yrus į hi lle1in ę kari uomenę.
HINCB -- SS briga defiurer is ir policij os gen. mjr., 1944 m. SS ir poli cijo s
vad as Liet uvoj e.
HINGSTAS Hansas - SA šturm bunfiur eris, V ilnia us mies to gebitskomisar as,
mas in i ų žudyn it1, gyven tojų pl ėš imo ir žmoniq ve žimo i Vokie t iją
orga n izator ius.
' _)

IMPULEVIČIUS

An tan as - buržuazinės kariuomenės mjr., pirm omis oku pacijos dienom is 1-ojo policinio bataliono vado padėj ė jas , v ėli a u 2-ro (12) policinio bata liono vadas, ma sin ių žudynių Lietuvoj e ir
Baltaru sijoj e vykdy tojas , pabėgo kar tu su hitlt:r ininkais , dabar gyve na
JAV Impu lionio pa vard e. Lie tuvos TSR Auk ščiausiojo T eismo ko legija , J AV vyriau syb ei atsisaki us jį išduo ti kaip ka ro nusi kalt ėlį, 1962 m.
te isė už aki ų ir paskelbė j am mi rties nuosprend į. 1964 m. vasar io mėne
sį Filad elfijos federali nis teis mas Imp uleviė iui sutei kė JAV p i li e tybę.

IVANAUS KAS Povilas-Vladas - bu rž uazinėj e Lietuvoj e „Geleži nio v ilko' ·,
o okup ac ijos pradžioje LNP aktyvus veikėj as, vėliau - Kau no teat ro
direkt orius , gyvena J AV .
IVAŠAUSKAS J uozas - buržuazinės kariuomenės mjr. , ok upacijos metais Alytau s miesto burmistras , akt yvus LNP veik ėjas, Vi etinės rin ktin ės
štab o karinink as .
IVINSKIS Zenonas - bur žua zinis istorikas, kle rikal as , ok upac ijos metais
bendradarbiavo
su hitl erinink ais, 1944 m. orga nizavo na ciona listus
kovai pri eš Tarybq valdžią.
YLA Stasys - kuniga s, Kauno uni ve rsite to teolo gij os fakult eto asisten tas ,
1940 m. pabėgo j hitl erinę Vokietij ą , vi enas LAF Berlyn e kū rėj ų,
gyvena JAV.

GENYS Petra s - bu ržuazinės kariuom enės pik ., okupa cijos me tais, 1944 m.,
Biržų ap s. Vi etinės rink tinės k omenda nt as.

JANUŠKEVIČIUS Česlovas -

GERMANA S Kazys - b uvęs b ur žuazinės Lietuvos susisiekimo ministras,
okupa cijos meta is - genernlinis ta rėjas susisiekimo reikalams.

JEGERIS - SS štanda r lenfiurer is, sau gumo poli c ijos op erat yvi nio bftrio
(EK/3A) vadas ir saugumo policij os ir SD Lietuvo j e iki 1943 m. rugsė
jo mėn. vir šininkas, masinių žudynių Lietu v oje pagr indini s orga niz:1torius bei vykdytojas.

GEVEKB Han sas - Šiauliq ap ygar dos komisar as , organizavęs ir vykdęs
mas ines žudy nes , persekiojęs, plėšęs, vežęs gyv entojus į Vokietiją ir
kolonizavęs Šia ulių , apygardą.

GINTAUTAS Romas Vietinės rinkti n ės

buržuazinės kariuomenės

mjr ., ok upacij os metais -

štabo k arin ink as .

GRAUROGKAS Julijonas rius .

okupa cijos melai s Kauno

univ ersiteto rekto-

GRBBB Hor stas - hitl erini o ver mac hto pik. ltn., hitlerininkų p enktosios
kolonos Lenkij oj e ir Pabaltij o tarybinėse r espubliko se organizat orius,
nacitĮ teismo ok upuotoj e Lenkij oj e tarėjas, šiuo metu - VakanĮ Vo·
ki elijo j e reva nšistinių organizacijLĮ vad ovas.
GRUDZINSKAS V lada s - buržuazinės kariuomenės pik ., okupacij os me·
tais - Vietinės rinktinės štabo kar inink ,is.

172

buržuazinės kariuomenės pik . lln ., okupa c i-

j os metu, 1944 m., Kreting os aps .

Vietinės rinktinės

k omend anta s.

JEKELNAS Fridrichas - SS oberg rup enfiure ris ir policij os gen ., aukšte snysis SS ir policij os vadas Ostland e. 1946 m., kaip karini s nusikaltėlis,
Karo tribunolo Ry goje nuosprend žiu pakartas.
JUKNEVIČIUS Jonas -

Vilniaus apygardos

buržuazinės kariuomenės pik. ltn., okupa c ijo s meta is
policinit1 batalionų štal:)o viršinink o pavaduot oja s.

JURGUTIS Stasys - buržuazinės kariuomenės pik ., 1940 m. pabėgo į hitl erinę Vokietiją, vi enas LAF steigėjq Berlyne.
JURGUTIS Vladislovcts - ek onomistas, buržuazinės Lietuvo s ministras,
banko valdytojas, okupacijos metais - Vilniaus srities piliečiq komitet o (VMK) vicepirmininkas, vėliau generalini s tarėj as kra što ūkio
13 Na cion ali sh1 talk a hitle rininkam s
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....,
reika lams. šių pareigLĮ atsisakė, buvo išvež tas į š tuthofo konc Pn!ra ci,
j os s t ovy kl ą. Po karo dės t ė Vilniau s 11nivcrs itet<'.
JU RKONAS J onas - v ienas LAF steigėj11 19~0 m. Beily 11c, ok upacijos metais - LNP narys bei vadovas, 1944- 1945 m. di rbo hillerinink11 žvalgybos -div ersijos mokykloj e, kur ioj e buvo ruošiami šnipa i ir di ve rsa ntai bei gi n k l u ol LĮ gauj LĮ kovai pr ieš Tar yb11 va l dž i ą or ganizatoriai.
JUSTAS Emilis - hitleri nio ve rmachlo ge n. mj r ., okupa cij os melais Lietuvos a psa ugi nės sr iti es komendan tas.
KALENDRA Kostas - Rusijos ba ltag vartl i eč i LĮ ir b ur žu azin ės kari u om e n ės
karinink as, buvęs apskričių vtr šinink as, oku paci j os me lai s - va d ina mojo Vilni aus mi eslo komiteto vidaus r ei kal LĮ valdyt oj as , Vi lniaus
apy ga rdos gebit skomisaro pat a rėjas, orga ninvo ir da lyvavo, vyk da nt
masines žmonit! žudyn es, ir persekiojo pa sipri ešinimo oku pa ntams dalyvius, 1944 m. pabėgo iš Lietuvos su hitl erininkai s, dab ar gyv ena
Kanad oj e.
KARAŠA MotiPju s - buržuazinės kariuomen ės mj r. ok upa c ijos metu ,
1944 m., Rase inių aps. Vi e li nės rinktin ės komenda nt as .
KARVELIS Petras - buržuazin ės Lietuv os kl erika lų ve ikėjas , buržuazin ės
vald žios mini stra s, dvarinink as, stambu s kapitali stas , 1940 m. pabėgo
i h i tl e rin ę Vo kietij ą, v ienas LAF ste igėj ų Be rlyn e, pokario metai s
s i unt ė į Lietuvą div ersantu s, šnipus ir g ink l uotų gaujų organiz atorius ,
bendradarbia vo su ang lLĮ ir ame riki eč ių žva lgyba .
KATILIUS Bronius - teisin inka s, 1940 m. pabėgo
vi enas LAF s t e ig ėjų Be rlyn e, gyv ena JAV.

