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Vokietijoje, Tiuringijoje , pr ie Veimaro miesto, nuolat gau džia Buchenvaldo varpai: ,,2.monės, būkite budrūs! Neužmirškite milijonų kapų visuose Europos kraštuose, baisių mirties
fabrikų Buchenvald e, Osvencime , Maidaneke, Zaksenhauzene,
Treblinkoje ir kitur u. Čia palaidota įvairių tautybių žmonių:
rusų ir lenkų, žydų ir jugoslavų, ukrainiečių ir čekų, prancūzų
ir belgų, norvegų ir lietuvių.
Hitleriniai budeliai išžudė, nukankino , numarino badu ir ligomis milijonus okupuotų kraštų gyventojų. Vienus jie naikino
gimtinėje, kitus vežė į hitlerinio reicho šachtas ir rūdynus, po žeminius fabrikus, durpynus , dvarus ir ten kankino bei žudė.
Neišvengė šios dalios ir mūsų respublika. Apie tai by loja Paneriai, Kauno fortai, kapai prie Šešupės, Pivonijos miške, pr ie
Zagarės ir daugelyje kitų Lietuvos vietų. Tuos laikus primena
tūkstančių mūsų krašto žmonių patirtos kančios ir pasityčio
jimai hitlerinės Vokietijos gamyklose, dvarų laukuose, kalė
jimuose, koncentracijos stovyk lose.
Apie tai, ka ip okupacijos me tais hitleriniai komisarai, arbeit samtų valdininkai, policininkai
ir esesininkai bei vietiniai jų
tarnai rinko ir trėmė Lietuv os gyventojus į vergovę re iche,
užgrobtose ša lyse, į mirtį frontuose, apie tai, kaip monopolijų,
koncernų, fabrikų ir dvarų valdytojai,
nacistiniai tijūnai kankino mūs11 krašto gyventojus sunkiausiais
darbais, marino
badu, tyčiojosi iš jq, siuntė mirčiai į kalėji mus ir koncentracijos stovyklas, ir pasakojama šiame lei d inyje.
.
Visa tai prabyla iš mūsų ir kitų respublikų archyvuose surastų dokumentų, dokumentiniq
leidinių, išvežtųjų laiškų, sugrį žusiqjų žodžiq.
3
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Tegul v1s1 suzmo XX amžiaus vergijos kūrėjų vardus ir
da rbu s, dar kartą atgaivina mintyse mūsų krašto žmonių išgyventus baisumus ir kančias, pamato, su kokiu ryžtu mūsų
liaud is kovojo pri eš hitl erin ius grobikus tėvynėje ir hitle riniame pragare .
D
D
D
Tai pirmas bandymas nuodugniau papasakoti apie hitlerininktĮ ir jų pagalbininkų nusikaltim us, išvežant okupaci jos meta is Lietuvos gyventojus į reichą, mėginimas smu lkiau aprašyti
išvežtųjų likimą.

Ieš k ant dokumentų ap ie tas dienas, kalbantis su sugrįžusiaisiais , žinoma, ne visus klausimus pavyko išaiškinti, ne viską
pasisekė tikslia i sužin oti, nes ki ekvieno žmogaus likimas - tai
atskira istorija. Todėl iš anksto nerėtųsi padėkoti vis iems už
pastabas ir atsiliep imus , kurie papildytų ir patikslintų žinias
apie mūsq krašto žmonių pergyventą tragediją.

PIRMIEJI „NAUJOSIOS

TVARKOS"

K0R~JAI LIETUVOJE
,,Jeigu aš galiu siųsli vokiečitĮ nacijos žiedą

i ~a:~ prag a-

rą, nė kiek negailėdamas prali eto brangaus vok1ec1ų_ krau-

jo, tai, žinoma, aš turiu teisę pašalinti milijonus zemesnės rasės žmonių, kurie dauginasi kaip kirminai!"
Hitler is

,,Ne vokiečių teritorijos gyv entojai neatlikinės karo prievolių, o bus panaudoti kaip darbo jėgos šaltinis" .
I š Hitlerio, GerJngo, Keilelio, Rederlo ir kilų trečiojo
relc ho vadovų pasitarimo 1939 m . gegužės 23 d . apie
okupacijos Rytuo se tik slus

,,Mintis apie tai, kad jos (žemesnės rasės - K. R.) būltĮ išnaikintos nepak eliamu darbu -yra
geriausia mintis" .
Geb elsas

Baigėsi keturiasdešimt
pirmųjų birželis. Visuose Lietuvos
kampeliuose dangus raudonavo ištisomis naktimis, lyg nusidažęs nekaltų aukų krauju. Degė miestai ir kaimai, bombų
skeveldros ir kulkos pab iro ant Palangoje poilsiavusių pionierių, Ablingos gyventojų, alytiškitĮ, kauniečių, kretingiškių hitlerinis maras, ugnimi ir kr auj u žymėdamas savo kelią, ver·
žėsi į mūsų šalį.

Nespėjo užgesti pirmieji gaisrai, išdžiūti pirmieji kraujo klanai, o iš vakarų į TSRS pasienio rajonus atskubėjo išmuštruotos Himlerio gestapininkq gaujos. Viena jų, komanduojama
SS štandartenfiurerio Valterio štalekerio, buvo pasiųsta nusėti
kapais Pabaltijo žemę. štalekerio pavaldinys J ege ris 1941 m.
liepos 2 d. pradėjo baisųjį darbą Lietuvoje 1• Rinktiniai esesininkai ir gestapininkai žinojo tik vieną užduotį- išžudyti kuo
daugiau „žemesnės rasės" žmonitĮ, ,,išnaikinti visus hitlerinės
Vokietijos prie šus".
Dabar buvo galima p,tšalinti „didžiausią Pabaltijyje
rasitĮ
mišinį"- lietuvitĮ tautą, lyg rakštį šimtmečiais kliudžiusią germanams tiesti letenas į Rytus.
1 TSRS Cen~rinis valstybinis
a p. l , b . 25, l. 110.

Spalio

revoliucijos

archyvas,

f. 500,

s

1941 m . vas a rą Lūks la n č i a l Lic luvos gyv enlojų buv o varomi
pr ie gi litt duob i tĮ Kauno for luo se, Pa ne riu ose, pri e Duby sos ,
Piv o ni j os m išk e ir d a ug e lyj e k il ti v ielų , k u r , apsiko rę aut omala rs ir š auluva is , l auk ė „n a ujo s ios Euro pos kūrėja i ".
Ti e s a, v is ti Lie luv os , k a ip 1r k itų oku puo tų š alių , gyv entojų
iš kar to a rb a p e r porą me lų hi ll e rin in kai iš na ik inti negalėjo.
Pirm a, karo m e lu la m jie ms truko j ėg ų , a ntr a, fro ntu i ir Vok ie tij ai a prū pin ti j ie ms rC'i kėjo mi l ijonų ve rgų . Be lo, kaip maly li iš h i ll e ri n inkų p l a n ų , ,.g e rma n išk u k ra uj u ir dva sia pers u n kt oj e " Lie lu vo s žem ėj e ne l ir po karo did žiuli a ms junkerių
dv ara ms b u lq b u vG p a liklc.1 sauj <'l ė vie lin ių g yventoją Jie
bti l tĮ juo se clirbq , tik „k o l p aa ug s sa v i da rb ini nkai " 2•
Be l lim lc ri o eses i n inkų , a tsi ųs lq fodyli ku lk a ir du rtuvu,
ž mon iq n ai kinti lėlesniu budu - .,la ik io mi s pri<'m onėmis"- at
vyko ir re ich sm ar ša lo GNi ngo buria!.
l lillN is , 194 1 m . lld la nclžio 2 1 el. a plttrd a ma s su ve rm ac hto
v irš in inkai s pldną TSRS už pu lt i, pr a n eše, kad o k up uo tos e s rityse e>k onom1 kc1 tvdrky s GNmgc.1s i . Dur pr ieš TSRS užpuol i mą
Gt •rin uo s t<1l č iuos<' buvo cl c1ug ybė p la nq , kai p re i kė lq pl ėštl
·1<11ybtĮ ~,,jun gos že m es . Tt1i orga ni z uo ti t urėjo penkios ū kio
in sp c kr 1jos su 23 uki o komc.1ndomi s 1r 12 jų f i l ia lų .
Pt thcJltijo ir TS RS s ic111rė•s lur tdm s grob ti G e r ingas pl a na vo ,
užėm us Lc•11ing 1 dd ą , įs lc1gl 1 tc>
n l -Ją ukio i nspekcij ą , o ū kio
kom a ncldr, į ktudmlr Vilniu j e, Ryg oje , Ta lin e, Le nin g rad e ir
M 111ma 11skc 4.
l<c11p mc.1sin o Ge 1ing.:i T Mybq Sąj un gos lu rlai ir kok s di·
dž iu lis bu v o j o no ra s pd sig le mž ti k uo da ug ia u gė ryb itt , su·
kurlq TS RS g yv e n lo jq r ,111komi s, ma ty ti iš jo pa gr indini o p lano , v adi n a mo „Zali ąja p dpk e". Vi s k as čia bu vo de taliai num a tyt a, n e l k aip b us „še im ininkd uj a ma" M as kv oj e ir Kaukaze . l 94 1 m. b irže li o 16 d. dok um e ntu š tab as, ku r ia m buvo pa•
ves ta vadova uti š iam g ro bi m ui, bu vo pa v a d int as e ko no miniu
š ta bu „O s t " (.,Ry lai ") 6,
Praėjus sa v a ite i po hi ll eri n inkt1 įs iverž im o į Tarybų Sąjun·
gą, fiur er io būs tinėj e bu vo pa s ke lbta , k a d n a uj a i okupuotoms
R y ltĮ s ritim s vi sus po lv a rkiu s le is r c ichs ma rša las Ge ringa s. Jis
6
ga lį s du ol i betar pi šk us nu ro dymu s ir v e r m ac hl o į s taigoms ,
2

Lietuvos TSR Ce ntrini s va lstybrnis ar chyva s (toliau LTSR CVA),

r. 738, op. l, b. 3.
a l lp cc T)' llll blC ll CJJII -

ll ()CCT)' flllbl C c p e ;r.crna,

M., 1963,

• Ten pol.
5 LTSR CVA, f. 1399, ap. l, b. G.
0 1lp CCT)' ll ll hlC ll CJIII
llt) CCT)' llllbl C C()CJlCTI.Hl, c r p . 175.
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Ge n n1?0 plana s TSR

Sąj ungai apiplėšti

Aš tuntąją karo di eną v ie na Ge ringo ūkio komandq , vado7
vauja ma vc r ma chto m aj o ro Linkės, pasirodė ir Kaune • Ti esa,
j os vi rš in in k a i ta ip ir n e pa te ko į Leningradą ; pa s ilenkino bu v e in e Rygoj e . Li nkė, pas iuntęs dalį „ūkio l varkyto jq • įsteigti
uk io fil ia l ą Vilniuj e, pa si liko Kaun e.
Pe r šias k e li as di e nas vi e liniai buržuaziniai
nacionalistai,
tikėj ęs i , k a d hitl e rininkai
le is ji e m s še imininkauti,
paskelbė,
jo g ji e sud a rė Lie tuv os laikinąją vyri ausybę ir įsteig ė minister ij as . Si ų „ min is te rijų " atstovai, kuriq daugumą kaip išnaudotoju s ir ve ltėdž iu s 1940 m . darb o ž monės išvijo iš fabrikų ir
d va rq , jau s pėjo apž iūr ė ti ir pa s iskir s tyti daug e lį pramonės
žaliavq , mai s to produktų s and ė lių , n e l įmoniq .
Vi e n a p i rmtĮjų buržuaz initĮ nac ionalis tų dovanq r e ichui liepos- rug piūč io mėn esiai s buvo keli traukiniai
mai s to produktų - a p ie 600 t svi es to ir 300 t ruginių miltq 8•
T ači a u hitl e rinis kar o kom e ndantas
Li e tuvoj e Polis ir G e ringo ūk i o komandos Kaun e vadovai , paė mę dovanas, prie nacion a listų pramonės , pr e kyb os, žemės ūkio ministerijlĮ, valstybinio
banko priskyrė ryšių karininkus . Šie prižiūrė tojai, sužinoję iš
7
8

„Į laisvę ", 1941 m . liepos 29 d., Nr . 31.
LTSR CVA , f. 615, op . t. b. 15, l. 25, 10 1- 103 .
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nacionalistų,

kur yra daugiausia

pramonės žaliavų

ir maisto
patys 9• Juk vis
okupuotųjų teritorijų turtai nuo šiol buvo reicho karo grob' .
Vermachto ūkio komandos Kaun e žemės ūkio skyrius stengėsi
išaiškinti, kur yra mai sto produktų, derliaus, pašaro atsargos.
Pramonės skyrius tikrino, kokiuose sandėliuose saugomos pramonės žaliavos. Svarbiau sias ir didžiausias atsargas šie skyriai
tučtuojau perduod avo ver mach tui arba išs iųsdavo į Vokietiją 10•
Nuo liepos 7 d. vermachto ūkio komandos potvarkiu dauguma
Lietuvos gyventojų ga l ėjo valgy ti ir rengtis tik pagal maisto
kor te les ir prekių p irkimo lapus 11•
Geringo „ ūkio specialistų " būriai, atimdami iš vietinių gyventojų paskutinį duonos kąsnį, drabužius, pasmerkdami juos
badui ir ligoms, n eužmi rš o, žinoma, ir kitų reic hsmaršalo įsa
kymų. Kur tik beįžengdavo šios komandos, vietiniai žmonės
buvo varom i į dar bu s. Visi privalėjo dirbti, dirbti vermachtui
ir r eichui.
Majoro Linkės kom andoj e buvo specia li darbo jėgos tvarkymo grupė. Jos va ldininka i Kaune, Vilniuje, Šiauliuose landžiojo po fabrikus ir įmon es, įsakinėjo darbininkams eiti prie staklių ir mašinų, ra gin o kuo greičiau pradėti vermachtui
tiekti
gaminius .
Jų nurody mu liepos prad žioje atvež tus į Kauną tarybinius
k aro belaisv ius ėmė v aryti į durpynus. Ka sdien jie turėdavo
iška sti po 200 t durpių 12•
Nu o liepos 2 d. nacion alistų atkurta buržuazinių metų Kauno
miest o darb o bi rža hitlerininkų pareikalavimu registravo ir
s iu ntė žmones į darbu s. Liepos 15 d. buržuazinių nacionalistų
laikra štyj e „Į lais vę " pasirodė skelbimas juodu šriftu : ,,Lietuvi ai! Darbas yra duona!" Jame buvo sa koma, kad vokiečių
kariuomenė suteikia lietuviams galimybę dirbti Rytų Prūsijoje.
Registruotis galima artimiaus iuose v er bavimo punktuose, kur
savanorių lauki a Geringo pasiuntiniai. Priimami sveiki nevedę
vyrai ir n et ekėjusios mot erys .
Liepos-rugpiūčio mėnesiais, per dvi-tris
savaites, iš Lietu13
vos į Rytų Prūsiją buvo išsiųsta apie 12 000 „savanorių" ,
Vėliau okupantų padlaižis Paukšlys (apie jį dar ne kartą teks
produktų atsargų , netrukus

9

ėmė komanduoti

„Deutsche Zeitung im Ostland", 194 1 m. grnodžio 5 d., Nr. 48.
Ten pat.
11 Ten pat.
12 Ten pat.
13
„Deutsche Zeitu ng im Os tland", 1942 m. kovo 8 d., Nr. 67.
10

,.Hitlerinė

naujoj i tvarka".

Dailininko L. Aronausko (L. Varen io) kari ka tūra
Lietuvą ·, 1942 m. rugsėjo mėn. , N r . 16

„ Už Tarybti

kalbėti) įrodinėjo, kad
žmonės, kurie „išvyko

tai buvo „susitepę " tarybiniais me tais
iš Lietuvos , pajutę, kad jiems bus

karšta" 14.
Iš tikrųjų tomis dienom is daug dorų Lietuvos gyventojų , matydami baisų hitlerininkų ir jų tarnų siautėjimą, masines žudynes, bevelijo ku riam laikui pasitraukti iš gimtųjų vietų, nes
nebuvo tikri, kad ir jų nesušaudys.
Liepos viduryje iš Vokietijos išvyko „civiliniai" okupuotų
TSRS sričių viršininkai - hitlerinių komisarų, tarėjų, policininkų ir kitokių valdytojų būriai.
Rudos rei cho „politinių vadovų" uniformos Kaun e pasirodė
liepos 25 d. Vidurdienį, apie 13 val. , pri e Aleksoto ti lto T eodoras Rentelnas , prieš aštuonias di enas Hitl er io paskirtas
14

„Į laisvę",

1942 m. vasa rio 14 el., Nr . 38.
9

8

generaliniu

Lietuvoje , tik ką i š lipęs iš mašinos,
sveikino vyriausiąjį okupuotų
Est ijo s ir dali es Baltarusijos (Ostlando) vir-

komi sa ru

csesininkų įpročiu iškėlęs ranką ,

Lie tuvos, Latvijos,
15
šininką - reichskomisarą Lozę •
J e i š lezvigo - Hol š teino žemės ob er pr ezid entas SA obergru p enfiur er is pirkly s Hei nri ch as Lozė dar nebuvo matęs, kaip
atrodo „žemesnės rasės " tauto s prie N emuno ir Dauguvos, tai
buvęs „Hitl er jug e nd" (Hitlerinio
jaunimo) r eich sfiur er is žu rna list as T eodoras Rente lnas j autės i kaip žuvis vandenyje - j is
čia gimė ir augo.
Gau l eite ris Lozė , išklausęs „Paba ltij o tautų žinovą" ir pasitaręs su vermac hto
virš ininkai s Kaune, su p alydovai s ilga
virtine automobilių išvyko į Rygą.
Vilniu j e nuo bir že li o pabaigos „Bri s tolio" (dabar „Vilniaus")
viešbutyje
„ilsėj osi" būs imasis Vilniaus
mi esto ge bit skomisaras , didelis žydų klausimo ir nužudytųjų turto dalybų „specialistas", Hingstas 16•
Rugpiūčio 1 d. okupantų „civilinė " vald žia perėmė iš ver machto v iršininkų Liet uvos administrav imą .
Geringas , pa klu sda mas Hitlerio nurodymui, kad okupuotas
TSRS sr itis, kur sudarom i komisariata i, valdys Rozenbergas,
liepos 18 d. informavo savo pa va ldini us, j og nuo li epos 25 d.
Pabaltijis
ir Balta rusi ja nepriklausys
jo „O s t" št abui. Ūkio
inspekcijos ir komandos turinčios kl ausy ti Lozės . .,Os t " štabas
17
čia ieškosi ąs tik žali avų atsargų ir gab ensiąs j as į reichą •
Į „ civilinės" valdž io s žinią perėjo ir tik ką, li epos pabaigoje,
Geringo „ūkio specialis tų" pradė ti kurti centri ni ai darbo j ėgos
v e rbav imo punktai - a rbeitsamtai 18• Rent eln o komisariate atsir ado graž iai pavadintas
skyri us - Darbo po litik a ir socialinė
priežiūra. .,Socialinės priež iūros žino vas" va ls tybinis
tarėjas
Dameris - šio skyria us vir šininkas - tuojau išplėtė arbeitsamtų (darbo į staigų, kaip j as n ekaltai vadino buržu az iniai nacion a listai) tinklą. Jos lyg voratinklia i apraizgė visą Lietuvą.
Centrini s Ka uno ar beitsamtas turėjo sky riu s Kėdainiuose, Marijampolėj e (dab ar Ka psukas). Šak iu ose, V ilkavi škyj e, Ukm er·
gėj e ir La zdi juo se. V iln iaus ar bei tsa mt as k omandavo
Tra~ :l•
Alytau s ir Švenčionių , ,dar bo įstaigom s", Pan evėž io - Rakis·
kio , Zarasų ir Ut en os sky riams, o Šiau lių a rb e itsamto skyria i
15

16

žmonės

21

•

Darbo ir

so c ialinių reikalų

s u daugyb e apgau lingai
- social in ės apsaugos,
darbo apsa u gos, paš alpų, darbo tvar kymo ir ki tais - bei apskričių darbo insp ekcij os nuo pirmtĮjų dienq nėrės i iš kailio,
padėdamos hitl eriniam s arbeitsam tams.
Ger ingo ūkio komandom s ir hitl e rin ia ms kom isarams beatodairiškai plėši ant ir grobiant kra š to turtus, buvusi os pramonės ir maisto žali avų atsargos
tirpt e tirpo. Daugelis įmonių
sus tojo arb a k eliskart sum ažin o produkcij ą. Kasdien daugėjo
žmon ių , atl eid žiam q „nemo kam ų a tostogų" . Tuo tarpu
verma ch ta s ir r eic ha s prarydavo vis daugia u gėrybių, re ikalavo
vis daugia u produk cij os. Todėl 194 1 m. rugpiūčio 15 d. buvęs
,.darbo spec ialistas" Rygoj e Fr iunta s Lozės vardu iš leido įsa
kymą d ėl priver slini o darbo
įvedimo vi et inia ms Ostlando
gyv entoj ams 22• Tai atlikti buv o įgalioti arb eitsa mtai.
Arbeit sa mtai gavo teisę suregis truoti vi sus žmone s , iškv ies,li ju os, iša išk inti jų darbovie tes, dar bo pobūdį. Nuo šiol arpavadintų refer en tūrų

„Kauna er Zei tun g", 1942 m. lie pos 27 d ., N r. 17~ ..
„Kaunaer Zeitung", 1942 m. rugpiūčio 3 d., N r. 179.

19
20

„Kauna er Zeitun g", 1942 m. rugpiū čio 3 d ., Nr. 179.

22

17 rip ecTym1b1e uem1- npeCTym1h1ecpeJlcTOa, c1p. 58- 59.
18

bu vo Mažei kiuose, Telšiuose , Kre tingoje , Tauragėje ir Rasein iuose.
Kauno arbeitsamtui
vadovavo
valstybinis
tarėjas Peš elis
(vėliau jį pakeitė da ktaras Hiubot eris), Vilniuje viršininku
bu vo irgi „daktaras"Valter is Diunbiras , Panevėžyj e- Elšlege
lis, Šiaul iuo se - Giunt eris 19• Visus juos atsiuntė Geringo žinioj e buvusi reicho darbo minist er ija .
Kaip yra žinoma, li epos pa baigo je Rentelnas pranešė buržuazinia ms n ac ionalistams, kad jų vyriausybė jam n ere ikalinga.
Nuo š iol būsią tik tarėj ai. Hillerininkų agentas Kubil iūnas su
džiaugsmu sutiko būti pirmuoju ir vidaus rei kalų generalini u
tarėju. ,.Rūpintis" gyventojų įdarbinimu, jų darbu
ir darbo
sąlygomis turėjo vadinamoji
darbo ir socialinių reikalų va dy ba, kurio s vyriaus iuoju v iršininku buvo paskirtas min ė tas Jonas Paukštys. Apskrityse vieto j lietuvių buržuazinių nacio na list q „vyriausybės" į ste igtų darbo b iurų buvo s udarytos darbo
inspekcij os .
Lietuvi ška s darbo bi ržas hitlerin inkai pa leido , .,nes jų tol es n ė veikla nebuvo numaty ta", o jų tarnautojus,
ypač tuos, kuri e
mokėj o vokiečitĮ kalbą, paliko arbe it sam tuose 20 • Arb eitsamtų
skyriuo se periferijoj e dažniausiai pad ėj ėjai būdavo vi etini ai

21

ir

vadyba

depa rtamentų

LTSR CVA, f. 6 14, ap. l, b. 4, l. 21.
Ten pat , l. 22-23.
„Deu lsche Ze itun g im Osllancl" , 1941 m . gruodž io 5 d., Nr . 48.
„Į la isvei", 194 1 m. ru gpiūčio 18 d., Nr. 48.
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be itsamtai gal ėjo siųsti gyv entoju s ne tik į vietinius darbus,
bet , jeigu okupan tams prireiktų, ir toli a u nuo gimtųjų vietų.
Be arbeitsamtų vadovų sutikimo fabrikų, įmonių, įstaigų
administracijai
bu vo užd rau sta priimti į darbą jaunesnius,
negu 25 me tų žmo nes, taip pat ir ką nors atleisti iš darbo 23,
Kau no ar beitsam tas 1941 m. rugpiūčio 25 d. paskelbė nacionalistų laikra štyj e „Į laisvę " ,,Atsišaukimą į bedarbius",
t. y.
į žmones,
net ekus ius darbo , su s tojus įmonėms, statybo ms
ir pan. Statybos, medži o apdirbimo, metalo pramonės darbininkai, visi tarnautoja i, nor s dirbantys, bet mokantys vokiečių kalbą, ir „bedar bia i• turį registruotis
Kauno, Ukmergės,
Kėdainių , Šakių, Vilkaviš kio, Marijampolės ir Lazdijų arbeits amtuose .
Spalio 1 d. laikraščiuose vėl pasirodė skelbimai. Registruotis turėjo visi gyventojai - ir n eturį darbo, ir dirbantys. Mažesnių įmonių personala s t ai padaryti
turėjo asmeniš kai,
o apie tEdesnius dirbančiųjų kolektyvus duomenis turėjo pateikti vadovai. Registraciją reikėjo baigti per septyniolika
2
dienų 4. Kiek vėliau tokius skelbimus iškabino ir Vilniaus,
Šiauliq bei Panevėžio „dar bo įstaigos" .
Tačiau arbeitsamt q vir šini nkai, matyti , nežinojo visų hitle rinių komisan1 planų, nes 1941 m. spalio 31 d. iš Kauno ištaigingu limuzinu į Šia ulius išvyko Kauno arbeitsamto viršininkas Pešelis. Šia uliuose pasiėmęs jau buvusį ten Diunbirą
ir Giunterį, išskubėjo pas vyriausiąjį Ostlando viršininką Lo25
zę gau ti konkrečitĮ nu rodymų „dėl užduočių apimties•
•
Arbeitsamtų „užduočių ap imti s" jau pirmaisiais
okupacijos
mėnesiais buvo laba i pl a ti. Jq v aldininkai
prievarta siuntė
žmones į buožių ir valstybinių dvarq (taip buvo pavadinti
buvę tarybi niai ūkiai) lau ku s , į s tatybas, kelių remontuoti ir
tiesti, miško ruošti, į vermac htui svarbius fabrikus ir gamyk·
las. Jie siųsdavo į pačius sunkiausius darbus badu mirštan·
čius tarybiniu s karo belai svius, žydu s, registravo
dirbančiuo
siu s, skirstė juos k ate gorijomi s, išai škindavo, kiek yra „laisvo s darb o jėgos" 26•
Vi ena „ svarbiausių " arb eitsa mto užduočių 1941 m. buvo
pasitraukusiųjų iš da rbovi ečių persekiojimas , nes gyventojai,
verčiami dirbti po dešimt ir daugiau valandų per dieną už
kelias mark es , už kuri as n edaug ką galima buvo nusipirkti

(paga l mai sto kortel es gaunama s davinys vis mažėjo), jau
1941 m. pabaigoj e ėmė ma s iškai bėgti iš darboviečių. Iš pradžių už pabėgimą iš darbo buvo skiri amos piniginės baud os,
o nuo 1941 m. gruodžio 22 d. Lozės nurodymu pabėgusieji iš
darb o buvo sod inami 6 mėnesiams į kalėjimą arba siunčiami
į priverč iamojo darbo stovyklas 27• Juridinis
k elias okupantams buvo per lėtas, todėl , j ei tik įmonių vadovai pranešdavo
arbeitsamtams, kokie žmonės neatvyksta į darbą , arbeitsamtų
valdininkai įsakydavo policijai tuos asm enis suimti ir iš karto
nuvary ti į kalėjimą arba priverč iamojo darbo stovyklą.
Pasitraukusiems iš darboviečių ieško ti ir jiems suimti arbe itsamtuose buvo sudarytos „pabėgusiųjų" kartotekos 28 •
Tokios hitlerinių arbeilsamtų smurto priemonės ir darbai
j au iki 1941 m. pabaigos atskleidė jų tikruosius kėslus -priversti daugumą Lietuvos gyventojų iki devinto prakaito ir
alkanus dirb ti užkariautojams,
o kitus - ,,laisvus žmon es"suregistruoti , kad darbo trūkumo preteks tu j uos būtų galima
tučtuojau masiškai iškeldinti
iš gimtųjų vietų.
Atlikdami visas šias hitlerinių komisarų užduotis , okupantai naudojosi paklusnių tarnų , vietinių buržuazin ių na cionalistų - generalin ių tarėjų, apskričių viršininkų, viršaičių, sen iūnų, policininkų - paslaugomis . Ypa č uoliai arbeitsam tams
padėjo Paukščio vadovaujama
vadinamoji darbo ir socialinių
reikalų vadyba
bei jo įsteigtos apskričių darbo insp ekcijos.
Vis tik 1941 m. vasarą, nors šimtai Lietuvos gyventojų buvo
varomi į įvairius Lietuvos kampelius kelių, tiltų taisyti, vagonų krauti , durpių kasti , apie v ež imą į Vokie tij ą, išskyrus išsių s tuosius li epos-rugpiūčio mėn esiai s į Rytų Prūsiją,
h itleriniai komisarai ir arbeitsamtai tylėjo.
Yla išlindo iš maišo 1941 m. lapkriči o 5 d., kai Diunbiras ,
atsidanginęs 1941 m. vasarą į Vilnit1 iš Viteno (Rūras) miesto,
švelniai pranešė, kad „dide lėms metalo pramonės įmonėms
Vokietijoje reikalingi metalo srities specialistai , taip pat vyrai ir moterys, tinką būti išmokyti šio amato". Registruotis
buvo galima Vilniuje, Svenčionyse, Trakuose ir A lytuje 29 •
Dabar galutinai paaiškėj o , kam arbeitsamta i registravo statybos , metalo pramonės darbininkus, žmones , mokančius vokiečių kalbą.
27
28

23
24
25
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VERGŲ

RINKIMO

KOMISIJOS

,.I švyk i mo tik slas: surin kti i r ku o skubiausiai 1f.vežti i darbus re1che visus tam tinkamus karo belaisvius i r darbu
neuži mtu s žmones".
/ § rcicho

darb o mlnls ter f /os

direk tyvų

Išvykstančioms

arbcltsam t ų

Į

194 1 m. gruodJ.io 13 d.
TSRS okupuo tus ra/o nus

komi sijo ms

194 1 m . žiemą h1tleiinci ka riaunai ki ekviena nauJat užima m a ta rybinės ž, mt.:s pėda kainuodavo
luks lan č ius gyvybi tl,
kalnus rnašintĮ, š uu<llll<'Tll! Jr nors ka s di eną iš re icho į TSRS
ter itoriją !>lmko ila i tr,rnkiniai
su naujais re krutais, mirlj nešan čiais sviectmiais, J11
i nom1s ir bom bomi s, bet vis lik tarybinių žmonių a tkaklumfls
ir drąsa buvo sti pr es ni. Vis daugiau
hitlėrinių divi zijtĮ byrėjo į fiipulius Rytuo s e, vi s daugi au šau ki mq vykti į mHlĮ ntei d,1vo į Vokietij os mi es tu s ir kaimus.
Buvo mobili✓.:u0Jam1 nauji ir nauji k onting entai - pačioj e Voki etijoj e prie staklHĮ ir plugų dirbančių v yn1 relėjo. Į darbus
teko ei ti j au net kai kur ioms eses ininkų p oniu tėms. O reic hsm a rša la s Gcringa s, tvarkt is hitl erinės Vokietijos
karinę pramonG , b e per s tojo rėkė api e karinės produkcijos
didinimą.
Ti esa, hitl eriniai vadovai , norėdami išžudyti ir iškeldinti kuo
daugi au okupuotų kraštų gyven tojų , a prūpinti monopolijas
ir k oncernu s pigia dar bo j ėg a, jau nuo 1939 m . i Vokietijos
fabrik us bei laukus vežė tūks tan čiu s lenkti , belgų, olandų,
1
čekų bei s lovakų, o vėliau prancūzq, jugos l a vų • Išveždami
iš okupuotų teritorijų jaunu s, sveikus
žmones, ji e siekė
konkrečių tiks lų - a tgab enti hitle rinės Vokietijos
karo pramonei darb o jėgą, bi o logi škai susilpninti tas tautas, pakirsti
pasipriešinimą užgrobto se ša ly se. Tač iau išvež tųjų iš minėlų
kraštų buvo p er maža . 194 1 m . lapkričio 7 d . Berlyne „ekono·
miko s tvarkytojas"
Geringas su kvietė pasitarimą. Susirinku·
siems buvo pranešta, kad Geringas su Hitlerio žinia nuspren·
dęs atgabenti į Vokietijos gamyklas ir šac htas milijonus dar
„pigesnės" darbo j ėgos - tarybiniq karo bel aisvitĮ ir civilinių
gyventoją Pasitarime „apie rusų darbo jėgos panaudojimą"
1

14

Lenku s

T.

III , M, 1958,

CTp.

63 1- 636.

su sustiprinta

apsauga

buvo nuspręsta, kad j darbus Vokieti joj e iš okupuotų TSRS
sričių nuo šiol masiškai bus gabenami tarybiniai žmonės. Ka riniq veiksmų zo noje juos visų pirma reikią naudoti plentams ir geležinkeliams
liesti, valymo, išminavimo darbams,
aerodro mams statyti, žemės ūkyje ir anglies kasyklose. Oku puo tose srityse h itlerin inkų sud arytuose komisariatuose uždaviniai esą tie patys, o reiche ir protektora te, l. y. okupuotoje
Čekijoje, panaudojamų rusų skaičius priklausysiąs nuo pareikalavimo. Kadangi atvežli į Vokietij ą kitų tautų žmonės ma ža i
gaminą ir daug valgą, juos reikią iškeldinti iš reicho. Be rusų
karo belaisvių, būtina panaudoti Vokietijos pramonėje bei
žemės ūkyj e ir „laisvą· darbo jėgą - civilinius TSRS okupuo2
tų vietovių gyv entojus •
1941 m. gruod ž io 13 d. Ger ingo darbo jėgos tvarkymo grupė pranešė ra štu Rozenbergui
ir „Ost • štabui, kad „ponas
reic hsmarfia la s 1941 m. lapkričio 14 d.- 19008/2 sl. potvarki u
įgaliojo šią grupę centr alizuota i vadovauti,
panaudojant
rusų
darbo jėgą (civilinius gyventojus ir karo belaisvius). nesančią
vermachto
žinioje, Vokietijoje,
prot ektorat e , Generalinėj e
2

H10p116e prc1<Hi1npo1iecc,

vežė

l l1op116
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np OllCCC, T.
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~
gubernijoje (t. y. centrinėse Lenkijos s ritys e.- K. R.). taip pat
ir reicho komi saria tuo se" 3•
Į užimtas
TSRS sritis pasiųsti su vermachtu vokiečiai darbinink ai turį grįžti atgal. Visus darbu s atliksią patys rusai , n es ūkinės užduotys
tu rin čios ap s iriboti
tik karinės
reikšm ės da rbais.
.,Svar biausia s ir artim iausias ateities uždavinys - paruošti v isą laisvą darbo j ėgą (civilinius darbininkus ir karo belaisvius) perduoti į Vokietiją•. Iki 1941 m.
gruod žio 3 1 d. arbeitsamta i privalą pateikti Geringo įstaigoms
žinias apie „b edarbius" . .,Kad kuo greičiau,- kategoriškai pabrėžiamu rcichsmarša lo įsakyme,- bū tų atliktas
verbavimas,
siunčiu į atskirus
rajon u s kartu su OKV (vyriausioji ginkluo tqJų pajėgų vadovybė.- K. R.) ūkinės valdybos,
vadovaujančios ginklų gamyba i, komis ijas, kurioms
kariškai vadova uja
karinink as , o dalykiškai - a titinkamo rajono arbeitsamto tarnautojas",rašė minėtos grupės va ldininkas
Lečas. Arbeits amtai buvo įpareigoti padėti šio ms komisijoms surinkti visus
tinkamus darbams Vokie tijoje žmones . .,Ost" štabo įstaigos
turėjo paruošti
komisijoms duome nis apie tarybinių karo bela isvių stovyklas,
jų vietas , belaisvių skai č ių, jų sveikatos
būklę, darbingumo
laipsnį , apie galimybes
juo s išvežti į Vokietiją ◄.

1941 m. gruodžio pradžioje hitlerinės Vokietijos arbeitsamtuose buvo didžiulis suj udimas. Monopolijų, koncernų, stam bių fabrikų atrin kti vadovauti
žmonių rinkimo komisijoms hit leri niai tarnauto j ai , aps irengę vie ni v ermachto, kiti SS arba
SA uniformomis, su did žiuli ais čemodanais, gavę iš ve rmac hto sandėlių naujintėlaičius kailinius , pas iėmę po kelis me gztinius ir ausines (kad Rus ijoje nesušaltų!). ruošėsi išvykti.
1941 m. gruodžio 11 d., 9 val., iš visų Vokietijos kampų atvykę į Berlyną arb eitsamtų va ld ini nkai
gavo paskutines
instrukcijas 5 •
Aštuoniolika verbavimo komisijų pasi dali jo visą tuo metu
okupuotą Tarybų Sąju ngos te ritoriją. Pafrontės rajonus,
tmvusius ver mac hto žinioje ir ekonomi niu požiūriu priklausiusius Geringo „Ost" štabui, paėmė Pietų Vokietijos ir Zemutinės Silezijos
arbeitsamtai,
Ukrainą - Austrijos,
Zemutinės
Saksonijos, Vidurinės V okieti jos, Aukštutinės Silezijos, Reino
krašto, Brand enburgo, Vestfalijos ir Niurnbergo a rbeitsamtai.

Į Os lland o reichskomisariatą buvo pasiųstos 6 verbavimo
komisijos: Gdansko-Vakarų Prūsijos arbeitsamto -į Taliną,
Pamario ar beit sa mto - į Daugpilį, Nordmarko - i Rygą, Saksonijos - į Kauną, Hese no - į Vilnių, Sudetų krašto l Minską 6•
1941 m. gruodžio 13 d., anksti rylą, Berlyno Slezvigo stotyje susirinko i Vilnių vykstanti Hese no arbeitsamto komisija :
ve rmachto k ap itonas Senkas, vyriausybinis
tarėjas Griunthale ris, vyriausybinis vyr. inspektoriu s Saubas ir Klosas - visi iš
Geri ng o reicho darbo mini ste rijos . Traukinys išvyko 8 val.
25 min. Diena anksčiau iš tos pačios stoties į Kauną išvažiavo Saksonijos ar beitsamto komisija : vermachto majoras Bruskner is, komisijos vadovai
iš reicho darbo mi nisterijos Zasė ir Šolis, vyriausybiniai
insp ektoriai - Šmalfusas ir Ependorfe ris, Sulcė 7•
Heseno arbeitsamto komisija visų pirma užvažiavo pas ge ne ralinį komisarą Minske, nes jai, be Vilniaus
krašto , buvo
įsakyta vežti žmones iš Baltarusijos
TSR Molodečno bei Glubokojės sričių 8• Saksonijos komisija vyko į Kauną ir čia turėjo prisistatyti
minėtam Kauno arbeitsamto
viršininkui Pešeliui, generali niam komisarui Ren telnui ir jo komisariato darbo
politikos ir socialinės priežiūros skyriaus vedėjui Dameriui 9 •
Atvykusios komisijos atsi vežė Berlyno pasitarimo raštiš kas direktyvas, ką reikia daryti okupuotos e TSRS respublikose. Gydytojams jose buvo įsakyta tučtuojau atrinkti tinka mus išvež ti tarybiniu s karo belaisvius ir juos geriau maitinti.
Buvo nurod1•ta imti ir dirbančius darbo komandose, kurias
turėjo pakeisti civiliniai darbininkai.
Tačiau karininkai,
ko - ·
misarai ir belaisviai su aiškiais azijietiš kais bruožais turėjo
būti sušaudomi vietoje. Komisijoms buvo nurodyta
išaiškinti
atitinkamo rajono ekonominį paj ėgumą, kiek ir kokių darbi ninkų galima išvežti, buvo siūloma iš pradžių verbuoti
lais vanoriškai, o vėliau verbavimą si et i su maisto produktų išdavimu, su darbu.
Visi TSRS gyv entojai buvo suskirstyti i dvi grupes : l) .,naujuos ius ru sus", t. y. žmones a) iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
b) Bialystoko srities, c) Lv ovo srities ir 2) ,,senuosius rusus",
t. y . visų kittĮ TSRS sričių gyventojus. J e i pirmieji į darbus
galėjo
būti
siunčiami
lengv esnėmis sąlygomis, net
kaip
0
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pavieniai dar bininkai ar tarnaitės, tai antrieji turėjo būti visuo met griežtai prižiūrimi ir varo mi į darbu s kolonomis, t. y.
sa ugomi ginkluotų sargybinitĮ.
Kiekvie nai komisijai buvo liept a rinkti žmon es iš jai skirto
rajono savo ar b eitsam lui , bel vistĮ pirma į š achta s ir kasyklas. Moteris k ol k as leista vežli tik iš Pabaltij o 10•
1941 m. gruodžio 19 d. į VilnilĮ atvy ko ir pradėjo pirmuo s ius vi zitus Griunt ha leri o komisija . Ji atsilankė pas gebitskomisarus Vi lniu je Vulfą ir Hingstą, hitl erinį Vi lni aus karo komendantą Cėnpfenigj, hill er ininkq
sa ugumo policijos ir SD
(gyventojų vadinto
ge slap u) v ir šininkus, tarybinitĮ k aro bel ais vių st ovy klo s Vilniuj e Nr. 344 administratorius,
arbeitsamluose, pas R enteln ą 11•
Zmonių rink imo komi sijo s, pasi taru sios su hitl eriniais komis ara is, Lietuvo s teritoriją dar kartą pasiskirstė š itaip: Vilni au s miestą ir apskritį , TraktĮ , Šven čion ių ir A lytaus apskritis be i la ry b ini q k a ro be laisv it1 s tovyklą Vilniuje paėmė I Heseno k omisija. Iš k ilt! Lietuvos miestų bei kaimtĮ ir iš Kauno
bei Aly lc1us ta r ybiniq k a ro belaisvi lĮ slovykltj žmones rinkli
ir tr emti į reich ą turėjo Sa kso nijos komi sij a.
Gr iun lh ale 1is, palikęs dalį žmonilj, vadinamąs ias lI ir III Heseno komisijas, Molodečne ir Vileikoje, pirmasis ė mės i įgy
v endin ti Ge ringo direk tyvas .
.,Verbavi mo speciali s tai" iš arbeitsamtlĮ ir I H eseno komis ijo s V iln iaus krašte iš lipino 1500 skelbimq , kviečiančit1 vykti
į „rojlĮ " Vo k ie tijoje 12•
„Voki ečilj r eichui reikalingi
vis q rūšių da rbininkai, vyrai
ir mot ery s.
Geros da rbo sąlygos, gyvena mos ios patalpo s, maitinimas.
Tarifi nis atlyginima s paga l ži nia s ir specia lybQ, kaip ir atitinkamiems da rbini nk ams vokiečia m s. Sa nt aupas bu s ga lima p ersiųsti į tėvynę.
Ateityje
numatyta
s ur eguliuoti
alostogtĮ
klaus imą.