į

hitlerinę Vokietiją,

teisininkas, bu ržu az inės Lietuvos v yr. lribun olo p ro kuro ro pad ėjėjas, tautininka s, 1940 m. pabėgo i hitlerin ę
Voki etij ą , v ienas LAF Berlyn e steigėjų, pabėgo su hitlerininkai s, p ersikė l ė i Kanadą, kur įšvęstas į kuni g us.

KA VOLIS Martyna s-Arminas -

KAZAKAifJS H enrichas ·- buržuazinės kariuomen ės kpt., okupacijos
lais - Vielinės rinktinės štabo karinink'.'ls.

me-

KAZITJ:NAS-Kaziutis Jonas - buržuazinės kariuomenės pik . lln., okupacijos melu, 1944 m., - Lazdijų aps. Vietinės rinktinės komendantas.
KIAULENA S Romas -

buržuazinės kariuomenės

KLIMAVIČIUS Vladas -

mjr .

buržuazinės kariuomenė:; kpt. , okupacijos

pradžioj e 4-oj o policinio batalion o Kaun e vad as, vėliau - Marijampolės aps.
viršininko pavaduotojas, LNP narys.

KRAMERIS - SA oberfiureris , Kauno miesto ge bilskomisaras , pasireiškė
kaip masinių žudynių, persekiojimo, plėšimo ir žmonių v ežimo i Vokietiją organizatorius,
Kauno miesto koloniz atorius .
KRAUNAITIS Izidorius - buržuazinės kariuomenės pik. Okupacijos pradžioje buv o policinių batalionų štabo vir šininkas, vėliau - Vilniaus
apygardos policinių batalionų vadas. Karo pabaigoje verbavo žmon es
į hillerininkų žva lgybos -divers ijos mokyklas, buvo jų instruktorius, po
karo - Anglijos ir JAV žvalgybų agentas, verbavęs ir siuntęs žmones
i Tarybų Lietuvą šnipin ėti bei organizuoti ginkluotų gaujų.
KRIGAS Paulis Reinhardas Bernhardas - Vilniaus miesto ir apygardos SS
ir policijo s vadas, masinių žudynių organizatorius, pasipri ešinimo oku pantam s dal}rvitJ persekiotojas.

KR!Sč!UNAS

Juozas - buržuazin ės
5-oj o policin io IJala liono vatlas.

kari uomenės

mj r., ok upacijo s metais

KRIKšč!ONAS

Ju rg is -- profe sor ius.
KRIVICKAS Domas - teisini nkas, b u r žuazi n ės v yriausybės užsieni o reikalų juris kon sultas, Valstybės tarybo s na1 ys, okupacijos
metais - V iln iaus universi teto doc enta s, bendradarbiavQs su hitle rininkai <;, pabėgo
su jais i užsienį.
KUBILIDNAS Pelras - buržuazinės kari uomenės gen eral inio štabo virš ininka s, ,,Geležinio vilko" organ izacijos narys , pučo prie.3 l uom e tinę
vyr iausybę 1934 m. birž elio 7 d. vienas organ izato ri ų, jau tuom e t tu rėjQS glaudžius ry šius su hitlerine žvalgyba , oku pa cijos mela is - vie nas „Geleži nio vilk o" organizacijos vaclovq, per tvark ęs j ą paga l geslapo direkty vas i LietuvilJ na c io n a l i s lLĮ pa rtij ą . p irmasis oku pacinės
val džios generalinis tarėjas, pad ėj ęs okupan tams organ izuoti ir vy kdy li masines žmonit ! žudynes, p l ėš ti k rašto turtus, ga ben ti žmones p riv erčiam iem s darba ms i Voki etij ą, kovo ti p rieš pas ip rieš in imo okupan tams j udėj imą , kolonizuoti Li e t uvą ir ste igti k arin ius da lin ius iš
li et uviLĮ. l 944 m. pab ė go iš Lie tuvos k ar tu su hitle rininkai s.
KUNCA ITJS J USTINAS - bu ržuazinės kari uomenės mjr., ok upa cij os me lu ,
1944 m.,- Šak ių aps. kome ndantas.
KUTKA Petras - buržuazinės kariuomenės pik ., okupaci jos metai s - Šiaulių ap s. v iršin ink as.
KVIECINSKAS Stasys - buržuaz i n ės kariuomenės kp t., aktyvus „Geleži nio
vilk o" organ izacij os da lyv is, ok upacijos meta is - Kaun o ka ro komendant as, po li c in i ų ba t alion ų Kaune vi ršininkas, or gan izavęs masin es
žmoniq žud yn es Kau no for tuose ir dalyvavęs , vykdant ja s, si un tęs
poli c inių batali om1 kar ius žud y ti žmonių į kit as Lietuvos vi etove s ir
Balt a rus iją bei kovo ti su tary b iniais pa rt izana is.
LABUTIS Kazys - bur žuazinės ka riu om enės pik. Itn ., okupacij os metais Vi lniaus policinių ba tali om1 štabo nar ys, 1944 m. Vi lkaviški o aps.
Vi etinės rinktinės komendan tas .
LAURINAITI S J ona s - b uržuazinės kariuom enės pik. , okupacij os metu,
1944 m., Kauno aps. Vi etinės rin kti nės komendan tas.
LEIMONAS Juozas -

buvęs lietuviLĮ kataliktĮ

„Pa vasario " s-gos p irm in inkas.

LENCENAS - SA oberfiur e ris, Kauno ap ygardo s ge bitsk omisara s, hitl erinės ras in ės ideo logijos ir propa ga ndos p ri emoni ų skl eidėjas Lietu voje,
masinių žudynitĮ , tero ro, p lėš im o, žmoni LĮ veži mo, ypač kolon izacijos
Kaun o apyg a rdoj e, org an izator ius ir vy kd ytojas .
LEVICKIS Albina s - buržuazinės kariuomenės mjr., okup acij os me tais
15-oj o policinio bata liono va das. Pabėgo su h illerin inkai s. Gyvena
Au stralij oje.
LIAUKUS

Ju stas - buržuazinės kariuomenės kpt. , okupa cijos metais štab o ad j utantas.