Užs irašykite Vi ln iaus arbeitsa mtuo se arba jo skyriuo se Tra·
kuose, A lytuj e, Sven čionyse" 13 •
Taip stambiomi s j uo do mi s raid ėmi s išs pau sd inti 1941 m.
gruod žio 22 d. Vi lni aus arbe ilsamto sk elbim ai ragino Lietuvo s
gyventojus.
10
11

12
13

LTSR CVA, f. 626, ap . l , h. 77 1, l. 235- 2:17.
Ten pat , l. 233.
Ten put.
Ten put , h. 34, l. 19.'i.

Tie sa, v isus kilu s darbu s - ,.laisvos darbo jėgos " registradirbančilĮjtĮ suskirs tymą kat eg orijomis,
maisto kortelių
susiejimą su užsiregistra v imu arb eitsa mtuose, priv er stinio darbo įvedimą - arb e itsamta i ir hitleriniai
komisarai jau buvo
atl ikę arba bebaigią. Zinomas žudikas Mureris, Vilniaus mies to gebitsko misaro Hingsto adjutantas,
Hingsto vardu ske l bė,
kad nuo 1942 m. sausio 10 d. mai s to kor telės bus išduodamos,
tik pateikus ši uos dokum en tus : l ) pažym ėjimą, kad asmuo
nuol a t dirba , 2) l eidimą v erstis pramone b ei prekyba arba
1
3) u žsi regi strav imo arbeitsamte
kortelę 4.
Pr imintina, kad r eicho vad ei vo s - TSRS, o ypač Pabaltijo
„specialistas",
Pabaltijo vokietis , reichsmi nistras okup uotom s
RyltĮ sritims
Roze nb er gas , hitlerinės Vokietijos
ekonomikos
tvarkytojas
ir TSRS apiplėši mo organizatorius
Geringas bei
SS ir gesta po žudikų gaujų vi rš ininka s Himleri s - už akių
lenktyniavo, norėdami okupuotose srityse būti vienva ldžia is
ka ra liais. Todė l ir jtĮ įstaigos, terori zuodamos mūsų kra š tą,
stengės i pranokti
vi ena kitą ir rašė Berl y nui ilgiausias ata skaitas apie savo ve ikl os būtinumą. Zinoma , oficialiai aukščiausia va ldžia priklausė Hitl erio reich smini s tru
pas kirtam
Roz enbergui ir jam pavaldi ems komisarams. Tod ė l I Heseno
kom isijos vadovai, pranešę Berlynui , kad Vilniuje jau pasiruo š ta ž monių išvežimui, pakl au sė generalinį komisarą Lietuvoje Rente lną, ar ji s leidži a ve žt i Liet uvo s gyv ent ojus į Vokie t iją.
.
Gruodžio 24 d. sug lum ę Hese no verbuotojai
telegrafavo
į B erlyną, kad Rentelna s vež ti liet uvius į Vokie tiją draudžia ,
nes esąs Himlerio potvarkis lietuviq (matyt, kaip „žemesnės
rasės" tautos) į treči ąjį re ichą neįsileisti. Rent elna s reikalaująs
r eicho darbo mini s terijos ir Lozės sutikimo .
Po savaitės Griunthal eris vė l kl ausė B erlyną, ką atsakęs
Himl eris, ir pran ešė reicho dar bo minist eri jai, kad tar ybinių
karo belaisvit1 stovykloj e Vilniuje jau atrinkta 1500 žmoni tĮ .
D ėl jtĮ išvež imo tariam as i su ve rma chto be laisviq
skyrium i
Rygoj e. Nuo š iltinės mirš t ą per dieną po 50- 60 žmoniq. Civilini ai gyventojai verbuojam i „laisvanoriška i", b et jau dabar
esą aišku, kad ate ityj e p rieva rtos priemonitĮ nebūsią galima
išv eng ti 15 •
Tą pa čią dieną iš r eic ho darbo mini ster ijo s Rent elnui buvo
at siqsta telegra ma , kurioj e pran eša ma, kad Himl eris draudimą
įsileis ti lietuviu s pa naikinęs.
vi mą,

14
15

„Naujoj i Li etuva", 1942 m. suusio 4 d., Nr. 3.
LTSR CVA, f. 626, «p. l, b. 77 1, l. 233 .
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~
Dabar Griunth aleris, g a vęs sa nkcijas iš Rygo s (iš ten buvo
reikalaujama, kad išvežami į Vokietiją „ žemesnės rusės " atstovai būtų triskart „nuutėlinami "} ir iš reicho darbo ministerijos, susirūpino tran spor tu.
Geležink eliai buvo verma chlo žinioj e. Tod ėl Hes eno komisijos vadovas tarėsi dėl vagontĮ su ver machto transporto
va ldyba šiaurė-r ylai Varšuvo j e. Nors v ermach las n enorėjo
duoti kel eivinių vagonų , nes jai s į užnugarį buvo gabenami
tūks tan čiai suž ei stų užkaria utojq, be t, Griunthaleriui labai praša nt (jo žodžiais taria nt, prekiniai vagonai priminsią trėmimą
ir dėl to žlugsian ti v isa akcija}, iš Var šuvos buvo at sakyta,
kad pradžiai 3- 4 ka rtu s per mėnesį vermac hta s išsk irs Vilniui
kcleivinhĮ vagonų

16
•

Kai Griunlhaleris tarės i su auk š tesnia is vir šinink ais Kaune,
Rygoj e ir Berlyne , j o bendradarbi ai bu vo užimti kit ais da rbais.
Vie11į Py limo (dabar Komjaunimo} gatvėj e, Nr. 4/6 (visur duodama to me lo num eracija }, ruošė pirmąją surinkimo stovyklą išvežam iesiems . Pirmame ir ant rame šio namo aukšte
j ie nu rodinėjo darbi ninkams , kur re ikia suk alti dviviečius,
triviečius ir net 12, 24 vie ttJ gultus, pa sta tyti suolus 17• Kiti
iešk ojo pirčių sugaudyt iems „nuutė linti ". Tr eti, dirbę su arbeitsa mto tarnautojais, jau kvietė į „patik rinimą" atsiėmusius
maist o ko rte les ir užrašytus ar beitsamte kaip „neuži mtu s" darbu Vilniaus miesto ir apsk ritie s gyventojus.
Atėjusius į arbeitsamtą iš karto apžiūrėdavo gydytojai ir
,.tinka mus" įrašydavo į išvežamųjų sąrašus. (Vilni aus ar beitsamte dirb o 4- 5 vieti nia i gydytojai. Koma nduojami nacio iš
Eseno Hanso Di cės , jie per dieną sp ėdavo „patikri nti" 400500 žmonių 18.) Patek usieji į arbeitsa mto sąrašus po k eliq dienų
gaudavo tok ius rašt us :
.,Ponui .......................
.. ... . ... .......
.
(poniai, panelei }
Liečia : Tamstos aprūpinimą darbu Vok ietijos reic he .
Kaip Tamsta i žinoma, esi Tams ta tarny biniai įpareigotas(a)
dirbti Vokietijos reiche. Ryšium su tuo turit e . .. val. punktua·
liai atvykti į socialinę įstaigą (socialamtą). Kartu atsigabe n·
kite su savi mi daiktus ir asmens dokum entus , nes išvykimas
įvyks uždaroje grupėj e. Būtinai turėkite su sav imi priemones
valgymui, kuri s bus išduo damas pake liui .
10

LTSR CVA, f. 626, ap . t , b. 771, l. 2 19.
17 Ten pat, b. 34, l. 4- 5.
18
LTSR CVA, f. 658, ap . l, b. 21, l. 7.
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Maisto kortelę turi Tam sta, dieną pri eš išvykst a nt, išregistir at iduoti atitin kamos namq apylinkės maitinimo skyriui.
Nuro dytu laiku nea tvykus, būsite n edelsiant pri statytas su
policijos paga lba. Be to, už n epagrįstą ats isa kymą nu o darbo
gres ia Tamstai griežč iausi a bausmė " 10•
Kadangi dauguma esa n čiųjų sąraš e į pirmą siuntą neatvyko,
tai vėliau a tėjusius į arbeitsamtą hitl er iniai valdininkai iš
ka rto siųsdavo į suri nk imo stov yklą Pylimo ga tv ėje.
Apgaulės būdu, žadėdami darbą Vilniuje ir įteikdami kvi etimus, kuriuos e buvo baug inama kalėjimu ir k onc entracijo s
s tovy klomis, 1942 m. sa usio pradžioje Vilniaus verbuotojai
surinko išvežti 223 vyrus ir 105 moteris. Apie tai sausio 7 d.
Griun thaleris pran ešė Hes eno žemės arb eitsamto pr ezide ntui
f rankfurte prie Maino. Pirmąjį transpor tą iš Lietuvos jis norėjo išsiq s ti 1942 m. sausio 15 d.20 , bet Frankfurtas pri e Maino
dctr nebuvo p asiruošęs ž monių priimti. Hes eno arbeitsamto
pra šymu, pi rmojo transporto išvykimo dat a buvo nukelta , kol
netoli Fran kfurto, Kelst erba che, bus paruo šti barakai.
Saus io 28 d., pava ka re, Vilniaus stotyje būriavosi išvežamLĮjtĮ giminės, pažįstami, šiaip vilniečiai. Perone ir ant tilto
per ge lež inke lį buvo gird ė ti atsisve ikinimo ša uksmai, raudos,
1 uoli

k ū kč iojimai.

Apie du šimtu s žmonių su maišais ir ryšulėliais, Hese no
komisijo s II tv arkdariq • prižiūrimi, rikiavosi prie vagonų. Aplink ui bėgiojo transporto palydovas Klosas . Traukinys paju dėjo, kai , s uv arę žmones , su didžiuliu pundu gestapo ir gydytojo pažymėjimų, liudij a nčių, kad vežamiej i neužkrės reicho
antivokiškomis id ėj omis ir ligomis, ant vagono laipt elių užšoko pa ts I Hes eno komisijos viršininkas Griuntha leris ir Klosas.
Pro vagom1 langu s į gimtąjį miestą ilgesingai žvelgė drėg
nos tremiamlĮ jtĮ aky s, o, persisvėrę per tilto turėklus, vilnieč iai ilgai dar šluos tė ašaras, mojo tolstan čiam trau kiniui. Kas
žino, gal būt, jie niekad negrįš į tėviškę? Pirmoji žmonių
siunta iš Lietuvos - 143 vyrai ir 5 1 mot eris - buvo išvežti
21
į Frankfurtą prie Maino •
Vilni~jė pasilikę Heseno komisijos tarn autojai „dirboM to liau . .,Karo specialistas" Senkas siun tė telegramas ir važinėjo
pats i Kauną, į Rygą, norėdamas gauti aukštesnių v ermac hto instancijtĮ le idimą išvežti atrinktuosius tary binius karo
19

20
21

LTSR CV A, f. 626, ap. l , b. 36.
Ten pat , b. 34, l. 16 1; b. 77 1, l. 227.
Ten pat, l. 154.
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Dar prieš at renk ant svei k uo s ius 1svez1mui , 194 1 m. gruodžio
20 d. iš 7300 belaisvių 1200 sirgo šil tine 23• Stovykloje
buvo
pas k el bt as karant inas . Sunkiai se rgantieji nuvaryti į Naujosios
Vilnios „epi dem in ę• stovykl ą . Vežti į Vokietiją belaisvius nuo
1942 m. sau si o 2 d. iš Vilniaus k uria m laikui buvo · uždrausta.
Griunt h a leri o vietoje vir šininku likęs šaubas rinko ir laikė
u ždaręs Py limo gatvėje naujus
žmon es . Kadangi labai daug
žmonių buvo varoma į v ermach to darbus - kelių , gel ež i nk el i ų,
tiltų taisyti,
į du rpynus , m iško k irs ti ,- tai tokių , kurie
užsi rašytų a rbe itsamle kaip netur į darb o, vis mažėjo. Tada Vil niaus ap y ga rdo s gebi tsk omisa ras Vulfas įsakė buržuaziniams
naci onalista ms - apskričių v iršin inkam s ir bu rm istr a ms - pa rn ošti išvež tinų į reichą asm enų sąrašu s.
1942 m. v as ar io 4 d. Al yt au s ap skriti es v irši ninkas slaptai
pranešė Vu lfui , kad Al yt au s ap skri ty j e yra
„lai s vi• iš vežli
3 10 vyrų ir 15 moterų 24• V as ar io 5 d. ir Trakų apskriti es vir šini nkas s laptu rašt u informav o Vulfą, k ad jo ap sk rityj e yra
.,laisvų• - 122 mote ry s ir 837 vy ra i z-;_
Sąrašu s iš visų apskri čių V ilniau s a rb eitsa mt o vald in ink a i
tikt:josi gauti l ik v as ar io p abaig oj e, o žm ones pradėti vežti
kovo vi duryje. Tod ėl buvo n uta rta ik i to laiko V iln iaus mies te toli au re g istruo ti „bedarb ius• ir rink ti žmon es iš įmonių ,
valant jas reiche nustat yta t varka .
Jki 1942 m. sausio 19 d . social amtas jau buvo u žrašęs L~veW 800 zrnonių. V asario 7 d, Sau bas is už rasytųjų a trinko
ir i~siuntė j K elster bachą da r 348 zmo n es -23 7 vy rus ir
111 moterų "', A n trojo tra n c;porto vir šinin k u buvo ve rm ac h to
'tyr , ins pekto rius Giuzgena'>.
1942 m. vasario 11 d. Vil n iaui. arbeitsa m lo kartotekose b uvo
1ro ~y t1 55fili „beda rbiai•. 3:558 iš j ų „ti ko išve-,i,imui •, bet pa tikrin us pasirod~. kad išvežti g alima tik 858, 1860 buvo neh'l(;iki, k iti ath;i s ti, 855 v iscJi neatėjo - dauguma jų pasitraukė
Į kaimu .&, Arheit'>aml,H l lwpt: policija!
rinkti zmoncs, be to,
pak,Jr totmal ii;;~koti „lal11vos· da rbo jegos, O padeėial kaimuo"'=pal1krlntl I He,seno komisija pra si? rcicho da rbo ministJ? rijų "kubia1 ol„ių «. ti i~ Vo k 1<:tijos d u „cn!:rgingus
žemė.; ūkio
~p,:dali1otm, • ,,_

u T,~n f,dl, l. l'W ,
,_. Tc.'Il fMI, l l S2
}' T r,n p11t
, l l'il.
~ T ,:.-n pilt, b, 177,

-n Ti:n P~I, h 'H, l

ll

?:.,.

l. l O<J
,
1:11.

Į Kaun ą

atvyku sia i Sakso nij os komi s ijai sc k6si sunkiau .
turėjo Iš
kart o k vi es lis vi e liniu s buržu az ln lus nocl on ali s lu s , n es, ne.
paisant Rcmle lno rag inimo Ir la ikra štyj e „Į la isv e:" I šspausdintų
strai psnių apie „roj ų" Voki etij oj e, savan orių buvo lobai moža.
Todėl 1942 m. vasa rio 13 cJ.,penktadi enio popi e te:, iš Kauno
Zasės komisij a Ir genera lini o komisa ria to prop af1ondos skyrius,
pasi la rc: su Ku bil iū nu Ir Paukš čiu, i šsiuntė i Saksoniją - būsi•
mą li etuvių trėmimo vielą -,,Į laisve:", ,,Okininko patarėjo" Ir
kilų bu ržu azinių nacionali stų lolkrašč itĮ redaktorių bei okup an•
tų ba llalži ų grup e: ,,susip až inti" su da rb o ir gyv enimo sąlygo
mis, ku r dirb s lietuvi ai 28•
Va sar io 13 d. Kaun e „Poru mo " (dab ar „Laisvė ") kino teatro sal ėj e Kauno ir a pli n kin ių jmonių bei įs taigų vedėjams ir
atstovam s darb o ir social in ių reika lų va dybo s generalinis tarė
ja s Paukšty s aiškin o, kod ėl re ikia s iųst i li e tuviu s i Vokietiją.
Hitl erin ei V oki etij ai re ik ia padė ti k ovoj e, kalbėjo jis . Į Lietu vą a tvyku si rei chsmar šalo Geri ngo ko misija, kuri rūpinsis
lie luvitJ panaud oji mu reic he. Lie tuvia i darbininkai
važiuosią
į gražiaus ią Voki e tijo s krašlą - i Saksoniją. Važiuosią tik vieneriem s melam s. J ie vyks ią ne pri evar ta, o savu noru. Vokietijoje esąs geras mais tas , duo damas n et pri eda s ; bendri butai,
virtuvės. Alg a dviguba i didesnė, n egu Lietuvoje . Vedusiems
kas dieną mokėsią pcipilclomai po marke: , todėl jie galėsią pusę
algos pasiųsti šei mom s 20• Lietuviams būsią duodamos drabužia ms pirkti kortelės ir l. t.
- Mes ne pirmutin ia i, o bev eik pr iešpaskutiniai, kurie dirbsime re ich o ginklų kalim o jm onėse. Reikalas yra skubus. Ati·
30
dėliojim as - pavėl avimas, o pavėl avimas j au n e talka ,- baigdam as gra sino Puuk šty s.
Zin oma , okupantų ta rn as , me lu od ama s api e. svetimšalių dar·
bin inkų padėtį V oki etij oj e, nutylėj o , k ad Vilniuje yra ir ant·
ra Ge rin go komi sija . J is tik pras itarė, kad iš Vilniaus kra što
i Vo kietiją j au vyksta lenk ai.
O iš Vil nia us kraš to buvo siunčiam as transportas po trans·
port o. V asario 18 d. buvo iš vež ta 486 žmonės - 356 vyrai ir
130 moterų, kovo l d., ketvirtu oju tran sportu, - 566 Vilniaus
mi est o ir apylinkių gyv entojai : 441 vyra s ir t 25 moterys.
Su k etv irtojo tran spor to palydovu vagon e m e iliai šnekučiavosi
„v oki škai kalbanti s lietuvi s " Vilni aus apskriti es viršininko
Č: ia verb av imo Ir ag itavim o da rb ams hill crlnlnkal

28
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„ Į laisvę", 1942

m. vasa rio 14 d ., Nr. 38.
„Wiln oer Zeitung", 1942 m. v asa rio 16 d., N r. 39.
,,l loisv<:", 1942 m. vasa rio lil d., Nr. 38.

pavo cluotojos C iub c rkl a bei Vllnlau a mle s to sa viva ldybės sek , e toriu 11 BollOna s 31• Jl e, kaip Ir Iš Kauno Išvyk<: r eda ktoriai
hel „d orb lnlnkal", va žiavo „s us ipažinti" su da rbininktJ dorbo
sąlygomis V oki e tijoj e, kad vėli au pa dėtų okupan ta ms verhuoll ll ctuviu s.
Zasės komls lj a Kaun e p er visą va sa rio m ėn esĮ vi s dar neį s te ngė s urinkti
žm onlq išv ež imui. Nepadėjo n e i pa siųs tųjtĮ
rc da ktor iq didžiuliai straip sniai laikra š tyj e „Į laisvę " api e
Sakso nij os įmonių „ e rdvumą " , ,,švarą ir tvarką", ,. gerą" s vel imtauči tt darbininkų gyvenim ą V oki et ijoj e, nei nuolatiniai
skelbi ma i bel raginimai. Tik k ovo 6 d., 15 va l., Kaun e „Triumfo" kino salėje buvo s urinkti pirmi eji iš vežami iš Kauno žmonės. Iš pradžiq
kalbėjo ges tapo ag e nta s, Pa ukščio vadybo s
dar bo tvarkymo depart amen to dir ektoriu s Ignas Taunys .
- Kas jaučia darbo trūkumą, tegu vyk s ta į Vokietiją.
sakė ji s.- Da rbo jėga panaudoj a ma svarbiausiam
tik s lui ko lt i ginkl ams, Yoki elij cs laim ėjimam s pasi ekti. Lie tuvoj e,
nors dar yr a darbo, ne truku s nebu s.
Po grįžusios iš Vokietijos „d elegatės " Dovytlėnaitės žodžių
c1pie „šiltus", ,,švarius" ir „erdvius" barakus, reic ho „gėry
bes", laukiančias lietuvitĮ, surinktuo s ius mulkino dar vienas
\Jražbyly s - J. St epon a i tis , h i tlerin inkų paskirtas vadi namųjų
profes inių sąjungų ce ntro biuro re ikalų ved ėju. Pabaigoje prabilo ve rbu otojas Zasė. Jis nurodė, kad v e rbuoti buvę sunku,
nes darbininkų tarpe atsiradę tokių, kuri e bandę šį darbą sabotuoti ; ne t kontaktas s u Paukšč io vadyba ir kitomis organizac ij omis n epadėjęs, todėl tekę siųsti delegacijas į Vo kie tij ą .

Baigu s kalbas ir paaiškinimus , v erbuotojq užsakymu buvo
rodomi filmai api e „v isko pe rt ekusius" voki e č i ų „darbininkus" ir jų „organizuotą" poilsį 32•
Kovo 10 d., vidurdi enį, į Kauno s totį atva žiav o Zasė, Paukštys , prof esiniq sąjungq centro biuro p irmininkas Oskar as Ur bona s ir kiti „veikėjai" pirmtĮjtĮ „savanorill" iš Kauno į Vo kie tij ą išsil1sli.
- Jums, kurie išvyk s tat e užsieniu , pavesta apgin ti Lie tu vos ir lietuvio vardą,- plyšojo Urbonas 33•
V ergt i pirklys Zasė baigė farsą žodžiai s , kad „esąs laim ingas, galėdamas pasveikinti pirmuosius lie tuviu s darbininkus iš
ttĮ tūks tančiq , ku r ie Voki e Lijon dar vyks" .
31

32
33

LTSR CVA, f. 626, op. l , b. 772. l. 78.
„ Į lolsvQ", 1942 m. kovo 7 el., Nr. 56.
.. ] la isv()'', 10-12 m. ko ,·o 11 d ., N r. 59.
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išvežli 952 žmonės, o 2 l d.- 583. Vis ma ž iau
surenkama ir kitose Lietu vos vielose. Zmonės jau žinojo, į kokį „rojtĮ " juos veža .
Didel į poveikį Lietuvos gyventojams
darė iš Maskvos
girdi mos lieLuviškos radijo laidos , atsišaukimai.
Jau 1942 m. vasari o 16 d . Lietuvos Komunistų partijos Centro Komit etas išleistame at s išaukime į Lietuvos gyventojus
ragino:
,,Ne leiskim gi tad ir mes paversti dykumu gimtosios Lie•
tuvos. Stabdy kim traukinius,
kuriais okupantai
išveža mūsq
kraš te prisigrobtą turtą , neleiskim imti iš įmon iq mašinas ir
sėdėti 35•
žaliavą. Neleiskim
hiller ininkams išvežti į savo vergiją mūsų
Neatlyžo ir Vilniaus arb e ilsa mlo vadovas D iunbiras. Kovo brolitĮ ir sūnų ... " 39
14 d. jis išlei do potvarkį, kad visi dirbantieji už si rašytq arbeit 1942 m. ba landžio 26 d. lietuvių tautos a tstovų rad ij o mitin5amtu ose 36• Surinkliesiems
išvežti vienos s tovyklos Vilniuje
ge Maskvoje priimtame kreipim es i „Į lietuvių tautą" sa koma :
jau n eužteko. Nuo ba landž io pradž ios atvėrė vartus ir antro ji „Darbi ninkai! Sabotuok ite ginklų gamybą, gadinkite mašinas
stovykla -Zyd tĮ g., Nr. 10.
1r įrengimus! Kurkite savo kovos o rganizacijas . Nesiduokite
į katorginius
darbus, nesiduoBaland žio mėnesį Vilnictus suri nkimo stovyk lose ėmė siaus ti 1sveža mi fašistinė n Vokietijon
ki
te
varo
mi
į
hitlerinę
policiją
,
į
hitlerinę
kar
iuo m enę ... Lie šiltinė. Zmoniq sumažėjo. Tuo tarp u naujas darbo jėgos verba •
tuvos
mo
terys!
Neduokite
išv
ež
ti
į
Vokietiją,
į tikrą mirtį ir
vimo komisijq viršininkas,
Geringo paskirtas
dviejų reicho
pražū
t
į,
savo
sūnų,
vyrų
ir
brolių.
Neleiskite
panaudoti juos
daro ministerijos skyriq šefu, generalinis darbo jėgos tvarky •
k.arui.
Zinokite,
kad
vokiečiai
nori
atimti
iš
j
ūsq
gynėjus. N e ·
mo 19aliotinis Fricas Zaukelis (beje, už milijonų žmonit ! trė•
40
leiskite
to
padaryti•
•
mimą į katorgą ir kankin imą sun kiaus iais darbais Tarptautini o
Balandž io 29 d. vyriausias arbeitsamttĮ viršininkas Dameris
Niurnbergo
tribunolo ~p. (;ndimu 1946 m . pakartas)
1942 m.
ir
jo padėj ėjai ilgai tarėsi su Paukščiu ir kitais buržuaziniais
balandžio 17 d. telegrafr1 vo iš Berly no į Vilniq:
,.Sustiprinkite verbavimą. Transpor tu s kuo skubiausia i palri • nacio na listais, kaip bendromis jėgomis organizuoti lieluvių trė
mimcĮ į Vokietiją. Paukšlys
įsipareigojo parųošli potvarkius
gubin kil e" 37•
ž
monė
ms
į
darbus
reich
e
rinkti
ir paskelbti juos laikraščiuose
Balandžio 18 d. iš Veclaro ar b e ilsa mlo į Vilniq atvyko nau•
bei
per
radiją.
Be
to
.
jis
pažadėjo
įlrauk ti į propagandin ę ak •
jas l Heseno komisijos vadovas vyriausy binis t arėjas Fricas
ciją bu ržuaziniq
nacionalisltĮ „profsąjungas". Techninį darbą,
Damas. Ofenbacho, Sarbriuke110, Vienos, Eizenacho
ir kiti
l. y. iš vežumtĮjt.Į surašymą, Lurėjo a tlikti hitleriniai arbeitsam•
arbeitsamta i atsiuntė naujus ve rbuotojus.
AnkstesnitĮjų dalis
grįžo I Berlyną, ,.nes islaiga jdu buvo suo rganizuota".
Daba r lai. Todėl gyventojtĮ darho pažymėj imuose privalėjo būti ar•
be itsam lų antspaudai.
LieluvitĮ buržuazinitĮ nacionalistų „savil Heseno komisijoje, be Ddmo, dirbo uolūs transportų palydo ·
valdos• vidaus reikalt1 vadyba gavo užduotį surašyti , kiek Lievai Jeanas Leilichas, K1i5tianas Kiusler is, Fridric has Diurkhai •
tuvoje yra killĮ TSRS respublikų, Suvalkti srities piliečių , rustĮ,
mas 1r kiti ,11_ (Reikia priminti, kdd hitleriniai
verbuo tojai ir
lenkq 41•
palydovai iš koncernų, filmų ir fab1ikų, a ls iuntu s iq juos i mū·
Be to, Dameris su Paukščiu nusprendė iša iškinti, k iek ž mo~ų kraštą, gdudavo didžiulius a tlyg inimu s. )
ni tĮ dt1r neu žs ir egis travo arbeilsamtuose,
ki e k jų jau surinkta .
Balandžio menesj h 1llerininkd ms tik su didžiuliu vargu pa·
Kt1cl gyventojai pak lustų, jie nutarė be darbo pažymėjimq n evyko surinkti tris transportus - ba landžio 9 d. iš Vilniaus
duoli ma isto kortelitl, neleisti apsigyventi,
pri s iregistruoti.
Ta diena iš Kauno buvo išvežta 129 vyrai ir 1 mo teris,
Tra~ kinys ·su gyva siunta skubėjo į Leipcigą.
Kovo 17 d. , priešpietę, iš Kauno buvo išsi q st as antras trans .
portas - 140 vyrq ir moterų 34•
Kovo 22 d . į „Forum o" kino salę Kaune Tau n ys, Slepo na ilis
ir Za ė sukvietė Kauno jmoni q darbininkus ir vėl ragino juos
vykti į reic ho darbus. Šį kart jie dar daugiau me lavo. Pasa k
jų, Vokietijoje
darbininkam s lik gulbės pieno tetrūksta - ten
ga lima ka dien ir vaidinimus
ruo š ti, ir papigintomis
kai•
nomis teatrus lank y ti , ir n et restora nuose b eve ik ka sdien

s toti es buvo

.,sav a noritĮ" buvo

34

„Wilnaer Zeilung", 1942 m. kovo 1O d., Nr. 65.
lu1&v
c(, 1942 m. kovo 23 d., Nr. 69.
36 „W1lnaer Zeitung", 1942 m. kovo 16 d., Nr. 63.
37
LTSR CVA, f. 626, ap. l, b. 771, l. 169.
u Ten pal, b. 34, l. 33, 112.
~ ..Į

° Kovo j o
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pri eš h1tle r111ę okupa cij,1, Vi lniu s, 1948, p. 23.
Ten pal, p. ~l 1.
LTSR C'VA, f. !i26, ap. l. b. 77 1, l. 149.
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Norėdami nuraminti

ankstesnitĮ vežimq i šgąsdintus žmone s
okupantai nu tarė orga ni zuoti propagandą spa udoje ir per ra:
diją. Tam , kad sužinotq , kiek asmenq reikia „atleisti", įmones
ir įstaigas tikrinti pas iža dėjo patys arbeitsamttĮ vi ršin inkai
P aukštys pasisiūlė „rūpintis" išvežtlĮjlĮ šeimomis ir išvežtųj~
42
padėtimi reiche •
Jau gegužės pr adžioje hitlerininkas Zasė, Kubi liūnas, Paukš tys, Steponaitis, vidaus r eikalų gen eralinis tarėjas Narakas ir
kiti verbuotojai bevei k kiekvienam e laikrašči o puslapy j e, radijo laid ose ėmė garsinti, k ad nu o šiol prasidėj ęs tikras is lietu.
vių ir voki ečių bendrada rbiavima s. Mat, reikią padėti „dirb ančiajai Vokietijai".
Visk as būs ią pada ryta: nusiųsti į Vok ietiją
,,skrajojanti eji kapelionai" lietuvių darbininkų nuodėmėms išklausyti, išskirtos p aša lpo s pasiliku sioms Lietuvoje še imoms,
nuv ež ta knygų, laikraščių . Fiureris jau g,ub ingai paminėj ęs
kovojančius fronte lietuvius, dabar už darbą reicho fabrikuose
ir šac htos e r eikia laukti Geringo padėkos.
Gegužės 2 d. pol.var kyj e Paukšt ys rašė: ,,Tūksta nčiai savo
pareigą sup rato ir dirb a reicho karo pramonėje sva rbiau sius
darbu s lygiomi s są lygomis su darbo draugais voki ečiais . . .
Betgi didesnė dalis tų, kurie šitoj garbės tarnybo j galėtų dalyv auti, dar lūkuriu oj a ... "
Vi si Lie tuvo s gyv entoja i, vyrai nuo 17 iki 4.5 me lų ir nelekė•
ju sios moterys nuo 17 iki 40 metų, privalą užsiregistruoti arb eits amtuo se. Namų sav ininkai ir valdytojai
nuo gegužės
21 d . turi tikrinti v isus jam priklausančiame ra j one gyve nan·
čius asmen is ir, j eigu ji e ne tu ri naujq darbo pažymėjimlĮ, nes
ankstesnis užs ireg istravimas negalioja, praneša arbeilsamtui.
Arbeitsamluose
reikia užrašyti visus , kas dirba mažiau n egu
48 va l. per savai tę 43,
Po kurio laiko Narakas ir Pauk š lys liepė apskričių virši
ninkams sud aryti iš darbo inspektoriaus,
apsk riti es vir šininko
ir b urmistro ats tovų komisija s, kurios, apskrities vir šininko
vadovaujamos,
kartu su arb e ilsamta is rinklq gyventojus iš·
vež imui.
Per maitinimo sky ri us , bultĮ biuru s ir namų valdytojus mies
tuo se, o kitur per viršaičius buvo įsakyta iša iškinti turėjusiu
r egistruotis, b e l nesiregi stravu sius asmenis ir sud a ryti j~ są·
rašus. Po to buvo l iepta įteik li ji ems privalomus šau kimus,
Jei tokiu b0du ap skrill cs viršininkui nepavyktų surinkli W
4~ LTSR CVA, f. f,2f,, c1p
. l , !J. 771.
4a „l-/i111joj1f.1<ifuvrJ", l'M'.2 m. f!l'll'11h1 !i d., Nr. Jn4.
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skričiai

žmonių kontingento,
buvo
dirbančius, ,,nebūtinai reikalingus"

skirto

įsakyta

imti visus
arba „lengvai pakeičiamu s" darbe, nors jie dirbtų ir daugiau kaip 48 val. per
savaitę, visas bevaikes
naš les ir bevaikes išsiskyrusias moteris , ta rnaites, v isus, kurie nėra glaudžiai susiję su Lietuva, t. y. jie patys arba jq tėvai ir protėviai yra iš kitur
atvykQ 4\
Hillerininkų pa rinkti eji profsąj ungq vadovai Urbonas ir Stepon aiti 5 npskričių atstovams įsakė įrengti ir išpuošti patalpas,
organiz uoti propaga nd inius susirinkimus, parinkti kalbėtojus,
kad ji e kuo daugiau girtq gyvenimą Vokietijoje 45•
Pau k ;tys pranešė apskričiq viršininkams, kiek žmonių jie
turi duoti. Alyt aus apskritis turėjo pasiųsti į reichą 250 „tal k ininktĮ ", Biržų - 200, Kauno - 500, Kėdainių -- 400, Kretin·
gos - 350, Marijampolės - 200, Mažeikiq - 200, Panevė
žio - 400, Raseiniq - 350, Rokiškio - 200, Seinų - 150, Ša·
kių -1.50, Šiaulių--1000 , Tauragės-250, Telšių.-200, Ukmer gės - 500, Utenos - 300, Vilkaviškio - 200, Zarasų - 350, Trakų - 400, Vilniaus - 3200, Švenčionių - 700, Eišiškių - 1400,
Ašmenos - 2200, Svyrių - 2300 (Ašmenos, Svyrių, Eišiškių apskrit ys bei keletas naujų valsčių, gretimų su Vilniaus ir Švenčionių apskritimis, buvo prijungtos pri e vadinamosios Lietuvos
g eneralinės srities
1942 m. balandžio 1 d.). Kauno miestas 2750, Panevėžys - 500, Šiauliai-400, Vilniaus miestas - 10 000,
iš viso - 30 000 46 •
Vien lik iš Vilniaus miesto Rcntelno komisariato „darbo
spe cialistai " siūlė 1942 m. išvežli 20 000 žmonilĮ. Kaip matyti
iš šios hitlerininkų „normos", Paukšlys, kaip ir jo viršininkai.
skirstęs tautas į viešpačius ir vergus, daugiausia n orėjo iš·
vežli gyv0ntojų iš lų Lietuvos vielų, kur gyveno kilų lautybilĮ
laik inai

žmonių.

Vilniaus apygardos gebilskomisaras
SS šlurmbanfiureris
Vulfas gugužės 5 d išsiuntė IIeseno žemės arbeilsamlo prcziclenlui į rrankfurtą prie Maino ilgą laišką:
„Didžiai gerbiamas pone prezidentei
Norėdamu..<; čia visapusiškų interesų dėlei par emti darbininkų
verbavimą j Vokie tiją, pasinaudoja u proga, kad su š. m. gegužės .5 d . vyks tunčiu į Voki etijq transpo r tu kcliuutų ap ygardos
tar(•jas ponas K. Kal endra su žmona. Ponaf! Kulcndra mano
I.TSI( C'V /\, f. h4!J, df) . l , IJ. l, l. 55 57.
LTSR C'VA, f. 997, up. l , b. 10, l. 29.
4n LTSR CV /\, f. fi25, up. l , h. l , l. .'iH.
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apygardoj e užima ma ždcJUg v yres nioJ o ž emės tarėj o postą .
Jis yra dip lomuota s juri s tas , dirbo jvairio s e Lie tuv os v ietose
ap skriti es vir š ininku ir vi sur rodo provok i š ką b e i te igiamą nu sis tatymą. Tarp kitk o , pona s Ka lendr a 19 19, 1920, 192 1 melais
da lyv avo ru sq baltagva rd1ečių ar mij os kov ose p rieš bolšev ikų
dalinius , y ra žino ma s anli se mila s ir bolše v ikq va ld ž io s Lietuvoj e m e lu turėjo bėgti nuo suė m i m o.
Kadang i m es ry š ium su išs iuntimu į Vok ietij ą snsi duria me
čia su labai stipria prie š išk a p ro paga nd a , ta d teikiu ypat ingą
reik šmq tam , k a d ponui Kal e ndrai su žmona būtų pa rodyta
JūstĮ pa čiq jstaigos organiz ac ij a, vo k ieč i ų pa vy7d inės į monės,
didesn ės ir vidutinės Frankfurt o mi es to s avi val dybės jm onės,
savivaldyb ės jstaigos
ir org aniza cij os, n a cion ,t!c;ocia l is ti nės
sąjun gos „Moli na ir vaikas",
,.Profes in ė p ag c1Iba", ta ip pat,
kaip lankom i kinai ir teatrai. 2.inoma , man la bai sva rbu , kad
ponui Kal endrai būtų paro dyta li e tuvių dar bin ink q da rbo v ieto s ir gyv ena mosios pat a lpo s , kad ji s pat s tu rėtų pro gos su
šia is žmon ėmis pasika l bėt i . Ka rtu p ra ša u Jus y pač rūpint is
visais pono Kal e ndros ir jo žmono s re ikal a is . b e k ita ko , skir dami kas dieną tinkamu s , int e lige nti šk us pa lyd ovus ir padė
dami apsi s toti. Aš rasiu tinkamą pro g ą p on ą Ka l endrą, jam
sugrįžus, pasikviesti
pa s sav e, kad jo į spūdž i a i būtq panaudoti
propagandos tikslais.
Leiskite, didžiai ~rbiamas
pon as pr ez id e nt e, už Jū sų pasta ngas iš an ksto pasakyti did e li a čiū.
He il Hill er" 47
„Ponas" Kal e ndr a su palydovu Le ilichu nugabeno iš Vil niaus
j Kels terbachą 457 žmo n es - 368 vyrus ir 89 moteri s. Už tokią
„siuntą" Ka lendra su žmon a ap ie savaitę gyv eno geria us iuose
Frankf ur to viešbučiuose, lankė tea tl us, kinu s, ,,rink o įspū·
džius". Ji s maloniai šnekučiavosi ir su firmų atstova is, siūly
damas ir a iškindama s, kokių rūšit1 gyvas prek es gali ji e iš
Lie tu vos ats iųs ti. Su Damo rekom endacija Kalendra apsil ankė
pas Frankfurto odos fab r ikų firmos vadovą ir iš jo gavo laišką
Darnui, kad artimiausiais
transpor tais atsiųsttĮ 15 odininkų ◄s.
Nors SS št urmb anf iur e ri o Vu lfo tarėjas Kalendra nuvežė
i Frankfurtą apie 500 žmonių , bet naujasis Heseno k om isijos
viršininkas Darnas tuo buvo n epaten k intas. J is užsakė vagonus
tūkstančiui „galvų", o jo pavaldiniai
atvarė tik 457. Ne pa sise ·
kė hitleriniams
verbuotojams
ir Ašm enoj e be i Smurgon yse.

rcn iš 1500 paš auk tųjų i arbeitsamtą a tėjo tik 400 žmonių ,
0 v ežan t i Vil nių, s to tyj e be liko tik 230. Pus tušč iai vagonai
atvyk o ir 1š Švenčionių, Eišiškių, Semeliškių ◄ 9 •
Suirzgęs žmon ių v e r bav imo komi sij os va dova s telegraf avo
Ašm e nos apskri ties vi rš ini nk ui:
„ Į š. m. gpgužės 5 d. transportą n ea tv yk o, kaip nurodyta
čia pr idedamuose
ša ukimuo se, 127 Jūsų apskriti es žmonės.
Ji e dab a r nu matyt i 1942 m . g egužės 19 d. tr a nsportui .
Remdama s is generali n io da r bo ir soc ial i nių reika lų ta rėjo
1942 m . gegužės 2 d . potva rk iu , praša u Ju s reik alautu s darbininku s užda ru tran sportu , sauga nt policijai, ats ių s ti .
Tran sporto vadovas policin in ka s priv a lo (tai turite nurodyt i
Jūs) darbin inku s at va ryti 1942 m . gegužės 18 d. pri e Vilniaus
arb eits amto, 17 kambari o" 50•
Dam a s s kundė s i Vu lfui ir prašė para g inti apskri č itĮ vir šininku s.
Dal į suga udytų žmonių v erb avimo komi sij os a tiduodav o įvai
rioms v e rrnac hto organ izac ijom s, pv z., va din amajai Gis lerio
stat ybo s grupe i, .,Todt " ka rin e i st a tybo s organi zacijai , kad
juo s panaudotų va dinam ojo Ostl a nd o a rba pafron tės darbuo se.
Be to, Lietuvos gen eralin ės sr ities ka ro komend anta s Justas
1942 m . gegužės 5 d. slaptai pran ešė karinėms hitl erininkų
kom end antūro ms, kad ji s, susitaręs su Rent eln u, g eguž ės 8,
9 ir l t die nomis pa šauks pa tikr inim u i 1919- 1922 m. gimimo
vyru s ir, iš jtĮ a trinkęs 7000 i darb us tra nsport e, nedelsiant pa siųs į frontą. lš Kauno ji e numatė paimti 1720 žmonit! , iš Ma rijampol ės - 560, iš Panevėžio - 480, iš Ukmergės - 420, iš
Vilniaus - 2240, iš Š iaulių - 1 070, iš Tauragės - 5 10 5 1 • Ir čia
okupantai neapsiėjo be Paukščio pagalbos. Gegužės 6 d. Pau kšlys įsakė, kad vis i Lietu v os vyrai , gimę 19 19- 1922 m., nea tsižve lgiant į profesij ą, darbą, tu ri užs ira šyti i transporto talkininkus. Burmi s trai ir ·apskričitĮ viršininkai turį surašyti visus
tais me tais gimusius, o atvyku sios v ermachto ir arbeitsa mtų
k omisijos atrinks iančios tinkamus . Pri e to darbo turėjo prisidė ti ir apskritys e suda ry tos vietinės žmonių rink imo komisi jos s2.
J au anksčiau ver m achto vir šininkai buvo įsakę atiml i
iš Lie tuvos valstiečių 30 000 arklių 53• Arkliu s hitl erininka i
◄9
50
51
52

53

◄ 7 LTSR CVA , f. 626, ap . l , b . 77 1, l. 147.
◄B Te n pal, b. 34, l. 86.