Vietinės rinktinės

LIORENTAS Jonas - buržuazinės kariuom enės pik. ltn. , okupaci j os me lu,
1944 m.,- Marijampplės aps. Vietinės rinktinės komendantas.
LOZĖ Heinrichas -

senas na ciq parti jos nai ys ir aukštas jo s pareigūnas,
1941 m. Hitleri o paski r tas Ostlando reich skomisaru, _ organi zav o Pa baltijo tarybinitĮ respubliktĮ kolonizavimą, mas ines žmonių zudyne s,
grobė ttĮ krašttĮ resursus hitlerinės VLlkietijos karo reikalams.
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MA CEINA A nta nas - socio logas , buržuazinės Lietuvos kl erikalų ideolog as,
1940 m . pabėgo j hitlerinę Vokietiją. Vienas LAF steigėjų Ber!yne,
oku pa cijos melais bendradarbiavo su hitl er inink ais ir pabėgo su jais
j

u žsienį .

MASIULIS Pe tr as - buržuazinės kariuomenės pik. lln ., okupa cijos pradžioje - LAF V iln iaus mi esto kom iteto na rys.
MAT ULION IS Jonas ·- kl erikal as, okupac in ės valdžios Lietuv oje finan sq
reika lams generalinis tarėjas.
MEI2YS Dioni zas - buržuazinės kariuomenės kpl. , oku pacij os metai s Kau no policinitĮ bataliontĮ atskiros a ul oku opos vadas.
MEŠKAUSKA S-Ge rmantas Pranas - buržuazinės Lietu vos valstybės saugu mo ta rnau tojas, gestapo ag entas, 1940 m. pabėgo į Vokietiją, okupa cij os metais - LNP nary s, gestapo patikė tinis, genera lini s tarėjas švietim o reikalams. 1943 m. , nepavykus hitl er ininkam s suorganizuoti SS
leg iono, sui mtas, mirė Štuth ofo konce ntra cijos stovy kloj e 1945 m.
MICAS - k unigas, vienas LAF

steigėjų

MI SIULIS Vincas - Karo invalidq
MIULERIS - SS unt eršt urmfiu reris,
ir SD įsta igos Kaune skyriaus

įmonių

dir ektorius,

vo lde mari nin ka s.
saugu mo policijos

vedėjas.

M OTUZAS An tanas - buržuazinės kariuomen ės plk . ltn ., okupacijos
1944 m .,- · Tauragės aps . Vietinės rinktinės komendantas.

metu,

MUZILI S - hitl erininkų policij os pik., viešosios
voje vadas .

Lietu-

(tvar kos) policijos

NAGIUS-N3geviči us

rininkas,

Vladas - buržuazinės kariuomen ės brigados gen ., dvaok upacijos met ais aktyviai rėmė hitlerininkus .

NARAS Jonas Trakų aps.

buržuazinės kariuomenės mjr ., okupacijos
Vietinės rinktinės k omenda ntas.

metu, 1944 m.,-

NA ŠLION A S J onas - t eisininkas , tautininkas , Verslininkų sąjungos centro
valdyb os nary s, 1940 m. pabėgo į hitlerinę Vokietiją, vienas LAF
steigėj ų Berlyne, nuo 1949 m. gyvena JAV.
NOIGEBAUERIS Rolfas - SS oberšturmfiureris,
saugumo policijos ir SD
Vilniuj e valdininkas, 1943 m. tos įstaigos Vilniaus pagrindinio skyriaus
viršininkas, vėliau perk eltas i Kauną, masinių žudynių Lietuvoje organizat orius.
NOIMANAS Valteris - SS oberštumfiureris,
Panevėžio apyga rdos gebitsk omisara s, masinių žudynių, plėšimo ir žmonių ve žimo i Vokietiją bei
k oloni zacijos organizatorius ir vykdyt oj as.
PA UKŠTYS J ona s - okupacijos metai s - darbo ir socialinių reikalų gene ralinis larėjc1s, organizavęs masinį žmonių vežimą i Vokietiją.
PENČYLA

Ka zys -- buržuazinės kariuomenės
štabo karininkas.

kpt. , okupaci1os

metais -

Vi etinės rinktinės

PENZ'f! - okupantų generalinio

komisariato

II pagrindinio

skyriaus

(ūkio)

vedėjas .

PETRAITIS Aleksandras - pedagogas, dirbęs buržuazinėje Lietuvoje gimF
nazijų direktoriumi, 1940 m . pabėgo į hitlerinę Vokietiją, vienas LA
steigėjų Berlyne. Gyvena JAV .
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PYRAGIUS Jo nas - buržuazinės ka ro aviacijos mjr., voldemarin inkt 1 pu čo
193-l m. vienas o rganizatorių, 1940 m. pabėgo į h itlerinę Vokietiją ,
oku pa cijos melais - LNP steigėj as, geslapo agentas, generalinis tarė
jas vidaus reikalams. 1945 m. su hillerinink ais ruošė naci onalistus
šn ipinėti ir ste igti ginkluotas gaujas kovai prieš Tarybų valdžią. Gyv ena Australijoje.
PLECHA VIČIUS Povilas - buržuazinės kariuomenės gen., 1919 m. žiauriai persekiojęs revoliucinio judėj im o dalyviu s Zemaitij oje, 1926 m.
vadovavęs fašistin iam perve rsmui. 1940 m. pabėgo į hillerinę Vokie tiją. Okupacijos melais - h itlerini nktĮ Yiešosios policijos štabo kari ninkas ryšia ms su policiniai s batalionais, Vietinės rinktinės org anizatorius ir vadas. Pabėgo su hitlcrininkai s. Gyvena JAV.
POLIS -· Ve rmach lo gen., okupaci jos pradžioje Kauno karo komenda ntas.
PUNDZEVIČIUS Stasys -

Berlyn e 1940 m.

centrinės hitlerininkų

Ptrr RAITIS Pranas - kunigas, Kauno kun1gq seminarijos

buržuazinės kariuomenės divizijos

cij_os pradži oje LAF Laikin osios
dov ybės narys.

gen ., oku pava-

vyriausybės ginkluotųjų paj ėgq

PUOD2:IUS Stasys - buržuazinės kariuomenės mjr., ,.Geležinio vilko " narys ,
hitlerininkų agentas, 1940 m. pabėgo į hitlerinę Vokietiją, vienas LAF
ste igėj ų Berlyne , verbavęs ir siuntęs šnipus bei diversantus į Tarybų
Lietuvą . Okupacijos
meta is - LNP vadas, admi n istracinės kontrol ės
genera linis tarėjas, 1943 m., nepavykus hitlerininkams įsteigti Liet uvos SS legiono, buvo ištr emtas į štuth ofo stovyklą, ku r mirė.
PUTVYTf: (Putvinskaitė) Emilija - mokytoja, buvus i Kauno universiteto
šaulių sąjungos pirmininkė, okupacij os pradži oje - Vilnia us miesto
komiteto narė.
POKYS Povilas - buržuazinės kariuomenės kpt., okup acij os metais - 1-ojo
policinio batali ono Kaune kuopos vadas, vėliau - 2-ojo poli cinio bataliono adjutantas.
RAILA Bronys - teisinin kas, tautininkas , 1940 m. pabėgo i hitlerinę V okietiją, vienas LAF steigėjų Berlyne. 1944 m. pasitraukė su hi tleri ninkais, gyvena JAV. Antitarybinės p ropagandos skleidėjas.
RATMANAS - hitlerininkų policijos kpt. ,
gardoje priežiūros ka rminka s.