Ten pal, l. 87.
Ten pat.
LTSR CVA, f. 678, ap . l, b. 6, l. 40.
„J laisvę", 1952 m. gegužės 6 d., Nr . 105.
LTSR CVA , f. 6 14, ap . l , b. 196, l. 3.
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atiminėjo ir žmones rinko su didžiausi u irzlumu

bei skubolu-

2:monės vežimais važiavo pro komisijas, kur su botagais
jų laukė verma chto pareigūnai. J ei tik arklys okup antams
palikda vo, tai ji e paimdavo ne tik arklį, bet ir vežėją , neatsižve lgdami j jo amžitĮ. Ūki ninkai stengėsi arkl ius sukeis ti,
atv esti blogesn ius, todėl komisijų nariai da r labiau siuto ir

mu.

imdavo čaižyti botagais ne tik arklius, bel ir valsti ečius~.
Tuo metu iš Maskvos vėl atskriejo perspėj antis Tarybų Lietuvos vyriausybės balsas:
,,Broliai lietuviai! Draugai!
... Meluoja kl astin gosios vokiškosios gyvatės! Ne i tra nsporto tarnybą mob ilizuoja jie mūsų jaunim ą. Tai visų šlykščiau
sia h itlerinė karo mobilizacijai .. Neklausykite vok iškųjų okupantų mobilizacijos įsakymų! Neikit e į regi stra cijos punkt us!
Slapstykitės po kaimus ir mišku s ! Stokite į Lieti;v os patriotlj
partizanų būrius!• 55
Gegužės 13 d., 8 val. ryto, Marijampolėj e, kareivinių kieme,
vermachto komisija išrikiavo 220 vyrų, ketind am a pasiųsti
ju os i Vilkaviški pastočių paimti. Tuo metu pro tolia u stovė
jusi us vietinių buržuazinių nacionalistų poli cin inkus prasiskverbė miesto gyventojai ir tyliai susispietė pri e kareivinių
tvoro s. Moterų ir vaikų minia pamažu ėmė artintis prie vokiečių, kurie išrikiuotus vyrus šaukė pavardėmis. Hitleri nio·
kai sunerimo . Keliskart j ie liepė žmonėms pasitraukti prie
tvoros, bet pakluso tik keletas. Tada vi enas k omis ijos nar ys
įsakė policinink ams civ ilinius žmon es nustum ti. Iš minios
pasig irdo šūksniai: ,,Nevykite i frontą už Vokietiją!", ,,Ne•
siduokite vokiečių tr emiami!• . Mobilizuoti ej i ėmė skanduoti:
,,Mes nevyksime!" Kilo sąmyšis, žmonės susimaišė su mobili·
zuotaisiais .
- Mums re ikia jūsų žmonių tik šaudmenims ir maistui nu·
vežti! Susipraskite, atsitraukite, kad būtų galima n etrukdomai
dirbti , k itaip jums teks visie ms išnykti iš kareivinių kiemo l kriokė vokietis .- Ir jūs, mobilizuoti eji, nuo mobilizacijos pra·
džios atsako te pagal karinę teiseną. Aš ju s perspėju!
Nors buvo nutai kytas kulkosvaid is, minia nustelbė vertėją.
Į jo žodžius ji atsakė švilpimu . Suskambėjo lietuvi škos dainos.
Išsigandę vokiečiai pa skambino į žandarmerijos būstinę ir iš·
kvietė dar 7 polic ininkus. Susirinkusieji
juos sutiko juoku,
o vieną sugriebę net išmetė j viršų. Apie pu sa ntro tūkstančio

žmon i ų V ytauto gatve
11 u lom obi l į, važidvusį

nu(,jo p rie k om en dantūros. Vermachto
visu g reiči u galve ir mėgin usį išblaškyti m in ią, žygiuojantieji apmėtė dkm enimis. Tik pr ie komendantū ros hitl erininka i, <1tkišę aut om atus, užt vėrė kel ią.
_ A r tok s ciQ"esys rodo, kad lietuvių ta uta prieš inasi ir nenori įn ešti indi•lio į bol še vizmo suna i kini m ą?- vėl rėkavo vokietis .- Tai paskutinis krei pima sis į j ūsų protą. Ne laikyk ite
mūsų santūraus elge sio silp numu. Mes, kai p vokieči ų kareiviai, mokdm e ir kita ip kal bėti !
Tik ka i Marijampo lės aps kriti es virši ninkas ir policijos vadas ėmė grasinti, kad tučtuojau į beginklę mm1ą pasipils
šūviai , žmonė<; ėmė skirslyt is, o surinkt uosi us vyrus vėl nu6
varė i kareivines ' •
Gegužės pradžioje, no rs daugumą pašauktųjų vermachto komisijo s iš karto už dar yd avo į ar eš tin es ir surinkimo punktus,
numat yt o kont ingent o su rinkli okupan tams nepavy ko. 2:monės slapstėsi, bėgo į miškus. Tik birželio pirmom is dienomis,
gaudyd ami užrašy tu os ius su did eliais policininkų būriais net
naktimi s, J ust o pavaldin iai išs iun tė iš Lietuvos į frontą apie
7000 vyrų "7•
Vilniuje g egužės 23 d. rytą, auštant, 2:v ėryno ir Kalvarijos
(dabar Dzeržins kio) rajonus apsupo didžiuliai kariuomenės ir
policijos bū r ia i : 700 v ermachto kare ivių , 450 lietuvių policininkų , 120 li e tu vių sau gnmo ir krim inalinės policijos tarnautojų ir 8 gestapininkai.
Vermachto kareiviai saugojo , kad iš
miesto ni ekas nepabėgtų, o 96 poli cininkai , susiskirstę į grupes,
landž iojo po namus, butus, įstaigas , g audė žmones gatvės e tikrino visų dokum en tus. 350 vilniečių gaudyto jai pasiuntė

i Lukiškių

kal ėjimą 56 •
Netru ku s po to į ginkluot q esesi ninkų apsuptą dabartinę
filharmonijos sal ę atvy ko visa Vilniaus krašto valdžia - gebitsko misaras Vulfas, jo komisariato „vyriausiasis žemės ūkio

žinova s" Rek s inas , arb eitsamto virš ininka s Diunbiras ir kili .
Priekyje, už svastikomi s papuošto stalo, sėdėjo iš reicho g rį
žęs Kostas Kalendra.
Suvažiavę į Vilnių apskr i č i ų viršininkai, agronomai ir kitokie okupantų tarnai atidžiai klausės i Vulfo, Reksino, Diunbiro išvedžiojimų ir direktyvų, kaip priversli gyventojus pa•
klu sti jų valdžiai.
ap. l, b. 6, l. 75- 78 .
npecry 1111LI
C cp C.il.Cl ua ,
LTSR CVA, f. 65!), ap . l, b. l , l. 117.

so LTSR C VA, f. 678,
57

54 Latvijos TSR CVA, f. 70, ap . 3, b. 93, l. 23-25.
~s Kovoje prieš hitlerinę okupaciją, p. 36- 37.
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Du kar tus tą die n::1ka l bėjo Vulf o tarėjas Kal en dr a. Ilga i ji s
pasa k ojo „įspūdžius " apie „pa tenkintu s" liet u vius V ok ieti jos
įmonėse, .,dideliu s " jlĮ atlyginimu s , ,,pu ik ius " bara kus . p
gražby lio Ka lendros n etgi p ats Vulf as a pi e dirb ančius V oki etijo j e Vilniaus kra što gyv entoju s n es uga lv oj o n ieko d a ugiau
p amelu oti 59•
Birželio 8 d. Rente lnas su kvietė visu s Liet uv os apskričių v iršininku s į Kauną, kur , be panašių pamokymtĮ api e a dm in is tra.
vimą, vyr iausiej i arbeitsamtų vi rš in in kai aiškin o, kai p aps kri
lyse r inkti žmones „la ikina m " darbui V okietij oj e 60•
Birželio prad žioj e į Fran kfurtą p rie Maino k eliavo da r ilg esni s generalin io komi saro Lie tuv oj e Re n telno p rašy m as :
,,Didžiai gerbi amas mūsų p ar tijos nary Šp reng eri.
General ini s darbo j ėg os tv arkymo įga liotinis Za ukelis
1942 m. bal andžio p abaigoj e pavedė ma n, kaip Lie tuv o s g ene•
rali niam k omisarui , surink ti išsiųs ti į reichą kiekvien ą mėnesį
10 000-12 000 lietuvių darbi n inkų. Čia esamomi s sąlygomis įgy
v endinti šį uždavinį be ga lo sunku . Jūs supra sit e, k ad , pi r•
miausi a, k ai kurie lietuvių slu oksnia i pri eš vie tinių darbininkų
išsiuntimą į reichą varo agitacij ą, k u ri s avo kilme iš dalies
komunistinė-bolševikinė ir kuri,
ties iog iai ap eliuo j an t į ne •
priklausomą ir savarankišką Lie tuv os valstybę, ragi na n evyk•
dyli (kas turi nemažą pasisekimą) lie tuvių prisiimtų a rb a ma·
no nuro dytų įpareig ojimų.
Kad būtų galima išpildyti mūsų pa r tijos riario Zauk elio pa•
vestą užduoti, man daba r reiki a did eliu aišk in amuoju darbu
susilpninti pri eš iškos lietuvių prop ag ando s įtaką. Čia ne reiki a
pamiršti, kad paprastai vart ojam os pro pa g and os priemonės,
kaip film ai, paskaito s, Lietuvoj e šia ndi en neturės pasise·
kimo . . .
2.inoma, aš n etur iu at sisa kyti šių priemonių , b e t jo s tur'
būti gau siai p apildytos api e Voki e tijoj e gyv enan č ius lie tuvius
reporta ža is ir va izda is, kuri e p at vi rtin tq tai, ką aš p ro p aguoju
žodžiu ir pl aka tai s . ..
Kita tin kam a v er bav imo priemonė yra geros foto nuotrau·
kos, nes , kaip rodo pa tirti s, fo tonu o tr auk os ypač gera i įtikina.
Todėl laba i norėtųsi , k ad JūstĮ srityj e dirbanty s li e tuvi a i kiek ·
vieną kartą, kai tik yra p ro ga, b ū tų fotogra fu oj am i.
Kadangi k iekvi en a nuo tra uk a tu ri prisidėti pri e vi sq ver·
bavimo, aiški ai asmen inių nuo traukų reiki a ve ngti. Rek omen·

duotin a , kad fotografuoltĮ ta r iama i pr iva tūs fotogra fai, tam,
k ad nepaa iškėtų pro pag and in iai tiks lai. Č ia reikėtų s ud aryti
sąlygas, k a d darb in ink ai li e tuvia i galėtų pi g ia i šias nu o tra uk as į s igy t i ir p asių s ti sav o g imin ė ms ir drauga m s Lie tuvo j e ...
J eig u, b e atski rų nuo traukų , ma n bū tų atsiųsta ir Jūsų pro p ag ando s sky ri aus j au p aru oš ta brošiūra, pvz., su moto „Mes
di rb am e gr aži aja me H esen e " a r panašiai, tai man lab a i pas it arnautumėt e . ..
M an p avestą li e tuvių darb ininkų v er bav imo akciją re iki a
visų p ir ma sk ub iai vy kdy ti ši ir a tei nantį mėnesį . Todėl b ū 
čiau J ums
laba i dėkingas, ge rbi amas mūsų p ar tij os nary
Špr en geri , j ei galėčiau tikėtis Jūsų p ara mos ir būčiau tikr as,
k ad Jū s pasi rūpi n site mano čia išreik štais pag ei davima is ir
du osite at it inka mu s nurodymu s sa vo tarnybinėms įstaigoms .
Ka ip žinot e, š i akcija yra ga na sva rb i dali s b en dro darbi nin kų p anau d oji mo plano,
kurio sklandų įgyvendi nimą re iki a
laikyti karą lemiančiu dal y ku.
J ums nuolan k us , su bičiuliš ku sv e iki n imu
H eil H itler !
Da k ta ra s fon Re n te lnas " 61
Į L i et uvą dabar pl aukė „savano rių • lai šk ai, nuotraukos , at virutės. Į Ka uno sto t į a tėjo va go na s filmų ap ie re ich e „bičiu
liška i " gyvenančius išve žluo sius darbi n inkus , jų „e k sku rs ijas",
„poilsį " 62 • Fi lmu s ro dyti pas is iūlė vi e tin iai profes inių sąju ngq
v eikėj ai.

Verbavimas
ir v ežimas buvo mask uojamas ir gra žina m as
viso k iaus iais būdais.
š tai Šiaulių arbe itsamt e bir že lio 3 d . dak taras G iunt eris, j o
p ava du oto j as Šukė su Šiaulių ap skriti es profesinių sąj ungų
įgalio tiniu Struku m i, Š iau litĮ mi esto vy r . da rb o in sp ekt ori umi
Vataičiu , Š iaulių apskri ties darbo in sp ekt oriumi
Biknaičiu ,
Šia uliq ap sk ri tie s vi rš in inko at st ovu Ba n iu ir b urmistro ats tov u Norgi la , da lyvaujan t dviem Zasės ko m isi j os n aria m s, tarės i,
kai p o rga n izuo ti „savanorių " surinkimą Šiaulių ap skr ityje. Birže lio 7 d . j ie sutarė ŠiaulitĮ m ies te, J on iškyj e, Zagarėj e, Kur šėnuose , T ry šk iu ose, Pakru ojyje, Link u vo j e, Šaukėnuos e ir
Užv en tyje tink amai išpropagu o ti darbo j ėgos t elkimą r eich o
ka ro p ra mon ei 03 •
Bir želio 10 d. Kau no s to t is buvo išpu oš ta sv as tik omi s
ir hitl erinėmi s vėliavomis. Bu ržu'a zin i tĮ n a cion ali st q poli cinitĮ
61

59

„Naujoji Lietuva ", 1942 m. gegužės 23 d., Nr . 120.
1942 m. gegužės 9 d., Nr. 100.

00 „ Į laisvę",

02
03

LTSR CVA, f. G26, ap. l, b. 771, l. 68.
„Nauj oji Lietuv a" , 1942 m. rugpi0 č i o 17 el., N r. 190.
LTSR CVA, f. 1099, ap. l , b. 5 1, l. O.
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orkestras be paliovos grojo linksmus m a ršus. o kai
palydovai suvarė 700 žmoniq iš į•vairi\1 Lie tuvos
kampelilĮ , profesi nitĮ sąjungų atstovai
N akas ir Ka lvaitis
įlipę į traukinį , net iki Vokietijos sienos lankstėsi išv ežam ie'.
siems. Kiekviename vagone jie aiškino, kokio s gėrybės laukia
lietuvių reiche , tikino , kad jie suteiksią visokeriop ą pagalbą~.
Vis dėlto rinkti Zaukelio nurodytus
tūkstančius b uv o vis
sunkiau . Zmonės n etikėjo n ė vienu okupantų žodžiu.
Vaiguvos valsčiaus viršaiti s , aišk ind amas Šiauliq aps krities
viršininkui , kaip ji s renka „savanorius",
bir žel io 24 el. rase:
„Nesant savanoriq
į reicho pramonės talkini nkus , jie buvo
paskirti" 65 •
Vietiniq buržuaziniq nacionalistq apskričiq ve rb a vimo komisijos kas dieną skambindavo
Paukščiui, tarės i su arb e itsamtų
viršininkais,
svarstė seniūnq ir viršaičių pasiūlytas „sav anorių" kandidatūras ir siuntė policininkus
žmonėms atvar yti.
Okupantai ir jq pagalbininkai
griebės i visq įm anomų apgaulės ir smurto priemoniq.
Pasklaidę ankstesniu s ir vėl esnius
Griuntlrnlerio ir Damo pranešimus,
aiškiai matom e, kas visų
pirma buvo tremiami į reichą. Prieš transportui
išvyksta nt,
bu vo siunčiamos informacijos
į Frankfurtą prie Maino . Į iš•
vežamqjtĮ sąrašus, po to ir į vag onu s patekdavo
įvairiausių
profesijų, socialinės padėties ir amžiaus žmonės .
Štai kovo l d. Griunthaleris
žadėjo išsiq s ti 305 kumečius i~
valstiečius , 25 statybos
darbininkus,
25 metalo pramonės dar ·
bininkus, 16 siuvėjų, 7 stalius, 3 kepėjus, 26 tekstilės pramo •
nės darbininkus,
14 tarybinių karininkq
žmonų rusiq „darbui
kolonomis",
191 pagalbinį darbininką, kitokitĮ - 23. Balan ·
džio 21 d. turėjo išvažiuoti, k ai p telegrafavo
Damas, 39 1 ku ·
metis ir valstietis, 18 staty bos darbininkq,
26 metalo pramo ·
nės darbininkai , 24 batsiuviai,
16 siuvėjų, 9 maisto pramonės
darbininkai, 16 tarnaičių, 265 pagalbiniai
darbininkai.
Birželio
l O d.- 484 kumečiai ir valstiečiai, 50 metalo pramonės dar·
bininkq, 24 staliai, 12 maisto pramonės darbininkq,
27 s iuvė·
jai, 25 batsiuviai,
37 sta tybos darbininkai,
243 p aga lbiniai
darbininkai,
102 kittĮ specialybių žmonės. Bir že li o 30 d.168 kumečiai ir valstiečiai, 42 metalo pramonės d arbi ninkai,
11 stalių, 12 maisto pramon ės d arbininklĮ, 19 siuvėjtĮ, 22 bal ·
siuviai , 36 staty bos darbininkai,
308 pagalbiniai
d arbini nkai ,
kitų s pecial ybitĮ - l O-!Gt;. Ties a, hitleriniams
verbuotojams
batalionų
į vagonus

c4 „Wtlnaer Zeilung",
19 -1~ m. lm že lio 10 d ., Nr. 13 -1.
LTSR CVr\, f. 1099, ap. l , b. 15, l. 16.
66 LTSR CV r\ , f. 626, ap. l , b. 77 2, l. 12, 2 1, 39 , 77.
65