policinių

batali om1 Viln iaus apy-

RASTIKIS Stasys - buvęs buržuazinės kariuomenės vadas, gen., okupacijos pradžio je LAF Laikinosios vyriausybės kra što apsaug os ministras , be ndradarbi avo su okupan tais . Pabėgo su hitlerin inkai s. Gyvena JAV.
RAMANAUSKA S Adolfas reikalams.

oku paci nės

va ldžios gen .

tarėjas že mės ūkio

REIVYTIS Vytautas - buržuazinės policij os ta rna ut ojas, dar tuo metu gestapo ag ent a:,, 1940 m., nuv ertus Lietu voje fašistų vyria usybę , pabėgo
i Vokietiją, ten verbavo šnipus ir div e rsantus, siuntė j uos i Tarybq
Lietuvą dirbti hitl er inei Vokietijai , okupacijos
pradži oje - LAF Laikinosios vyriausybės saugumo , o vėliau poli cijos depa rta mento direk torius, davinėj o nurodymų jam pavald žioms įstaigoms persek ioti' ir
žudyti žmones, gestapui pava ldžios pagalbinės polic ijos štabo viršininkas, pabėg o 1944 m. kartu su h itlerininkais .
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RĖKLAITJS Antana s - buržuazin ės ka riuome:n cs pik ., okupa cijos
Vi et i n ės rinkt i n ės

met u -·

štabo l skyriau s vi ršinink as .

Rl:KLAfTIS Mikas - buržuazi nės kar i uomenės div izijos ge n., oku pacijos
pr adžioj e LAF Laik inosios vyri a u sybės k a ri uo men ės štabo v iršinink o
pa dėj ėjas .

Rl:KLAITIS Vlada s - buržuazinės kariuomenės pik., Šakių ap s. kome ndJ.ntas, Ukm erg ės bu rmistras , okupa cij os melu, 1944 m.,- U km ergės ap s.
Vi et in ės rinkt i n ės komendan tas.
RENTELNAS Teodoras Ad rian as - senas nac iq pa rtijo s e a rys, auk šta s hitl eri nės Voki etijo s pareig ū n as , 194 1- 1944 m. gene rali nis komisara s okupuo toje Lietuvo je .
SALAD2 IUS Pranas - buržuazinės kariuomenės pik., Šauli q sąjungos vadas.
SENKUS Juozas - hitler inink q
biuro, dire ktori us.

propagand in ės

į s t a i go s,

va d inam o Studijq

SANDANA Vlė!lJS Meč islovas - ka nau ninkas, buvęs Kauno a rkivya kup ijos
bažnyt inio lribun olo sek retorius, ba žny linil 1 lu r t lĮ valdym o ta rybos ir
m et r iklĮ skyr iaus referenta s, vice kapelionas gen eralini ame štab e, Kau no
kuni gq semina rijos pro fesor ius, šv. Kazimiero draugijos iždin :nka:s,
Kauno ark ivyskupo asmen inis se kr etorius, gy vena JA V .
SKIPITIS Rapolas - teisininkas, vie nas LAF s t e igėj LĮ Berlyn e, pabėg u sil1
1940- 1941 m. iš Lietuv os, nacionalist ų sąjun g os pirmininkas Berlyne,
siu nt in ėJęs į Ta rybų Li etuvą šnipu s ir diversan tus, pa bėgo su hille rinink ais, gyvena J AV, akty vus nac ionalisliniq or ganizac ij lĮ veikėj as.
SKVIRECKAS J uozap as - Ka uno arki vyskupa s-melropolita s, Romos grafas, popiežiaus rūmų pr elatas , okup acijos melais - okupdnlų pagalbininka s, raginęs Lietuvos gyv ent ojus katalikus r emti hitlerinės Vokietij os karą, 1944 m. ka rtu su hitl e rininkai s pabėgo iš Lietuv os , mirė
Austri joj e.
ST APULION IS Antanas - buržuazinės kariuomenės pik . ltn ., okupacijos
melu, 1944 m., Za rasLĮ aps . Vi etinės rinktin ės komendan tas .
ŠAKMANA S Tada s - buržuazinės kariuomenės pik ., pr ezidento Smet onos
adj utant as, ok upa cijos melu , 1944 m.,- V ilniaus aps . Vietinės rinktinės komendan tas.
ŠIMKUS Kazys - buržuazinės ka ro avia cijos mj r., ,.Ge ležin io vilko" narys,
okup acijos metai s - 1-ojo policinio bat aliono Kaun e vadas, poli cinil!
batalionų vir šininka s, vad ovavo ir pats da lyva vo, ma siškai žuda~t
žmones Ka une ir k itose Lietuvos vietovėse, 1944 m. kartu su hitl enninkai s pabėgo iš Lietuvos , gyve na Au stralij oj e.
ŠIMUTIS Leon arda s - publicistas , klerikalinių organizacijų JAV veikėjas,
buvo reakcinės Amerikos lietuviLĮ taryb os (ALT) pirmininkas.
ŠOVA Ant anas -

buržuazinės kariuomenės

Vi elin ės rinktinės

šPOKEVIėIUS

metais

pik ., okupa cijos metu, 1944 m.,štabo IlI skyriaus vir šininkas .

Antana s - buržuazinės kariuomen ės pik.
batali om1 Vilniuj e organi za tor ius.

ltn.,

okupacij os

policinių

ŠVILPA Antan as - buržuazinės kariuomenės kpt. , okupa cijos metais 1-0 i0
policinio bataliono Kaune kuopos vad as, vėliau - 3-iojo policin io ba·
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tali ono Kaune vadas, aktyv us LNP ve ikėj as, karo pa baigoje or ganizaV QS ginkluotas gaujas kov ai pr ieš Ta rybų va ld ž ią.
TAUNYS Ignas - ,.Geležinio vil ko" nary s, se nas geslap o ag entas, okupa.c ijo s melais gesta po paves tas p e rt varkė „GV " o rgan i zacij ą j Lie t uv i ų
n acionalist ų pa rtiją, polic ijos depar tamento direk torius, ok upac inės
vald2ios Dar bo ir soc ia l i n ių r ei k alų va ldyb os gen. tarėjo pava duotojas,
organizavo masi nes žmon iLJ žud ynes Kaune, ga beno Lietu vos gyvento jus j Voki e ti ją pr ieva rtos dar bams, pabėgo kar tu su h itlerin inkai s, gyvena A ustralijoje.
TUM AS J uozas -· bu ržuaz i nės ka riuomen ės pik., okupa cij os metu, 1944 m.,Mažei k iLĮ aps. Vi etinės r i nktin ės komendanlas.
URBONA S Oskaras ·Vie linės ri nktinės

buržuazin ės kariu ome n ės

plk., ok upac ijos met ais -

štab o v iršininkas .

VALIUKl:NAS Ant a nas - tau tininkas , buvęs bu ržuazi nės Lietuvos pasiun tinio Berlyn e K. Škirp os sekretorius, vi enas LAF sleigėją
V!:Gl:LIS J onas - bu ržuazinės kariuomenės plk. ltn ., apsk ri čiq vir šininkas,
ok upacijos metu, 1944 m.,- Šiaulių aps . Vietinės rinktinės komen dan tas .
VIDUGIRIS J uozas - bu ržuazin ės kar i u ome n ės pik., okupa cijo s metu,
1944 m.,- Ute nos aps. Vi e t in ės rin ktin ės komendan tas.
VIDUGIRIS Tomas - bu ržuazinės kar i uomenė s pik. lln ., okupacij os me lu,
1944 m.,- Panevėžio aps. Vietinės rinkt inės komendan tas.
VILIUŠIS Jo nas - mišk ininkas, ,.Geležinio v ilko" narys , Tauragės miškų
u rėdas. 1940 m. pabėgo i hitlerin ę Voki et ij ą, vienas
LAF s tei g 3j ų
Berlyne.
VIRŠILA Ignas - buržuazinės kariuomenės pik. ltn., ok upacijo s melu,
1944 m.,- švenč ioniLĮ aps. Vietinės rinktinės komend an tas.
VIZOKIS - hitlerininkų poli cijos gen . mjr. , SS ir policij os va das iš piadžitĮ
Viln iuj e, o paskiau vis oje Lie tuvoj e iki 1943 m. v idur io, masiniq žudynil1, teroro ir k itų ok u pa ntLĮ n usik a l timų vykdy toja s Lietuvoje.
VITKUS Ju ozas - buržuaz inės kariuomenės pik . ltn., oku pa c ijos met ais
Vil niaus b ut ų valdyb os, tvark iusios n užudytųjų žmonių but us, v iršinink as, pokar io metai s g inkluotų gauJtl Dzūk ij oje vadas , pasivadinęs
Ka z imi eraič iu.

VITKŪNAS

(Vitkauska s) Ma rijonas - buržuazinės kariuomenės pik . ltn .,
okupacij os metu, 1944 m.,- Rok iškio aps. Vietinės rinkt inės k ome nda nta s.

VULFAS Ho rstas - SS šlurmban fiur eris prie SS Persona lhau pt amt štabo.
Nu o 1941 m. liepos pabaigos iki 1944 m. Vi ln iau s apyga rdos k om isa ras, žmonių plėšimo, teroro , da rbo jėgos gabe nim o i Vokietij ą , kolonizacij os Vilniaus kr ašte ir masinitĮ žudyni ų org ani zatorius be i vykdytoja s.
ZAKARAUSKAS Vencl ovas 'ZAKEVIČIUS Stasys

buvęs

Kaun o kat edro s vikara s.

pirm omis okupacij os die nomis į steigė Vilnia us
miesto komitetą , buvo jo pirmininkas , V ilniu je kartu su h itler iniai s
karo komendantai s pasirašinėjo įsakymus dėl oku pa cini o r ežimo įve
dimo , antifašistų , žydtĮ žudymo orga n izat or ius Vilniau s kra šte, grobė
sušaudytų žmonių turtą ir ji dalijo okupacinės vald žios pareigūnams,

.....

pabėgo su hitJerininkais, tarnavo anglų ~dl?fboje,
čia_ v:rba vo _n~cionalistus okupantų talkininkus ir juos smnte po ka ro l Lietuvą snipinėti, gyvena JAV Zymanto pavarde.
ZALKAUSKAS Karolis -teisininkas,
valstietis linudininkas, 1923- 1924 m.
vidaus reikalų ministras koaliciniame kabinete, Klaipėdos krašto gubernatorius, 1940 m. pabėgo į hitlerinę Vokietiją, vienas LAF steigė
jų Berlyne, 1941 m. atvyko į JAV, buYo Vliko vykdomosios
tarybos
pirmininkas.

ZARSKUS Antanas - okupacijos pradžioje - Kauno aps. policijos vadas.
ZUKAITIS Stepas - buržuazinės kariuomenės pik. lln., Smetonos adjutan tas, okupacijos metu, 1944 m.,- Ašmenos aps. Vielinės rinktinės komendantas.

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Nr.

Iš K. Škirpos 1941.I.31. laiško L. Šimučiui, Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pirmininkui, apie nacionalistus, įsteigusius lietuvių
aktyvistų fronto (LAF) organizaciją Berlyne.
2 Iš K. Škirpos 1941.Vl.28 užrašų apie nacių ikikarinį projektą
okupaciniam režimui įvesti Lietuvoje.
3 Iš K. Škirpos 1941.VI.28 užrašų apie nacionalistų vaidus, įsitei
kiant hitlerininkams.
1

4

Iš K. Škirpos 1941 m. liepos mėn. užraštĮ apie LAF kaip penktąją
koloną.

5 Naciona!istq dienraščio „Naujoji Lietuva",
Vilniaus miesto komiteto (VMK) sudėtį.
6 Hitlerinio karo komendanto
listų spaudos cenzūros.

1941.VI.2ą,

žinia apie

dėl

Polio 1941.Vl.30 raštas

naciona-

7

403-iosios apsauginės divizijos karinės administracijos
1941.VII.3 ra~tas, nusakąs VMK funkcijas.

8

403-iosios apsauginės divizijos karinės administracijos viršininko
1941.VII.4 raštas, nusakąs VMK pavaldumą ir veiklos teritoriją

viršininko

9 Iš Ostlando reichskomisaro Lozės 1941.VII.28 atsišaukimo į Lietuvos gyventojus dėl nuolatinės okupacinės valdžios sudarymo
Ostlande.

"

10

Generalinio komisaro Lietuvoje A. Rentelno 1941 m. rugpmc 10
prad žios pro memoria apie pirmojo generalinio tarėjo parinkimą.

11

P. Kubiliūno sutikimas
neraliniu tarėju.

12

Iš J. Ambrazevičiaus, LAF Laikinosios vyriausybės vadovo,
194 1.VIII.5 kalbos apie nacionalistų santykius su okupantais.

13

Okupuot L! Ryll! sričiLĮ ministerijos 1941.XI.6 raštas Ostlando
r<:i_c~skomisarui dėl nacionalistų panaudojimo okupacinėje valdz10Je.

14

Okupuolq Rytų sričiq ministro Rozenbergo 1942.III.7 raštas Ostlando reichsk omisaru i dėl nacionalislq „savivaldos" panaudojimo
okupacinės valdžios reikalams.

15

būti okupacinės valdžios

pirmuoju

ge-

Pirmojo g,m. tarėjo P. Kubiliūno 1942.III.25 raštas dėl Vilniaus
universiteto profe soriq D. Krivicko ir S. Zakevičiaus komandi-
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.......

ravim o reic ho ministro Rozenb crgo
laikyti juos okupuo tai Lietu vai.

Nr.

polvtHkitĮ

sluclijuuti ir pr i•

Nr.