beveik ni ek a da n e pavykdavo
išsitįsti Liek žmoniq , kiek jie
nuroclyd c1vo te lrgramos E'.
.Kaip mc.1tomC', pirm uo s iuo sr t ranspor tuo se hillerininkai
dau·
giausia trĖ'mr v c1\s t iečius ir kum eč ius . Ga l tai atsitiktinumas?
Ne. 1942 m . p 1aclžioj e Kaun e buvo įkurtas SS koloni zaci jos
štabas Liet u v oj e, kuris ka rš tligi šk ai ruošė vi etas vokiečiams
„repatri an lė1ms ". Kaip
y1a žinoma, iš Suvalkti ir Klaipėdos
krašto kcu o pradžioje
i Vi lka v iškio, Raseinių , Kauno ir kitas
apskriti s hi tle rin inkai iš k ėl ė nemaža vietinių gyventojų. Da·
bar , ru o šia nt is p lačiai k o lonizacijai , nuo 1942 m. balandžio
m ėnes io vi "u s atke lt uosius žmones vėl suraši nėjo 67 • Juos, ·taip
pat smu lki uo sius valstiečius, nuomininkus
A lytau s, Raseiniq ,
Vilkavi škio, Kauno ir kitos e apskrityse
kolonizacijos
štabas
numatė iške ld inti iš ūkių, k a d č ia galėttĮ apsi gyventi
vokiečiq
kolonist ai. Iškelt ieji iš Alytau s, Rase initĮ ir kitų apskričių
turėjo bū ti apgyvendi n ti pri e Vilniau s, Zarasų apskrityje
ir
kitur. Todėl nuo 1942 m . prad žios Zara sq , Vilniaus ir kittĮ ap·
skričiq va lstiečius arbeitsamtai
vežė į reicho darbus,
kad būtq
v ietos iš vaka riniq Lietuvos v ie toviq a tvarytiems
gyvento jams Gs_ 1942 m. pradžioj e Zarasq apskrities viršininkas,
liepda ·
mas sudaryti išv eža mq j q sąrašus, įsakė: ,,Tiek policijos parei·
gūnai, ti ek viršaičiai turi šį darbą atlikti
griežčiausioje paslaptyje" 69 •
Kubiliūnas ir Narakas , norėdami palengvinti
SS koloni za cijos štabo darb ą, įsakė Kaun e sudaryt i liet uviq buržuaziniq
nacionali s tq vyriaus1ąJą piliečitĮ apgyvendinimo
komisiją ,
o apskrityse - apskričių pili ečių apg y v endinimo komisijas. Jos
turėjo paruošti
iškeldinamtĮ žmo nit! sąrašus ir numatyti
kolonizavimo tvark~. Vyriau siosios piliečiq apgyvendinimo
komi·
sijos viršininkas
buvo žinomas masinit! žudyniq organizatori us
Kaune, buvęs Kauno karo komendantas
Jurgis Bobelis 70 •
Kol Bobelio komisija ruošė sąrašus, Paukštys
išsiuntinėjo
apskričitĮ vi rši ninkams
raštus, kur, be kita ko, buvo sakoma:
,,Ponas generalinis
komisaras Lietuvai yra pranešęs arbeits am tams, kad artimiausiu
laiku būtq paliuosuoti
vis i ūkiai,
į kuriuos
grįž ta vokiečiai ar atsikelia
lietuviai . Buvę ūkiq va ldytojai - SuvalktĮ ru sai , len kai ir kiti - grupuoja mi į bendro
gyvenimo stovyklas .
7
li
118
''

9

70

LTSR CV .-\ , f. t 399, c1p l , b . -18, l. 17G.
LTSR CVr\, r. l lO(i, ap. l , b . 20, l. 81.
Ten p «t.
Ten pat , l. 96.
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Tuo būdu atsiranda ga limybė da lį tų la i s v ų j ėgų p ana udoti
darbams reiche . . . " 71
Kad vokiečit1 kolon istams liktų kuo daugiau tuščiLĮ ūkitĮ,
1942 m. gegužės 25 d. Rente lnas slapta i įsakė geb itskomisarams Kaune, Vilniu je, Šiau liuose ir Panevėžyje si qst i Lie tuvos
valstiečius , kurie dėl vienokiq ar kitokiq pr ieža sči ų buvo
bausti , arba i priverčiamoj o darbo stovy kl as, arba į darbus
Vokietijoje.
„Jokiu būdu negalima jų palikti laisvų Lietuvo je (ne tgi po
to, kai jie atbūna laisvės a tėmimo laiką)",- rašė j is 7 •
Ypa č masiškai vals tiečiai buv o išk eldin ami iš ūkit! ir tremiami iš gimtųjų vietq 1942 m. pabaigoj e.
Vilniau s arbeitsamto vir šininkai , pasitarę su buržuazinių
nacionalistų vadeivomis, rugpiūčio 5 d. dar kartą info rmavo
Heseno komisiją bei jo s skyr ius Trakuo se, švenč ion y s e, Ašmenoj e, Eišiškėse ir Svyriuose, kaip reikia bendrada rbiauti
su apskričių vir šininkais ir darbo insp ek toria is. Prie š suvar ant
žmones į vagonus, apskričių viršininkų pat eiktus sąrašus, kaip
iašoma šioje informacijoj e, r eikia dar kartą patik rint i, kad
nebūtų nesusipratimų ir klaidų. Klausimą, imt i žmogq ar neimti jo dėl socialinės padėties, galį išspręsti tik li etuvių savivaldos valdininkai. Ar asmuo dėl ka rui svarbių tikslų (nepakeičiamas, dirbąs ginklavimosi įmonėse ir t. t.) paliktin as,
sprendžia arbei tsamto atstovas . Ką paimti iš kaimų, turį nu·
tarti valdininkai lietuviai, gavę apskrit yse esančio hitleri ·
ninko -,,žemės ūkio specialisto"sutikimą. Sveikatą tikrint i
turį arbeitsamto skirti gydytojai.
Lietuvių savivalda
galė·
siant i nubau sti visus tuo s, kuri e šaukiami neat vyks į arbeit samlą arba i transportą 73•
Jei hitlerini ams ver buotojams, kurių tiksl as buvo išvežti
kuo daugiau Lietuvos gyventojų, tautybė nebu vo sva rbu (lie·
tuviai, lenkai , rusai - vis i ji ems buvo „žemesnės rasės "), tai
lietuviškiej i buržuaziniai na cionalistai, degę nacionali st in e neapykan ta, skirdami į katorgą ir rinkdami žmones, visų pirma
imdavo k itų tautybių, karo audros į Lietuvą iš kitų kraštų
atblokštus žmones. Tai va izdžiai matom e ir iš Pauk šč io, Ku·
biliūno ir kitų vietinių adm inistratorių nurodymų . Be to, jie
i arbeitsamtų sąrašus įrašydavo išvengusius mirti es komjau ·
nuolius, buv usius tarybinių įstaigų darbuotojus, asmen iškai
nepageidaujamus žmones.
il

LTSR CVA, f. 1399, ap. l , b. 26, l. 17- 18.

n Ten pa t, b. 59, l. 84.
iJ LTSR CVA, f. 626, ap . l., b. 771, l. 28.

:Zinoma, buvo šimtai ir kitų pnezasc1ų, dė l kurių okupuotos
Lietuvos gyven toj ai p a tekda vo į išvežamųjų sąrašą.
Dirb ti kasdie n po 10 ir daugiau valandq, kai namuose laukdav o iš alkę v aika i, buvo neįm anoma, reikėjo kaip nors gauti
duon os kąsni, drabužį. O neatėjusį į d arbą arba suradusį lengvesnį, ,,karu i nebūtiną"
užsiėmimą, bematant
įtraukdavo
į „r eicho talk inin kq" sąrašus 74•
Į s ą rašus pate kd avo ir atleist ieji iš kas dieną sustojančių
įmonių , dirbtuvių, dirbę atsitikt inius ir sezonin ius darbus , ama tin ink ai , kumečiai, ma ža žemiai , tie, kuri e sudarė „p er tekliq"
įmonėse ir įstaigos e, žo dž iu , v isi tie, kurie n egalėdavo pateikti
verb uot ojams okupacinių įstaigų arb a pareigūnų pažymėj imo,
kad dirba „ka rui bū tiną" darbą.
Pa tek us į ar b eitsamto sąrašus, ištrūkti buv o sunku.
Pran as Lukjani nas gyveno Vi lniuj e, Lentpiūvių g. Nr . 30/2.
Dirb o pri vačiai , š ikšniumi. Antraisiais oku pa cijos metais pateko į a rbei tsa mto kartoteką. Kam reikalingas Vilniuj e šikš niu s, j ei Lietuv os arkliai tūks tančiais siunčiami į fron tą? Kovo
m ėn esį ji s jau bu vo išvežamųjų stovy kl oje .
Vilni au s apskr ities valstietis
Jon as Vabalevičius turėj o
3,5 ha žemės. Tačiau, vos spėjęs ves ti, su jauna žmona jis atsidūrė pri e vagon q Vilniaus
stotyje. Hitlerininkai, ruo šdami
dvar ams žemes , ,,gelbėjo" mažažem iu s, n es j ie „nei gyveną,
nei mirštą".
Juzė Šalkauskaitė prieš karą slaugė ligonius. Atėjus hitlerinink ams, buvo priversta dirbti skalbėja. A rbeit samto nu omon e , Vi lniu je ska lbimas n ebuvo „ka rui svar bus" užsiėmimas.
Kas kita re ich e, ten -,, karą nul emiantis" darbas .
Edvardą Jendžejaką ir Ireną Kalinauskaitę arbeitsamto pareigūnai vežė į reich ą „išmokti " darbo ir „įsigyti sp ecialyb ių" .
Lietu vo je jie nemokėję dirbti ir n ežinoję, iš kur duonos gau ti.
Lukjanin as, Vabal evičiai , Šalkauskaitė, J endžejakas, Kalinausk aitė ir kiti bu vo išvežt i iš Vi lniaus šešt uoju transportu ,
ko vo 21 d.75
Tūkst ančiai žmonių ,-,,bedarbiai", nub austiej i už okupacinių potvarkių paž e idimą, duokliq nea tidavimą, pasišalinimą iš
darbo , neužsireg i stravimą arbeitsa mte, n eatvykimą i tran spor tus ir už kitus „nu sika lt imus" - kankino si ka lėjimuose, areštinėse, priverčiamojo darbo stovy kl ose. Iš ten būdavo du keliai - į du obę arba į darbus Vokietijoje. Paleisdavo n edaug elį .
74
76

LTSR CVA, f. 615, ap. 1. b . 36, l. 178.
„Nauj oji Lietuva ", 1942 m . kovo 22 d „ N r . 69 .
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1942 m. bir že lio 15 d. Vilnic1us G-los nuovados poli c ininkai
išvi lko iš namų ir nuvarė į Lukišk itĮ kal ėjimą Jan iną č:apskai
tę, Stasį Sodovskį , Juozą Korovackį. f-eliciją Legun ek , My.
kolą šematovičių - iš viso 18 žmoniq. Juos suimti li epė arbe itsamlas iG_
4-los nuovados viršininkas, lą pačią dieną į kalr'jimą siųs
damas 8 žmones, informavo ka l ėjimo virš ininką: ,,Siunčiu su laikytuosi u s, tu rėjusius š. m. birž elio mėn. 10 d. išvykti į Vok ietiją da rbams, bet neišvykusius
pa minėtu· laiku . Prn ~om juos
laikyli socia!a m lo žinioje". JtĮ tarpe buvo Jokūbas Vaic ekovi čius iš Sleponq (dabar TarybtĮ) g., Nr. 15, Edvardas
Kon dralovičius iš Subačiaus g., Nr. 9, f-elik sas Polon ski s iš Sodų g.,
N r. 11, ir k ili i7_
Kėda in ių areš tinėje 1942 m. kovo mė nesi arbei lsamto ve dėjo Dilmano pa liep imu buvo 200 žmonit! 78 •
A rbeilsa m lo valdi n inkai, policininkai , darbo in spPklori ai ir
kitok ie pareigūna i, ieškodami „laisvos d arbo j ėgos", nuolat
likrino įmones, įstaigas, butus.
Rugp iūčio 29 d . Vilniuje,
iš landžioję butus Suba č i aus , Užupio, Antakaln io ir kito se gatvėse, policininkai rast us „neužimlus" darbu as menis nuv arė į Lukišk ių ka lėjimą. Zau ke iio
ko m isij os vadovas,
gavęs jtĮ sąrašą, skubiai
iškever zojo:
„Prašau žmon es tuč tuojau a tvesti į arbeilsamlą. Ju os rei kia
perduoli į ge lež in kelio stot i, kad d a r būlq galima prijung ti
p rie 13 va l. išvyks tanči o transporto". Šioje grupėje iš Su bačiaus g., Nr. 75, buvo Jonas Kaz lovsk is, iš Nr. 37 - H elena
Lisova, iš An taka ln io g„ Nr. 39,- Č:es l ovas Aulas ir kiti 70•
Nuo l atinę žmoni ų duoklę duo d avo taip pal Pravi enišk ių,
Dimit ravo, Pabradės priverčiamojo darbo stovy k los , kurios
nuo 1941 m. pabaigos buvo prigrūstos žmonit(.
Gyventojai neapk entė verbuotojų ir s l ėpės i nuo jq. Arbeils ·
amtų, Zauke lio komisijų nariai, darbo inspekto ria i, policinin ·
kai, atėję į įmones ir fabr ikus, dažnai rasdavo tuščius cechus,
stovinč i as stak les. Ypač s lėpdavosi jaunima s 80 •
Su verbuojama is žmonėmis buvo elgiamasi
vis žiauriau.
Kėdainių arbe itsamto vedėjas Dilmanas
kiekvieną atvestąjį
išplūsdavo ir apstumdydavo . Šiaulių apygardoje,
kaip prasitarė
pat s arbeit sa mlo viršininkas Giunteris, daug kur buvo iša rdy ·
7~

LTSR CV A, f.
Ten put, l. 4'J.
7~ LTSR CVA, l.
7'' LTSR C'VA, f.
~,i LTSli CV A, f.

730, ap . 2, b. B4, l. 75.

77
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tos šeimo s, kai kur liko vien vyrai su vaikais, nes žmonas išvežė į rei ch o ka torgą 81•

1942 m. į Vokietiją buvo išsiųstas vi lnietis V ladas Korovai Ap ie jo paliktus be duonos kąsnio tris vaikus ir žmoną
okupa ntai neno rėjo nė kalbėti. Korovaiči kas buvo stal ius,
o stal iai turėjo dirbti reichui 82•
Be alodDiros grūdamų į vagonus žmonių tarpe buvo daug
l igonitĮ ir smitĮ. N et hitleriniai gydytoja i, kurie akies mirksniu
nuspręsdavo 1mogaus sveikatos
būklę, iš Bresto rugpiūčio
pabai goj P grąžino į Vilnių 14 nesveikų vyrų ir 2 1 moterį 83 •
Visą l 942 m. vasa rą v yriausybinis
tarėjas Damas k as de·
šimt - dvylika dienų siuntė te legramas į Va ršuvą, užsa ky damas v agonus gyvoms prekėms pakrauti :
„Tel efonog rama apie transportą
Tr anspo rto Nr. 875738
Ka rin ė dalis: I Heseno verbavimo komisija Vi lniuje
(Arbeils amtas)
Reikia
vagonų
...........
. ............
.. ..... . .. . .... .
Turin ys: 700 darbininkų iš Lietuvos
Paru ošti pakrovimui:
se k madieni, 1942 m. rugpiūčio 15 d.
Paros laikas - 13 val.
Pakrov imo trukmė: l val.
Paruošti
išvykimui:
sekmadienį,
1942 m. rugpiūč io 15 d.,
14 val.
Galutinė stotis: Frankfurlas
prie Maino, Kelsterbachas.
Pri ima: Heseno ar be ilsarnlas, Frankfurtas prie Maino.
Perdavė: vyriausybin is ta rėjas Damas
Priėmė
........
d .......
va l.
Te lefo no aparato Nr. 661
Vilnius , 1942 m. rugp iūčio 10 d.
Darbo jėgos tvarkymo genera linio
įgaliotinio l Heseno
verbav imo
komisijo s vadovas vyriausybi nis
či kas.

tarėjas

Rugpiūčio
Berl yną

„Rusų

Damas" 84
Damas telegra favo Zaukeliui

15 d„ šeštadienį,
apie jo paruoštą 1 6-tą transportą:
panaudojimo darbe klausimu

LTSR C'VA, f. 625, ap. l, b. 51, l. 20.
LTSR C'V A, f. 626, ap . l , b. 669.
bl Trn pt1I, h. 772, l. l.
81 T1•11 f)<il, l. (i.
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r,2.'i, c1p
, l , b. ,n, l. l .
7:30, ap . 2, IJ. B4, l. 7:i.
fi2.'i, <1J). l, IJ. l , l. 13.
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Šešioliktas transportas su 232 vyrais ir 116 mo ter q , iš viso
348 darbininkais , 1942 m. rugpiūčio 15 d., 18,00 val. , (transporto Nr. 875738) išvyko iš Vilniaus į Frankfurtą prie M aino,
į Kelsterbachą. Kaune bus prijungtas darbininkų transp ortas
į Saksoniją . . . 85
Sekmadienio rytą 348 žmonės iš Vilniaus k raš to ir 552 iš
kitų Lietuvos vietovių atsisveikino su gimtin e. Iš Kau no traukinys pajudėjo į vakarus 86•
Rugpiūčio 24 d. Damas užprašė vermachto tra ns port o va ldybą Vilniuje jau mažiau vagonų, primindam as, k ad j uos išsių
siąs su mėnesio pabaigoje iš Kauno išvykstančiu transpo rtu 87•
Užsakęs vagonus, žmonių verbavimo komi sij os virši ninkas
sėdo rašyti ilgo skundo į Kauną, Rentelno
„ socialinės priežiūros specialistams
,,Vie tinių darbininkų dau giau nėra. Arbeilsamte beveik iš viso niekas nesiregistruoja . Tai a tliktų
verbavimo priemonių į reichą išdava. Visi bijo, k ad, u žsiregistravę arbeitsamte, bus paskirti į reiclą Net ir gavę k vietimus, neatvyksta. Policija nepajėgia šių darbininkų at v aryti.
Pirma, neužtenka policininkų, antra, išvežami eji išbėgiojo iš
butų. Tolesnis ieškojimas rezultatų neduoda 88 •
Tačiau Damas ir Zasė jau nebesuspėjo paru oš ti n auj ų žmonių gaudynių planų . Zaukelis, atsiuntęs prieš dvi sava it es pa dėkos telegramą už pagalbą, atvarant 600 000 žmonilĮ iš TSRS
į Vokietiją, matyt, apsvaigęs nuo Hitlerio gene rolq svaičioji
mų apie greitą p ergalę frontuos e (tuo metu hitlerinė kariuo menė veržėsi prie Volgos ir Kaukazo), įsakė Damo ir Zasės
verbavimo komisijoms rugsėjo pradžioje grįžti į B erlyną 89 •
Rugsėjo 7 d. Bernardas
Heidė, vienas Damo p avaldinių,
paskutinį kartą vedžiojo Vilniaus arbeitsamto
vi ršininkus po
surinkimo stovyklas, varstė limuzinų dureles, ai škino, kiek
kilometrų Lietuvos keliais, gaudydami žmones, nuva žiavo šiais
„opeliais" Heseno arbeit samto v erbuotojai. Viską aprodęs ir
perdavęs arbeitsamtui, jis suraitė paskutinį Heseno komisijos
parašą 90• Vieni ve rbuotojai išvyko gaudyti žmonių į Ukrainą,
kur šeimininkavo pagarsėjęs sadistas Erichas Kochas, kiti gri·
žo į Berlyną gauti naujų nurodymų.

Į B erlyną vyksta ntys Dama s ir Zasė vežė smulkias ataskaita s, k iek vieli nių gyventojų ji e išsiuntė į r eichą. štai, pavyzdžiui, iš Vilniaus išvykę tra nspo rt ai 91 :
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Data

1942 I.28
11.7
lf.18

IT.27

85

LTSR CVA, f. 626, ap. l, b. 772, l. 4.
„ Į laisvę", 1942 m. rugpiūčio 17 d ., N r. 190 ,
87
LTSR CVA, f. 626, ap. l, b. 772, l. 3.
88 Ten pat, b. 34, l. 27.
89 Ten pat, L 21.
90 Ten pat, l. l.
86

Iš viso

6507

JV.9
JV.<l

IV.21
V.5
V.20
V.30
VI.10
Vl.19
VI.30
VII.28

11

356

V III.15
V III.29

III.21
111.27

:

143
237
441
470
421
474
455
313
453
368
242
642
428
470
312
·31
232
19

Tll.11

11

Vyrai

Moterys

Iš viso

51
111
130
125
98
91
118
93
91
130
89
63
131
227
216
154
20

194
348
486
566
568
512
592
548
404
583
457
305

11

655
686
466
51
348
30

2065

8572

116

Iki 1942 m. rugsėjo 11 d. buvo išsiųsta
Iš
,,
,,
,,
„
„
,,

Vilniaus miesto
Vilniau s aps.
Tr ak q
..
Šven č ionių ,,
Ašmeno s 11
Svyriq
Eiš iškių
,,

773

reicho darbus

92

:

4458 žmonės
. 842
11
263
11
1353
1354
11
48
232

TarybinitĮ

k aro belaisviq, įvedus Vilniaus stovyklose karanDamo v erbuotojai kurį laiką nevežė . Tiktai 1942 m. kovo 16 d. iš Vilniaus sąusakimšuose vagonuose jie išsiuntė
550 tarybinių karo b elaisvią Nuo balandžio pradžios, Zauke liui susit arus su vyriausiąja ginkluotqjtĮ pajėgq vadovybe,
belai sviu s į Voki e tijos šachtas ir rūdynus v ežė tik vermachto
tiną,

91

Te n pa t , b . 772, l. 8; b. 7 1, l. l.