16 S. čenkaus 1943.VIIJ.27 raštas saugumo policijos ir SD v iršin inkui J ege riui apie nacionali stq nuop elnus, tarnauja nt gcs lape.
17 Iš gen. komisaro 1944.II.1 aplinkrašho
dėl na cionalistq
vad11
J. Bobelio, J. Vitkaus, V . Čepo apd ovanoj imo orclinilis ir pa si žym ėj imo ženklais.
18

Oslland o reichskomisariato
1944.III.30 raštas
tybės sut eikimo I. Taun iui ir P. Kubiliū n ui.

dėl voki eč: itĮ

35

va ldžios Darb o ir socialinių reikal l!, gen.
1942.V.6 potv arkis dėl tran sporto tarnybos „ta l k i ninkLĮ " .
37 Šiaulių m iesto burmistro 1942.V.6 sk elbimas Nr. 49 dėl vynJ,
numatylų transporto tarnyba i, regist racijos.
30 Eitkūm1 pa sienio policijo s 1942.V.12 raštas apie gyven tojq pasipriešinimą mobilizacijai į transp orto ta rnybą.

Mjr. R. Kiaulėno 1941.IX.24 pare iškimas Kauno karo kom endantui, pa rodąs policinių bata!ion q nu sikaltimu s.

tarėjo P. Kubiliūn o 1941.X.9 aktas
laipsnių suteikimą policinių bata!iontĮ kariams.

28 Pirmojo gen.

apie

aukštesni1Į

41 Kauno apskrities policijos va do 1942.VI.4 pran ešimas Ka un o apygar dos SS ir policij os vad ui apie hillerininktĮ žiaurumus, rekvi zuojant transporto pri emones.
42 Kuršėnq valsčiaus savivaldybės 1942.VI.10 pra nešimas Siauli tl
apskrities viršin inkui apie gyventoj ų vengimą stot i į t ransporto

įvedi mą .

30 B. Baakausko
tali one.

194 1.Xll.15

pasifodėjimas

tarnauti

tarnybą.

r

43 ŠiaulitĮ ap s. v iršininko 1942.VI.11 telefonog rama . viršaičiams,
burmistrams ir policijos punktų vedėjams, įsakant i ku o griežčia u
vykdyti mobilizac ij ą i tra nsporto tarnybą.
44

policiniam e ba-

31

Gi nkluo tųjtĮ pajėg ų vado
jog į vermac htą n epriimam

Oslla nde 1942.IIl.4 raštas, išaiški11ąs,
i Pabaltijo gyv entoja i ir ukraini ečia i;
ji e gali tarnauti tik policiniuos e dal iniuose, esanči uose SS reic hsfiurer io žinioj e.

32

Viešosios polic ijos vad o prie SS ir po licij os vado Lietu vo je
1942.IX.7 raštas polic ijos vadu i Viln iuje dėl Jietuviq 1~0Iicin HI
batalionų tarnybinės priežiūros Vilniaus apygardo j e.

Kuršėnq
viršaič iui

policijos punk to 1942.VI.11 raštas Kuršėnų va l.,čiaus
apie gyven t ojų pa sipriešinimą transporto tarnybai.

45 Generalinio komisaro Ka une 1942.VI.23 raš tas Ostlando reichs komisarui api e žiaurumus, rekv izuojant tran sporto pri e mones .
46 Viešosios policij os vado pri e SS ir policij os vado Lietuvoje
1943.II.26 raštas d ėl savanorių regi stracijos į SS legioną .
47

29 S. Kviecinsko, ryšių karininko pri e 11-ojo rezervinės poli cijos
bataliono, 1941.X.24 raštas 11-ojo rezervinės policijos ba taliono
va dui apie policinių batalionų formavimą ir uniform os jiems

Marij ampolės

žandarme rijos punk to 1942.V. 13 pran_ešimas Kau ·
no apygardos SS ir policijos vadui apie Marijampoles gyve nt oltl
protesto d emonstraciją prieš mobil i zaciją į tran sporto tarnybą.
40 Darbo ir sociali nių reikaltĮ generalinio tarėjo J . Paukšč io 1942.V.15
telegrama ŠiaulitĮ apskrities viršini nkui dėl trans por to „talkin inkų " mob ilizacijos .

karo komenda nto Cėnpfe ningio 1941.VIT.25 ske lbimas,
Vilnia us policinia ms batalionams dėvėti Lietuvos kariu omenės uniform ą.
·

27 Policin iq batali onų, vadinamų savisaugos, r eferento I. Kraunaičio 1941.IX.29 ra šta s dėl polic initĮ batalionų pa va ldumo vieš osios policijos vadui Lietuvoje SS brigadef iur eriui Vi zokiui.
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39

draudžiąs

26

Paukšč io, okupacinės

tMėj o ,

24 Vilniaus

Kauno m iesto komenda nto Polio 1941.VII.26 S. Kviec inskui raš tas, draudžiąs polic iniam s batali onams dėvėti Lietuvos kari uome n ės uniformą ir laipsnių ženklus,

pri e SS ir policijos vado Lietuvoje
kas yra šucmana i ir hil fsšucma nai.

Lietuvos apsa uginės srities kom en danto Ju sto 1942.V.5 sl'lptas
raštas dėl mobiliza cijo s i transporto tarnybą.

36 J.

pilie-

25

vado

iša i š kinąs,

34 Vie šosios (tvarkos) policijos vado ryšių be i p r i eži ū ros kar in inktĮ - t ik rqjų po lic in i ų batalionq
vadų - 1942 m. sąrašas.

19 Aukštesni ojo SS ir policij os vado pri e vermachto „No rd " gru pės užnugario srities vado 1941.V II.7 raš tas dėl policijos organizavim o Kauno miest e ir apskrityj e.
20 Kau no kom endantūros pareigūm1 ir policini tĮ ba taliom1 vadq sudėtis, vo lclemarin ink ams 1941.V II.24 įsigalėj us komendantūroje.
21 Gen. S. Raštikio 1941.VII.26 S. Kvieci nskui raš tas, kuriuo nuro doma , kaip tvarkyti policin ius bata lionus .
22 Vilniuj e suformuotq policiniq batalionq vado pik . ltn. A. Spokevičiaus 1941.VIII.l 1 jsakymas dėl Vilniaus policinitĮ bataliom1
ir jq vadų .
23 Kauno karo komenda nto Polio 1941.VJI.22 J . Bobe liui raštas, ro dąs, jog jis kontroliav o visus policiniq batalionq
veiks mus.

"

33 Vie šosios policijos
1942.Xl.24 raštas,

Pirmojo generalinio tarėjo P. Kubil iūno 1943.II.26 raštas Pa nevėžio apskriti es viršin ink ui, raginąs jį aktyv ia i dalyvauti, ver buojant vy rus į SS l eg ioną.