92

Ten pat , b. 3, l. 13- 14.
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verbuotojai
Tuo metu Pabaltijyje
buvo a pi e 27 000 tarybinių
ka ro belaisvių tl_ Iš V ilniaus balandž10 21 d . buvo išv, •i.ld j rei chą 1100 bel a 1sv1ų. gegužės 28 d.- 1000, birželio
10 d. soo~•
.
Tikslių duomenų apie išvežimą tuo laikotarpiu
iš kitq Lietuvos vietovių ir Kauno bei Alytaus tarybinių k aro belaisvių
stovyklų, deJa . kol kas nerasta . Be jau m inelų lran c;porlų, iš
Ka uno ir 1aulių apskrities
iki 1942 m. birž elio 25 d. Zasės
k om151jos verbuotojai
išgabeno l reicho darb us 432 žm ones v._
1942 m. balandžio 19 d. iš Panevėžio j Vokietij ą Sa ks onijos
arbeilsamlo žmonių r ink ej ai išveže antrą „reicho pramonės talkininkų" transportą. Po aštuonių dienq dar k e li š1mt<1
i Paneve žio ap ygardos gyventojų paliko gimtinę, o g egužės į l d . iš
Panevežio stoties išvyko j Saksoniją ketvirta si unta " .
Spr endžia nt iš Paukščio plano, kur nurodyta,
ki ek ku ri apsknt1s turėjo pateikti žmonių, iš to melo doku men tų ir gy ventojų pasakojimų tenka daryti išvadą, kad 1942 m. per va d in amąjį pirmąjį verbavimą i reichą hillerininkai
daugia usia iš\'Pžė Vilniaus k1ašlo gyventojų.
• LTSR C\ "A. f. 626, ap . l , b. 77 1, l. 167.
"4 Ten pal , b 3-1
, l. 66.
s. LTSR C\"A , f. 1099, ap. l , b. 5 1, l. 25.
" .. PanevėŽ!o apy~ardos balsa s", 1942 m ., r. 15.
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HITLERINIO M UšTRO TARNYBĄ

, l{"m1a nl1s / 111r"rJO , pr enrhm u, 1"1l,1m
s , l,,1v1am~ ir h..i,1
·: ,,m,. k1m 1• at itink,, r,11,n 111,, f11.m111s
, chnrdkln 10 1r il vnc; r<•1k,1J,iv,n
u,, ~11tP1kl,1 11ahmyl"• t1tl1kt1 VJ(•nrm1 m"hl
!,,J• • ,,n,m ~k,1 rlM IY, lt1rnyhil Sl'OdJt1m
r t P1c h l' T1m rl'1cho
,J,irho ta rn yh.il p<1t1kPt<1
, rhrl1•l11i1 11kl1•Jilmd\lĮ rt,ubas, kurio
l,bl a s 1tra1Jkll p,,nnkt u1 v1l'tml11Į ja 11nunl111
• J ndtl nn,tlAO·
c itJl1stinę ors;i<1 n1 1ac1 Ją, kt1rl hu1t1 11ah ma JllM 111vok1l't1nll'
Lozė!l komlw r lalo darbuolo/ų ,u11JraJ/nė/lmn
Ryga, lfJ42 m gegu1ės 1/J d

IJ slapto

,.Ja unieji

lietuviai!

Reicho darbo tarnyba šaukia jus vieneriems melams stoll
į jos eiles. Jūs turite pamatyti Vokietiją, Europos ši rd1, JOS
1
gamto vaizdžius ir jos miestus, jos žmones i_r jos _ da_~bą. • ••
Ne vi en as j au nuol is , perskaitęs šia ndi en š iuos zodz1us, g.t!
būt, trukt e ls pečiais. Kas buv o loji reic ho darbo larnybd ? Ar
lai ne ta s pats, kas ir trėmimas į reicho da_~b~s?
.
,
Niurnb e rge 1934 m. rugsėjo 6 d. pro 1ss1tc ~~u s 1us _na~1ll
partijos suvažiavimo dalyv ius po esesin!nkų da!mių_ prazy~ _,d•
vo ką tik aprengti rudomi s uniformomis „nauJausio _ partiJ o
padalinio" nariai - 52 000 reicho darbo tarnybos ~auJok~ - Sią
. . . .
. ..
· t · tuciJ· ą• 1·stc 111
na cionalsoc1ahstm10
aukl e 11mo ms 1
„e l• tl1tlcrio
"
·
s 1r
bendramintis
Konstantinas
Hirlas. JoJ e ka st uvas , mw, rd
..
k · t · okicčių J·aunirnui vudoesesininkų pamokslai tur e JO pa eis I v .
.
. .
. ..
. .
.
N
1935 n1 birželio rncnes10 v1s1 Vok1ct11os
ve hus 1r knygas . uo
·
.
d l
.
.
- bt ·
ka st uvu , lauztuvu, t1 •
jaunuoli ai tur ejo metus laiko e1ir I St1 2
giu pri e kclitJ , pelk ėse, dvan1 laukuos e · .
.
d b.
.
. . .· · k ms ncu z tcko savtJ ar 1
Pras idėjus kanu, kai hil 1e unm a .
.
. · h dirbo
.. . .
b"I" oti Jaunimą Į rr 1c o e
ninkų ir rekruttJ , JI C emc mo I izu
tarnybą ir iš okupuolqjų krašttJ . . . .•. VokictiJ ·os 1c 1cho c.lc11.
R t
buvo c1ts1ųst1 1s
Į Kauną, pas en e Iną,
. " l l kf Idas ir Ulr icht1s i _ Ve liclll,
bo tarnybos
„darbo vacldL
u e bos dcubo vc1dai" buv o
1942 m. va<;arą , rei cho darbo tarn y
„
.

.

7'2()

,

l, h. 2 1, l

,to

.

I L.TSR CV ,\ , I.
. ,< 1l ·
l " 1' 1-t2111 kl>V(> '..!
l>d , '-1
2 l)e11tschl' ll' lllln ~ 1111(h ll dOl '
1·
t> d 'šr Hl>
, "
L1ctuv.i " l<142 m. b, 1lt1lll ll\l
~
..
., <lllJOJI
, ·

,
u,.
4S

p

3)

PclkilĮ

ir

nenaudojamų

žemių įsdvinimas ,

4) Nauj11 dirvų a tkariavi-

Hitleris dėkoja reicho darb o tarn ybos vadui Konsta ntin ui H irlui

prie _ visų gebitskomisarų 4. Ji e organizavo lietuvių rinkimą
! re1cho darbo. tarnybą visą okupacijos metą.
1942
h
m. sau sw 12 d. laikra štis „Į laisvę " pranešė k ad į rei~ o darbo_ tarnybą v erbuojami pirmi eji savanor iai i'š Liet uvos.
uo sausw 10 d iki 31 d ·
r
komisarai i
!aun~o ms registruoj ą hitl eriniai
t
b
~ a~~ ~icių vusmmka1. Įstojusieji į reic ho darbo
arny ą sus1pazms1ą su g •·
• .
•
.
..
raziau swm1s Voki e tijos vietovėmis,
Prip rasią
pn e vok1skos discipl" ·
•
su vokiečių jau .
.•
. mos IT tvarkos, gyvensią . ka rtu
nauti teks tik ~imu,_ismoksią vokiečių kalbos ir papročių. Tara .. t"k . v1enenu s metus . Ar n e patrauklu2

k ... . .:

IS l TŲJŲ?

·

Reicho darbo t
b
darbai :
arny oje jaunuolių laukė toki e svarbiausi
1) Dirvos gerinimas daug·
.
jį nuleid žiant ,
'
iau sia aprūpinant ją v and eniu ir
2) Dirvų reguli av imas ,
4

"

46

[

Ia. "
isvę , 1942 m. birželio 9 d., N

r,·
l

„

mas ir pylimų statyb a,
5) Apsc1uga nuo potvynių ,
6) KelitĮ tiesimas,
7) Mišk11 želdinimas 5 •
Taip šiuos tarny bos dar bus išvan.l1jo „re icho darbo
tarny bos specia listas " ober feldm eisteric; Pficenma jeri s.
Be to, reicho da rbo tarnybo j e, sakė jis, atlieka mi gimnastikos pratimai ir su pažindinama su fiurerio mok slu.
J ei pridursime , kad „gimnastik os", prūsiškos rikiuotės ir muštro pratimai, kurių
metu, Hirlo žodž iais tariant,
Reicho darbo tarnybo j e
buvo mokoma besąlygiškai
pak lusti kito valia i ir sąžiningai atlik ti vadų įsakymus, trukdavo po kelias valand as,
o per trumpas poilsio minutes ir po dar bo eses ininkai mokė
,,nacionalsocia listiška i ga lvoti ", tai iš karto paaiškės visos rei cho darbo tarny bos užduotys - pan audo ti j aun imą darb ams ir
paruošt i frontui hi tl eri nėmis mintimis ste ril izuotus rekrutus.
Hitlerinių komisarų ir reic ho darbo tarnyb os verbuo tojų susitar imu rinkt i „sava norius " Liet uvoj e turėj o seniūnai, vir šaičiai ir burmi stra i. Kubiliūnas, ra gin damas Lie tuvos j aunimą
vy kti į Vok i etij ą, be daugybės minėtų ma lonumų , da r žadėjo,
k ad p o 6 mėnesių j aunu oliai gausią savaitę a tostogų .
Tačiau da uguma valsčių siun tė vi enodo turinio atsakymus savanoritĮ į r eich o dar bo tarnybą nesą.
š tai Nauj os ios Vilnios bur mistras Maskoliūnas 1942 m. sausio 3 1 d. rašė:
„Po nui Vilniaus apskri ties viršininkui
Pr anešu, kad savanorių į r eicho dar bo tarnybą N. Vilnios
mies te ir jo ribo se nėra" 6•
Vis tik kai kurių valsčilĮ viršai čiai pra nešė , kad „savanorių"
atsirado, nes ji e ir seni ūnai, gra sind ami pasiųsią jaunuolius
5

6

r. 133.

~
w,

„ Į laisvę", 1942 m . kovo 13 d ., Nr. 61.
LTSR CVA, f. 685, ap. 4, b. 6, l. 9.
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LIETUVOS JAUNIME
favo faut•
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Ta\ o tautostywnlmll$/t otelllsprlkf1111
o nuo tJJvofaile~ o,.
• Ta v o tautos II k l m as yra neatr!Semalsujungi;!, su AdoJl
ll1t11irio
\·ado\•3ujanios
E u ropos II k l m u.
Ta,'O tauta ,orv~ns lik su lrl!us su VokleUja.
Tavo tauta turi gyventU
Mohkis Iš savo tautos ls t o r lJo s.
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ruclTJSI
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.
Reicho darbo tarnyba tave laiko draugu.
Tu dėvėsi tokių p a t u n lf o r m ą, kaip ir vokiečių Jaunim~ .
Tu turėsi tas pačias teises!
Rekho darbo tarnyba oenorl tavęs i!'DaudoW
Jos d a r ba s yra joks prievartosdarbas.
Darbas·
Reidio darbo tarnybojeyra garbės tarnyba benet
.ruomenei'
Reiebo da.rbo tarnyba yra mokyklai
Per darbą /i tarp tavęs itvok~kojo j;Junimonori padėu draugystes
pagrindą savitarpiopagarbojekitų darbui.
Sportu ji nori ulgnidinUtavo kūną.

Draus me ji nori stiprinti lavo vy~kumą klusnume.
Aphietimu JI nori tave parengti bėndra1 Europosatel&J.
Ta\·o tarnyba Oi dtioJoJe Vokle tfj oje plečl.atavo akytu4
Savo tarnyba R.elcho darbo ta..rnybofetu prisipažinsi prie
tavo tautos likimo bendrumo su Didžią.ta VoktetfJa.
O au,Jrfšlrue su DldHąJa Vokietija yra vienf.utells taų
tautos ateflfes aau,rumas.
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Tokiais pažadais hitJerininkai

norėjo

suvilioti Lietuvos jaunuo lius
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.
·· ....,.r•• •
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arba transporto talkininku į pafrontę. Į reicho darbo tarnyb os
stovyklas Vokietijoje teks vykti tik rudenį" 9•
Kiekvienai apskričiai reicho darbo tarnybos verbuoto jai
liepė surinkti po 100 „savanorių•. Burmistrams ir viršaičiams
iš anksto, ,,kad negaištų laiko", išsiuntinėjo tuščius pasižadė·
jimų lapus, begales naujų plakatų. Didesniuose miestuose nuolat rodė filmus apie „linksmą• gyvenimą reicho darbo tarny·
boje. Generaliniai tarėjai seniūnams ir viršaičiams rekomen·
davo suagituoti į reicho darbo tarnybą kaime atostogaujančius
studentus. Abiturientams ir šeštos klasės mokiniams, jeigu •jie
sutik.tų stoti į reicho darbo tarnybą, pažadėjo išduoti, dar
nebaigus gimnazijos, brandos atestatus JO_
1942 m. rugpiūčio 27 d. Pauk štys įsakė, kad 192 1- 1924 ID,
gimę abiturientai irgi privalo atlikti vienerių melų reicho dar·
bo tarnybą. Už nepaklusimą jis gra sino dvejų metų priverčia·
mojo darbo stovykla 11•
Tuo metu Rentelnas pranešė apygardų komisarams, kad iš
Ostlando rudenį, tiksliau spalio 15 d., reikia išsiųsti „savan o·
riais" į reicho darbo tarnybą 2160 vyrų ir 400 merginų 12,
9

„WJln.aerZeitung", 1942 m. birželio 13 d., Nr. 137.

rn LTSR CVA, f. 1436,ap l, b. 5, l. 8.
11
LTSR CVA, f. 969, ap. l, b. 6, l. 225.
12
LTSR CVA, f. 6 14, ap . l, b. 280.

so

Norėdami apgauti jaunuolius, okupantai vėl veltui rodė propagandin ius filmus, išleido spalvotų plakatų, brošiūrų 13• Panevėžio apskrities
viršinink as net skelbė , kad į reicho darbo
tarnybą pr iimami ne visi, o tik ne mažesni kaip 164 cm ūgio,
be to, lie tuviai, lojalūs, sveiki 14.
1942 m. spalio mėnesį iš Kauno apygardos hitleriniai komisarai išsiuntė į reicho darbo tarnybos stovyklas Vokietijoje
400 jaun uolitJ.
Minėtas eses,ninkas Lencenas gruodžio mėnesį rašė apskričių vir šininkams, valsčių viršaičiams, seniūnams: .,Greitu laiku prasidės trečioji verbavimo akcija. Ir šį kartą Kauno apygarda su savo apskritimis neturi atsilikti. Kiekviena s valsčius
turi pristatyti 6 kandidatus. Šitokį nedidelį skaičių kiekviena s
valsčius gali duoti• 15• Jis dar pridūrė, kad artimiausiu laiku
viršai čius aplankys jiems gerai pažįstamas reicho darbo tarnybos „verbav imo vadovas•.
Rygoje tuo metu buvo ruošiami nauji plakatai, spausdinamos brošiūros.
Okupantų valdžia gaudė Lietuvos jaunuolius ir skelbė mobilizaciją į reicho darbo tarnybą dar keliskart, net 1944 m. birželio mėnesį 16• Tačiau kiekvieną kartą surinkdavo jų vis
mažiau .
13

LTSR
LTSR
15 LTSR
16 LTSR

14

CVA, f. 1436, ap l, b . 5, l. 19; f. 729, ap. l, b. 21, l. 40.
CVA, f. 729, ap. l , b. 21, l. 73.
CVA , f. 1436, ap. l, b. 5, l. 7.
CVA, r. 729, ap. l , b. 21, l. 122.

TOTALIN~ MOBILIZACIJA

.,Pricvolit t n11
l (Ir11ir 111rnybos iš bondruom cniq c111J11Ryvon.
loj 11 galima rciknla uti lik okupacint'.:s knriu ornrnes porcl,
kiams.
Jos luri nl ,t lkli krašto ištekli us ir buli lokios, kad ne.
tapttĮ jparci~oji inu gyven toja ms dalyv 11u
li karo vei ksmuose
pr ieš savo lcvyn~ ".
1907 m. torptoutinės Hagos konv encijo s 52 stral psnti

t eisė

„ Ui mirškil e žodžius lrnmanizmas, kull ura, larplaulinė
- mums tat tušč ias garsas... "
Gcbelsm

Hill erininkai, 1943 m. prad žioj e prarad ę d eš im tis tūks tančių
užkariautojq pri e Volgo s, apie gr e i tą p ergalę Rytuose
užsimindavo rečiau . Dabar visoje Vokietijoj e iš lūptĮ į lūpas
sklido lik vie na ba isi frazė-.,totalin ė mob il izac ija".
Į totalinį karą reicho vadovai siun tė ne lik mil ijonus jauntĮ ir
pag yve nusiq Vokietijos vyn1, bet ir tūkstančius satelitinių
valstybiq, okupuottJ terilorijtĮ žmonių.
Apie hill erininkt1 ruoš iamą visuotin ę mobilizaciją ga na se·
niai ėjo gandai ir Lie tuv oje. 1942 m. rud enį, sumažėjus veži•
mams i reichą, žmon ės šiek tiek aprimo. Bet hitlerin inktĮ pra·
laimėj imas prie Volgos įtarimus atgaivino .
1943 m. vasar io l d. SS ir policijos vadas Ostland e Je kelnas
informavo Rentelną apie būsimą ' lietuvių mobilizavimą į ver·
machtą. Bet šis , pas itaręs su Kubiliūnu, laukė konkretesnių
nurodymq iš Rygos 1•
Vasario 19 d. Renlelnas gavo iš Lozės potvarkį mobili zuoti
į totalinį karą ir Lietu vos vyrus. Tą pač i ą dien ą SS ir polici·
jos vadas Lie tuvoje Vysokis įsakė policijos skyria ms iki ko·
vo l d. surašyti visus 1919- 1924 m. gimusius vyrus . Surašant
mobilizuojamuosi us , jis liepė panaudoti adresų biurus , bur·
mislr~s, viršaičius, seniūnus, registracijos knygas, maisto kor·
teles ·.
Kitą dieną Kaune buvo sudaryta mobilizacijos darbo komi·
sija, arba , kaip vėliau ji buvo pavadinta, mobilizacijos vyk·
dymo štabas.
ri nktinitĮ

,,Lietuva po to talinės mobili zacijos našta".
Dailininko S. Zuk o (S. Rumbio) karik atOra
„Už TarybL/ Lieluvą · , 1943 m. bir želio mė n. , Nr. 32

šta bo vir š ininku buvo pask irt as Rente lno komisa riato darbo
politikos ir socialinės pri ežiūros poskyrio vedėjas, j au minėta
sis žmonit! rinkimo spec ia listas Dam eris, pavaduotojais - to
paties posk y rio vyriausybinis
tarėjas Erdmanas,
v ermachto
atstovas pulkininkas
lei tenant as Dicas , SS ir policijos va do
atstovas, tvarkos poli cijos vadas Lietuvoje pulkininkas leitenantas Muzili s, Rentelno komisariato sveikatos poskyrio medicin os tarėj as daktara s Obstas.
Mi es tuo se ir aps krity se buvo sudaryta 30 mobilizacijos apskrič iq štabų, į kuriuos į ėjo po vieną arbeitsamto , vermachto
ir hitl erininkų policijos a t stovą bei gydytoją 3• Vėliau į mobilizaci jos apskr ičitĮ štabus buvo įjungti ir li etuv itĮ buržuazinių
na cionali st q „sav ivaldos" atstovai - apskrič it1 viršininkai bei
burmistrai. Gydytojai da žniaus iai būdavo lietuviai .
Mobilizacijos šta bui Vilniuje vado vavo arbeitsamto virš ininka s Diunbira s, ŠiaulitJ - Giunt eris, Panevėžio - Elšlegelis \
Vasario 24 d. okupaciniai laikraščiai paskelbė Lozės atsišaukimą j lietuvius, raginantį stoti į SS l egioną.
3

1

LTSR CVA , f. 6 15, ap. 2, b. 2 1.
2
LTSR CVA, f. 1474, ap. l , b. 10, l. 21- 22.