48 Pašaukt ojo į mobili zacijos
nauti SS leg ione.

komisiją

49 Pašank iojo į mobilizacij os
nauti SS leg ione.

komisij ą

1943.III.6 atsis akymas

tar-

1943.III.I0 ats isakym as tar -

50 Iš piliečio Ju ozo B. 1943.I!I.10 lai ško a pie gyventoj tĮ pasipri ešinimą mobiliza c ijai i SS leg ioną SakitĮ apskrityje.
51 Iš M. Razminailės 1943.III.10 laiško apie gyventojų pasipriešinimą
mobilizacijai į SS legioną.
52 Okupac inės va ldžios 1943.III.17 skelbimas api e r epresi jas pr ieš
lietuvitĮ tautą, žlug us mobilizacijai į SS legioną.
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Nr. 53

viršaičiams dėl
11

viršininko 1943.III.19 tele fonogrnma valsč ių
represijq prieš nesto ju sius į SS leg ioną.

54

Karo komendanto Lietuvoje gen. Just o atsišaukimas, raginc1s gyventojus stoti į statyb os bei inžinerij os batali onus .

55

Iš saugumo policijos ir SD vado Lietuvoj e 1943.III.31 ataskai tos
Berlynui apie katastrofiškus SS legiono mobilizac ijos rezul _t~tus
ir nacionalistq pagalbą okupa ntams, vykdant tolesnes mob1hzacijas.

56

Iš saugumo poli cij os ir SD vado Lietuvoj e 1943.111.31 pran ešimo
Berlynui api e ges tap o ryšius su kataliktĮ dvasinink ais.

57

Pirmoj .o generalinio tarėjo 1943.IV. 10 apskričitĮ vir šinin kam s ir
burmis tram s telefon ogra ma, įpareigojanti ju os agituot i vyrus į
inžinerijos batali on us.

58

Panevėžio apskriti
čiq
viršaičiams,

1943.IV .10
59

Nr. 61! Kauno mies to geb itskomisaro 1943.V. 14 pranešimas gen eraliniam
komi saru i apie represijas pri eš vengiančius mobiliza cijos ir jq

Panevėžio apskrilies

giminaičius.

69

,

60

72

es viršinin ko A. Gaušo 1943.IV. l 2 rašta s va lsnurodantis
vykdyti
pirmojo
ge n. tarėjo

tel efonogramą.

Iš saugumo policijos ir SD vado Lie tuvoje 1943.IV.30 praneši mo Berlynui apie tolesnę mobilizacijos nesėkmę Lietuv oje ir gen eralin io komisaro uždėtą „savivaldai" atsakomybę už j os įvyk
11

Iš saugumo policij os ir SD vado Liet uvoje 1943.IV.30 pranešim o
Berlynui apie katalikų bažnyčios vadovq pagalbą, vykdant moPir mojo generalinio tarėjo 1943.V .4 telefonog rama apskričių viršininkams ir burmistrams apie tai, jog jie atsakingi už kiekvieną

62

i

76

r

Okupacinės valdžios 1943 m. gegužės mėn. prad žioj e išspausdintas pldk atas, kur pripažįstama mobili zacijos nesėkmė ir gras!n~ma represij omis nestojusiems į šaukimo komisijas bei jų g1m1-

Slaptas protokolas posėdžio, įvykusio 1943.V II.1? _Kaune, d'.1lyvaujant gauleiteriui Zaukeliui ir Ostland o auksttems par _e1guna ms, kuriame buvo aptarta, · kaip palau žti lietuvių pasiprie šinimą mobilizacij oms į reichą.

79

Saug umo policij os Vilniaus skyriaus l 943.VII.27 mėnesinis ~'.anešimas saugumo policijos ir SD Lietuvoj e vadu i ap_ie re~xes~J.as
pri eš besislė pusi us nuo mobilizaci jos į vermachtą 1r pnverc1amu osius darbu s Voki etijoje .

80

Saugumo policijos ir SD Lietuvo je vado 1943.V.7 pran eš ima5
vyriausiajai šaukimo komisijai api e mobilizaciją sabotavusnĮ suėmimą ir jtĮ nubaudimą.

Okupacinės vald žios Lietuvoje pareigūno 1943.Vll.28 pro memoria apie hill er inin kt1 numatytas masin es repres ijas, gaudan t gyventojus į vermach tą ir reicho darbus.

81

Kaun o miesto gebitsk omisaro 1943.V.12 pran ešimo blankas dėl
iškraustymo iš butų gyventojų, kuriq giminaičiai per 40 val. ne·
atvyks i šaukimo punktus .
.<

Saugumo poli cijos ir SD vado Lietuvoje 1943.V IIl.l l praneš imas
telefonu apie 2 nukautus ir daugelį sužeisttĮ žmonių per gau dynes Raseinių aps.

82

Pašvitinio valsčiaus viršaičio 1943.X .2 ŠiaulitĮ apskrities vir ~i~i.J
1kui telefono gra ma apie suėmimą nevykusitĮ i v erma cht o dalmrns.

83

„Lietuviq fronto biuletenio", 1943.XI.26, Nr. 11, apra_šY_
tas pirr:nojo
gen. tarėjo patariamosios ta rybos 1943.XI.23 posechs, kun ame
nacionalistlĮ va dai tarėsi dėl lietuviš kq ka riniq junginių forma vimo ver mach tui.

SS ir policij os vado Lietuvo je 1943.V.5 raštai: . apskričiq policij ,os
vadams, įpareigojantis padėti „savivaldai " vykdyti vyrq mobili·

11

minai čius .

11

67

Iš pirmoj_o generalinio tarėjo 1943.V. 13 tel efonogram os apskričitl
viršininkams ir burmi strams api e nestojusių j mobilizaciją su·
ėmimą ir Panevėžio apskrities viršininko 1943.V.14 raštaio v~lsčių viršaičiams, raginantis vykdyti pirmoj o gen era lini o tar eJ0
telefonogramą .

184

Vilniaus m. pohcijos 2-osios nuovados vir šininko 1943.VII .11 raštas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėj imo virši ninku i apie siuntimą
į kal ė j imą 12 asmenų, vengusių mobilizacijos.

78

64 Vi ešosios policijos vado pri e SS ir policijos vado Lietu".'.oJe
1943.V.6 įsakymas dėl polic ijos motorizuotq operatyvinių bun~
sudarym o represij oms pri eš vengiančius mobilizacij os ir jų gi-

66

Kauno miesto komisaro 1943.VI.9 raštas Kaun o burm istrui, įsa
nu o mobili zacijos neduoli maist o kortelių.

77 Vilniaus m. policijos 1-osios nuovados viršinin ko 1943.VII.1 l pranešimas apie tai, kad areštuoti giminai čiai t ų, ku rie pasislėpė
nuo mobili zacijos.

mobilizaciją n ea tvykusį.

zaciją.

65

apyga rdos kom isaro 1943.Vl.l ra štas S_iaulių apskrities
v iršininkui ap ie b l ogą mobiliza cijos eig ą apskntyJ e .

73 Pirmoj o gen. ta rėjo 1943.VI.I0 potvarkis dėl vengianė ių registracij os ba udimo.
74 Gene ralinio komisariato 1943.VI.10 raštas Panevėžio apygardos
komisarui api e s iun č iam ą propagandin ę literatūrą ir_ nacionalis:
tLĮ vadų įka l b ėtas plokšt ele s, agituojan čias gyventoJus
paklusti
hitl erinei mob ilizacijai.
75 Zandarmerijos vado Lietuvoj e 1943.Vll .9 raštas_ viešosios _ _POl!·
cijos vadu i Lietuvoje apie 24 suimtus , nevykusius ! mob ihzac1jos punkt us.

nai čiams.

63

Šiaulių

kąs pasisl ėpu siems

bilizaciją .

61

7-osios ša ukim o komisijo~ _ 1943.V.30 p~anešimas
vyr iausiajai ša ukim o komisijai apie mob11Izac1Jos eigą 1r gyventojq pri e šin imąs i jai.

70 Iš sau gumo policij os ir SD vado Lietuvo~~ 1943.':'l.1 p~anešir_no
Ber lynu i api e mobilizac ijos eigą ir repres1Jas pnes mob 1hzac11os
vengianč ius bei jLĮ gimines.
71

dymą.
11

Marijampol ės

11
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Nr.

"
"
"

lltl

„I.H•IIIVIIJ 11())1111
IJ11il1•l1•11itJ
", IIJil l X I 21,, N 1. 11, .ip1t1·,y l,1 '1,111'1
11<dihllĮ v,1rlq Į<Jl'J . Xl.2'1 J1tt
!ilro11i111t1
~, k111l11111
1• 11111
,11l,1 p1,1r1yt1 l.It
IPdolukq
l1•1d1u1,, ln11nw,11 l11•t11vi~lrn~ k,11111111
~ d.i ll11111!, Vl't•
m,whlul.

1)5

Pl11nojo iw11. lr11<'•101'1'1-1.11.'J 1,1Hlt11i t1p~k1 l( 111vl11i111t11kr1111
i; 11 1>111
mf1;l1c11nHcf(•J HIIH1l
,1r11110w l1lll<'iin(•s pr,l1rqo 1, v,1«1111>
IPl)!l1 V11•
lfnc; 1l11kli111;(policinius h.il,1ll01111
11
) 11 d1•l l' . Pl1•d1 ,1v l( l,ll1s pt1
likyr 11111,jos vr1d11.

06 VJ<•Iln(!H J!nkl in(•!-j VddCJ l 'l'14.fJ. l h hlt1plt1H ĮHt1kymd fi N 1. l dl'I VR
t1žcJ,1vlnit1kovow litl J1<19IJ)111•~1111010
1wtc•p11111ok11p,1ntc1111
~ 11 Vll
v JdtĮ J>ttskyJ!rno.
1)7

IJIJ Sldpl,1 ą VH•lmc'•s Ji11kl111{•~
hl,1ho vl1šl11111ko 1r11li<1
R di'•I l'J4,1.Jll.5
Jldci(Jlldlli.lq J)1JSJl,111mci
IJII 01ill,111<lr,poli( iJOli II s~ V,Hl,tiH
.

1
!19 (Jsll,rncl<, 11•1thskomlsi1rl<1lo pr1,r•Jf1111101941.111.20 p10 m1•111()Ji,
tJfli" hill1•1in111k11prl1·rnc11w;, mriblll:rnoj,1111 Llc•tuvoH gyvc•nloju11
į V'•rmuc:ht,1.

00 „L1r-t11viq f1rmlo hiul<•lc·nlo", JCJ44.llf.24, Nr. 12, slr,lipHniH upic
91

92

o;J
94

,,

1)5

IHi
IJ7
lllj

TURINYS

Vlr•1111(!
1l rlnl<linh; k,11111pi JC%1lk,1.

nt1cio11ulist11 vt1<111l<11
im,1s1 :;u hltle1 i11ink<1isdėl Llr-tuvos iĮyvc•n
tr,)11 m1Jlilli:r..c1cijrJsJ VNnwch l,1.
Vir li)l(•S I inklin<'~ šl,Jl1(J l 'J,14.111.25ruštas t1pskriclq ir micst11 komr~ndunturns apie
VR pusiruošim,1 vlsuol i1wi vyn1 mohili•
7.iJC
: iJui.
Vu·t inf,s linki 111<'
s lilulm lCJ44.III.30 op,• 1ucljtĮ p1 Id; 1<11
yiJinius pm 111u111J<;
ir
ltitu, pdSiprid;mi1nr, oku pilnlt1111
s cJt1lyvi11s si apiu rlirr-k I yv;1.
Vi<•Iini•s rinkti nr•~ vodr, 1()44.IV.8 įhukymtJS, sm1•1lci,Js Vll ~tlfllĮ
i1nl1h1l11•rinr,aJ1t1(Jl,11k<Js,
SS ir r,1,lir•w,s vcJrlo l.H•l11voj<' l "J44.IV . 15 :;luplt1s JU!ilus Victi11<'•s
ru1kl111ios v,,rJu, P. l'l<'<ht1v1ė·1111 ,,pie jilrn PilVC!cld111,Į n<1uj11 VR
l1dl,tl1ri1111lrirn1t1V1111,1,
J'I J><J
t;ki1tj Ji J)dVcJicl111n
,1.
VJ{ '.H0-,1JCJ lit1f,ilici11,, k,11lni11kq 194'1.V.7 !$Įullojlm<1H jdllll . lln.
lir•d11i k,dlJl·li VR litrJJ,,. htJlt1lirmo rr•1kt1l,1i
s.
J,wn . It 11 7.11•d() l'J,JĄ. V. l O p, u1w/limu ll tlf)H' VH '.JJO.oj o 1Jalė1lio·
no pctkI ik im,1.
,,Llc-t11vJ11frrmt,, l,i11lr•l1
•11ici", 1944.V .27, N1. 20, f,llt1ip1miH „Virti•
ni•a rlnklw<' •s l1kvidt1vlrnt1s Vilnluu9 krr1šl1•",
Nr·1~<Jiik1ntr, t111torid11<
; l'J4il m . f!"/(ll'l< 'H mbn, p, 11J<1ill(>H1<1štaH
tlJll" h1ll<·ri11i11k11'lldlll 11rntl';, llkvicJ11ojonl VJ!'lillQ rinki ln<;.
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Ha AllTOBCKOM
}13bIKe
'l13AaTeAhCTBO«MIIHTHC• /\11T. CCP,

1970 r.

Redaktorė

S . l v a II o v i e n ė
Dail. V . K a mins
kai t ė
Techn.
redaktorius
J. A n a i t i s
Korektorės : V.
Naruševičiūtė,
G. G u d j u r l! i e n ė
Le idinio Nr . l 1245. Tiražas
10 000 egz.
Duota
rinkti
1970.1.9. Pasirašyta
spausdinti
1970.V .28 . LV 11029. Popierius
84 X 108 1/ 32 =
= 2,93,5 pop. lapo, 9 ,87 sp. lanko, 10,73 apsk.
le id. lanko.
Kaina
40 kp.
S pausdino
Valst.
.,Vaizdo"
Stra zdel io l. Užsakymo

sp.
Vilniuj e ,
Nr. 124.