1

LTSR CVA , f. 6 15, ap. 2, b. 21.
LTSR CVA, f. 1474, ap . l, b. 32, t. 23- 24.
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Vasario 27 d. Rent elna s, Just as ir Vysoki s a lsiš au kirne
„Lietuviai pri e gin klo" rašė : ,,Fiur eris Adolfas Hitl e ris dabar
duoda jums ~alimu~ą akt~via~ dal)'.v~u _ti š it oj e . l iki minėje
Europos kovoje . Tod el s tokit e I naujai Įkurtą „Lietu vių legioną•. ir s~vo karinin~ų vadovy_~ėje ?r e ta ki ~ų . E~ro pos tautų
kovokite uz savo krastą" 5 • Ats1sauk1mas baig esi bau ginimu
kad, jeigu lietuviai nest os į SS leg ioną, tai , vok iečiams pra'.
laimėjus , sugrįžę komunis ta i visus išnaikins. Stoj antie ms į hit.
lerinj vermachtą žadėjo atiduoti „amžinam naud oji mu i " žemę,
namus, įmones .
Padėti hitlerininkams ko voti pri eš tarybin es ta u tas, be okupacinės valdžios viršininkų, ragino ir pirma sis genera linis tarėjas Kubiliūnas. Jis , dar anksčiau kalb ėdamasis su Rente lnu,
te iravosi, ,,ar negalima būtų tam , kad pasisektų mob ilizacija ,
duoti Lietuvai kai kurių politinių pažadų" . .,Gan ytojišką" laišką apie „besąlygišką įsijungimą• į kovą už „ naują Europą'
kovo 4 d. Kauno bazilikoj e perskaitė arki vyskup as Skvi1eckas 6 •
Jokių pažadų hitlerininkai
nedavė, tik per k elias
vasario
dienas išspausdino ir išsiuntė tūkstančius mob ili zacin ių šaukimų, plakatų apie „raudonojo slibino" grėsmę, ap ie „ garbingą·
jį• lietuvių SS legioną .
Kubiliūno įsakymu apskričių viršininkai,
bur mistra i parink o
ir išpuošė svastikomis bei hitlerinėmis vėli avomi s pata lpas, al·
vežė svarstykles, paskyrė gydytojus,
policininku s, vertėjus 7•
Iš Kauno apskričių viršininkai gavo tekstu s , kaip „mokyti'
atvykusiu s į mobilizacijos punkt us 8•
Tačiau kovo l d. rytą hitlerininkų mobili zac ij os št aba i neturėjo darbo. Tik vieną ki tą žmogų patikrino s ąrašuose, nuren·
gė ir pasiuntė pas mobilizaci j os štabo vadovą, gydytojus.
Jie
iš akie s (be rentgeno ir nuodugnaus patikrinimo), mobilizacijos
šta bo viršininkui ištarus „tink amas", siūlė stoti į SS legioną.
Pirmosiomis kovo dien omis iš šimto pašauktųjų ateidav o
5-15 žmonių . Todėl Rent elnas, gavęs žinias apie mobilizacijos
eigą, sukvietė gen eralinius tarėjus ir paragino
ju os išleisti al·
sišaukimą, kviečiantį visus lietuvius
į mobili za cijos punktus .
Generali niai tarėjai iš esmės pritarė hitlerininkų p lanui mo·
biliz~_oli lietuvius į karinius daliniu s kovai prieš Tarybinę
Armiją. M at, jie tikėjosi tuo atveju, j e i Voki et ija pra laimėt\J,
5
0
7
8

„Ateitis", 1943 m. vasario 27 d ., Nr. 48.
„Naujoji Lietuva", 1943 m. kovo 4 d., Nr. 52.
LTSR CVA, f. 729, ap. 2, b. 3, l. 43.
LTSR CVA, f. 1474, ap. l, b. 10, 1. 28.

šių

dalinitĮ p agalba
išsi la ikyti valdžioje. O dab ar jie manė,
kad šiuo mom entu, kai vokieč iams ne sise ka, galima palankes nėmis sąlyg om is par duoti
hitlerininkams
Lietuv os jaunimą,
pvz., gauti iš hitl crin inkų pažadą, kad šiems dalini ams vadovau s karinink as lietuv is, kad juos, tarėj us, pavadins „vyriausybe", ,,min istrai s" arba n et suteiks „nepriklausomybę". Todėl
atsišaukim o ji e neiš leido.
Kovo 5 d. Rentelnas, sužinojęs iš gebitskomisarų, kad mobiliza cija su žlug o, koma ndiravo savo pavaduotoją Nabersbergą
pas Lozę. Iš Ry gos ap ie „netvarką" Lietu voj e buvo pranešta
net Rozenb e rgui. Re ichskomisaras
Lozė n ežinojo , ką daryti.
Vermachto v ir š ininka i Rygoje siūlė visai atsisakyti mobilizacijos. Bet Rente lnas, kovo 12 d. atvykęs į Rygą, atmetė tokį
pasiū lymą, n es tai pakirs ią voki ečių pres tižą. Rygoje buvusiems vir šini nkams jis paaiškino sa v o planą: Lietuvoje imtis
labai griežtų priemonių, o k ad gyv entojai n esuprastų, jog vokiečiams nesi seka, kviesti
į tikrinimo
kom isijas mažiau jaunuol ių.
Kovo 13 d. va kare, dar kar tą aptaręs numatytas
repr esija s su tuo metu buvusiu Rygoje Himl eriu, Rentelnas
grįžo į Kauną.

Kov o 15 d. , sukvietęs gebitskomisarus , Rent el nas smulkiai
instruktavo juo s, kiek mobilizacijos „sabotuotoj ų • reikia tuč
tuojau suimti, kokias lietuviškas įstaigas uždaryti.
Kadan gi daugelis Lietuv os profesorių, dėstytojų, mokytojų,
gydytojų nepr itarė hitlerininkų pask elbtai mobilizacijai,
ragi no
stud entu s, mok sleiv ius, pažįs tamus slėptis, sprukti į kaimus, tai
kovo 16 d. voki ečių pol icija suėmė 48 žym esnius lietuvių inteligentu s. Kai kurie iš jų , kaip generaliniai tarėjai Mackevič ius, Puodžius, uoliai tarnavo okupantams.
Suimtųjų tarpe buvo ir dorų žmonių, kaip rašytojas Baly s Sruoga, mokytojas
Puskunigis ir kiti. Visus juo s, norėdami įbaug inti kitus , hit lerinink ai i šsiuntė į štuthofo kon ce ntracijos stov yklą.
Kov o 17- 18 d. hitlerininkų polici ni nkai , išlaužę duris ir išvaikę sargus, uždarė Kauno bei Vilniaus univ ersit etus ir kitas
aukštąsias mokyklas . Jie atleido net šv ie timo vadybai vado vavusį sav o agentą Germantą-Meškauską. Paskyrę į jo vietą
hitlerininką šreinertą, vokiečių saugumo poli cij os ir SD viršininkai raportavo Berlynui: ,,Tokiu būdu į vokiečių rankas
pat eko svarbiausia
būsimo lietuvitĮ ta utos suvokietinimo
į staiga"

0•

Likusi eji genera li~ iai tarėjai , matydami, kad ir ji e gali praras ti aukš tus pos tus, k ovo 18 el. atbėgo su atsišau kimu pas
o LTSR CV A, f. 1399, ap. l , b . 26, l. 84 .
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Rentelna. Po atsišaukimu, kvietusiu Lietuvos jaunimą stotį
i hitleri~į vermachtą, buvo ne tik ~ene:a!inių_ tarėjų , bet ir
Kauno vyskupo Brizgia, buvusių bu:~~azmes. L1~tuv o_s kariuo .
menės generolų Raštikio ir Nagev1ciaus, V1lmau s Ir Kauno
universitetų rektorių M. Biržiškos ir Graurogko p a ra šai - iš
viso 21 parašas. Tarėjų delegacija pasiūlė Rent e lnui originalų
planą: pasirašiusieji atsišaukimą vyks i visas Lie tu v os apskritis, ten pasitars, parinks po tris kandidatus, kuri e, sukviesti
į konferenciją Kaune, oficialiai, ,,kaip lie tuvių taut os a tstovai ' ,
pasisakys už mobilizaciją. Rentelnas su šiuo plan u m ielai sutiko 10•
Balandžio 5 d. Karo muziejuje susirinko 90 „li e tuvių tautos •
atstovų, jų tarpe tarėjai Kubiliūnas, Matulioni s, k un igai Bernotas, Telksnys , Kemėšis, buvę buržuazinės Lietu vo s kariuomenės karininkai , apskrič·ių viršininkai
bei kitoki e okupantų
pagalbininkai. Jie surašė ir įteikė besišypsančiam Rente lnui
kon fere ncijos rezoliucijas, kad „tautos atstovai" kviečia lietuvius stoti į vermachtą, vykti į „karinės reikšmės reicho
darbus" 11•
Rentelnas sušvelnėjo. J ege riui jis įsakė nebesu im inė ti mobilizuojamųjų, jeigu jie šį kartą atvyksią .
Apskrityse hitlerininkai leido buržuaziniams nacionalistams
sudar_yti mobilizacijos komisijas iš valsčiaus viršaičio arba
b_urmistro, policijos nuovcdos viršininko ir valsčiaus sekreto·
naus. Jos su mobi~izacijos apskričių štabais turėjo paruošti
ben_drą pla~~•. kada Ir kur bus tikrinami pašauktieji. šitos Jie·
tuv1ų komIS13os" tur ··
· t 1· atvykusiuosius
.
. . . . . e_J~ t'k
1 rm
ir, jeigu " jie
tmkam1, siųsti ! h1tlermms mobilizacijos štabus i 2
Nuo balandžio 18 d · ..
.
·
cijos komisi'oms"
·, _!~IJU~~s ! darbą i: ,,lietuvių mobiliza.3 . . , mobihzac13a buvo prad eta iš naujo ir truko
~~ pa~artotm~a1_s tikr!nimais iki rugpiūčio 23 d., kai kur, pvz.
<:_no3e,
net 1k1 rugsejo 11 d.
Is pradžių, kovo mėn ·
b. .
..
1924
.
. •
esi, mo 111zac13os štabai ėmė tik 1919m. gimusms zmones B t 0 t! •
·
svarbius darbu s"
. . · e . , a e1sdavo dirbančius „karui
šeimas atie• d ' popiena~s, lmo fabrikuose, turinčius dideles
,
is avo gydyto3us B' • 1· 1
.
1912-19 18, ir 1
. . · irze 10. O d. bu vo paskelbta 11
25
išimties atveJ·ai t .mt: gimimo vyrų mobilizacija.
Bet kokie
1
mobiliz ac13os
··
· io
buvo panaikinti 13. eis 1 P-uo
•
nuo liepos menes
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1§
Visi 1910/1924 gimimo metų vyrai, ,·le.~I apio tai
paskelbus apskričh1 viršininkams arba burmistrams, turi
registruotis 1ictm·it1suras) mo komisijose (ir. 2 §).

2§
Surašymui vykdyti kiekviename mieste ir kiekvleD!lllle valsčiuje sudaroma lietuvių surn.~ mo komisija.

3§
š aukiamieji. kurie nesirc!(islrnos,nusipelnys grlcllų
bausmi11. Jie bu~ baudi;iaml, jei nebus nusipelnę dnr
sunkesnių bau~mit1,pagnl Heicho mloisterio ?ku~uotoms
llylų „ritim• 1!141m. jl'.ruorlilo19d, poh ·ark10 detdnrbo

prievolės Įnidlmo ok11puolos1·Ri·tą ~rit)~I' :; ~ kuli'jimu, sunkiųj11 darbų kalėjimu urba pr1verda111
010 durbo
stovykla,
pas. K ublll ilnas

Pirmąj ą die ną

po ko n fe renc ijos

P~tl~ ~<omitw rmu>
fr(im ~:-,;;1>..1
lA.w,,\ ..!...! Rn\..i.l4,,1'.s

Kas dieną keitėsi ir „užsakov a s" . Vieną dieną vyriausiasis
mobiliz a cijo s št aba s liepd av o s i ųsti visus paimtuosius ver1 machto talkininkais , ki tą - į reichą a r į vietinius darbus 4.
Dar prie š pa skelbiant mobilizaciją, nuo 1943 m . vasario _1~. d.
vieno žudynių org anizatoriaus Lietuvoj e hitlerininkų p~hci3os
majoro Le chthal erio sud a ryt a komisija tikrino ir_ regi~tr~~o
tarnavu sius nacionali stq poli ciniuos e batalionuose ir _v 1es~3o~e
P 0 liciįoj e . Iš jų į Jie tu v itJ SS legioną Lecht~aler\ ; uz:~se
!093 zmones, iš kurių 286 patys panoro tarnauti SS • T~ciau
Jll buvo p er ma ža, b e to, policiniai batalionai niekuo. n esiskxre nuo SS dalinių. Tod ėl kovo prad žioj e, kaip j au nun e ta, visiems pa šauktiesiem s siūlė pirmiau sia sto ti į lietuviq SS

- -

io LTSR CVA, f. 615
1g
' ap . 2, b. 21.
~
12 LTSR CVA
7~· balandžio 6 d., Nr. 80.
13

,
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11 „Ateitis"

g imimo
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LTSR CVA, r' 147, ap. l , b. 20, l. 21.
, .
4, ap . l, b. 20.
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Ten pa t.
LTSR CVA , f. l O18, ap . l , b. 97 , l . 6- 10 ·
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h

l egioną. Be kelių parsidavėlitĮ, pasirašiusitĮ pasižadėjim us lar.
n auti SS (Šakių apskrilyj<' tokių buvo 3, Raseinių - 3, Mažeikių - 5, Alytaus4, TelšitĮ -5, Eišiš kiti - 1, Kėdainių - 111)

sav anorit1 daugia u neatsirado.
Kadang i atvyko labai nedaug vyrų , tai h itl erininka i kovo
13 d. paskelbė, kad jie „užsigavo" ir sudaryti li etuvių SS le.
17
gioną ats isako •
Jaunuolius mobilizacijos štaba i siuntė v erm ach to ta lkininkais, į policinius „sav isaugos" batalionus, į r eichq , i darbus
Pabaltijyje bei Baltarusijoje. Abiturientus ir paskutinių klasių
gimnazistus ėmė į reicho darbo tarnybą; nenorin čiu s s to ti į ją,
užrašydavo vermachto talkininkais.
Buvę buržuazinės Lietuvos kariuomenės karinin k a i pu lkin inkas leit en antas Ugianskis, kapitonas Slyvėnas ir k apitonas
Milaševičius, norėdami apgauti Lietuvos
gyvent oj us, susitarė
su hitl er iniu karo komendantu Justu nuo kovo 23 d. pašaukti
nuo 20 iki 45 melų vyrus i „laikius" - stat ybos - b at alionus.
Todėl nuo tos dienos didelę dalį šaukiamųjų mobili z aci jos štabai skirdav o į dalinius sutvirtinimams hitlerinin ktĮ frontuose
statyti.
Nuo birže lio l d. mobilizuotus vyrus skirstė taip : į vermach•
tą - 21◄, i reichą - 1 1◄, Ostlando poreikiams - 1 /◄ 18•
Tačiau nurodymai iš Kauno keisdavosi
kaip vėj as. Birželio 6 d. mobilizacijos vykdymo štabas įsakė atsi ųsti visus
paimtuosius į Kauną, nes buvo pareikalauta
skubi ai išvežti
į Vokietiją 700 darbininkų iš Lietuvos (akci j a „Brenn hexe".,Deganti ragana").
Balandžio mėn esį Lietuvos Komunistų partijo s CK atsiša u·
kime „Šalin hitlerinę mobilizaciją Lie tuvoj e! " buvo rašoma:
„Nesiduokite įbauginami ir, visi kaip vi enas, atsisakykite
eiti į hitlerinės plėšikų armijos eiles.
Nesto kite šaukia mi registruotis ir raginkite kitus taip pa·
sielgti.
Įregistruoti - slėpkitės nuo paėmimo į kariuom enę, eikite
i partizanus , kovojančius prieš vokiškus okupantus dėl laisvos
Lietuvos . Pri eva rta išvaryti i hitlerinę kariuomenę - deze rty·
ruokite ir visais būdais priešinkitės siuntimui i frontą" 19•
Nei iš pradžių , hitl erininkams tik pask elbus mobiiizaciją,
nei vėliau , pad edant Lietuvo s gyventojus
siųsti į mirtį fron·
lū
17
18

LTSR CVA, f. 657, ap. l, b. l.
LTSR CVA, f. 1474, ap l, b. 20.

Ten pat.
ID Kovoje prieš hitlerinę okupaciją, p. 67.

tuose ir re iche l iet u vili buržuazi n ių nacionalistų „sa vi valdai",
numatyto k on tin gen to v e rbuoto j a ms n ep avy ko surinkti. Nors
policininkai ge st a po v ir š ininko Lietuvoje J ege rio įsakymais
dieną ir naktį gaudė, sodino į kal ėjimus, siuntė į priverčiamo
jo darbo stovy kl as , atl e idinėjo iš tarnybų šau kiamuosius, suiminėjo, kraustė iš butų jų tėv us, šeimas ir gimines, bet j au nų vyrų kai p trūk o, taip trūko.
Iš miesltĮ ir didesnių miestelių šaukiamojo
amžiaus vyrai
bėgo į kaimu s, vie n ki em ius, o iš ten, vos išvydę policininką,
sprukdavo į miškq. Hitle rininkai šniukštinėj o ir ieškojo pabė
gusiųjų visu r: n amuos e, stotyse,
vagonuose , salėse, turguose,
kasdien tik rino asme ns doku me ntu s, skaitė la išku s. Radę bent
vieną ji ems priešišką žodį. siuntė gestapui .
štai k eletas laiškų, patekusių į ges ta po nagus. Jie vaizdžiau
net už hitl erin ink ų ataskait as p arodo mobi lizac ijos nesėkmę.
Mokęsis Šakių gimn azij oje Juoz as Bendorai tis kovo 10 d.
rašė S. Bendorai čiu i į Vieną:
„Tu lai ške klause i dėl mobil izac ijos. Pas mus jau buvo. Iš
mūsų kaim o reikėjo stoti apie 12 vyrų. Bet jie išėjo savano riais į e igul io Butkaus l egioną. . . Iš Sakių valsčiaus turėjo
stoti į komisij ą 160 , o stojo tik vienas. Vokiet is perpykęs ir
tą išvijo. Pa skui, kai ėmė pirmadienį. tai geri žmonės padarė
taip: iš to šau kimo ištrynė savo pavardę ir į rašė Sileikių Pranuko pavardę, ir, jį apkaišę, pasiuntė. Komisija buvo mokyklos
salėje. Sak o , j is nuėjo į salę, atsistojęs ir stovi. Tie klausia ,
ko atėjai? Ji s rodo šaukimą ir sa ko, kad atėjau ant komisijo s.
Tie supykę išv ij o. Iš SintauttĮ v alsčiaus stojo 3, ir tie pa tys
vokietukai. Dabar mūsų legionieriai naktį niekad namie n ebūna , kad neužsukttĮ raudonsiūl iai. .. " 20
Marytė Razminaitė iš Raseinių aps., Kel mės vis. , Maironių k., kovo 10 d. išsiuntė išvežtam į Drezdeną broliui laišką:
„Pa s mus pradėjo sma rk ia i vyrus mo bi lizuot i. Taigi visi k as
gyva s, n eina, ir tiek. Taig i, sako , k a ip ja u bus taip, bet neisime nė vi enas, ir tie k . Tai gi dabar ir gel ežinkeli ečiai visi pa rėjo
iš tarnybos
ir nebeina
nė vienas, nes bijo, k ad nepaimtų
į kariuomenę . .. " 21
V lada s Buš anaus ka s, gyvenęs Telšit! miest e, Plungės g .,
Nr. 28, rašė broliui P e trui, išv ež tam į Leip cigo apyga rdos Belico-Er enbergo mies tą, gyv enu siam bendroje išvež tųjtĮ stovyk loj e, Ditri cho Ekarlo g., barakas II , lov a 2052.
20
21

LTSR CVA, f. 1399, ap. l , b. 74, l. 48.
Ten pal, l. 66.
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.,Mylimas brolau!
Gal dar nežinai, kad pas mu s ima nuo 1919 m . 91 11111110ir
20, 21, 23 ir 24 melL! .,savanor ius" į l ro nlą. Kad mal ytu m , Petreli , kiek čia visi vieningumo parodė, nieka s n ėjo . O dabar
eiguliams algų n eb ereikės mokėli, ne s vi s i išs pru ko kadagių
skiepyti. Kai tik paskelbė savanoriams alvykli, v isi gi mnazis tai, amatininkai išdūmė, kur kas pakliuv o, bel e iti nė vienas
nėjo. Sutaisė gimnazijoj e, privežė duonos, d ešrų, privirė kavos , o kai atėjo komisijos diena, atėjo viena s raišas , kitas
durnius, kilas be kojos (raišą paėmė). Per kelia s ėmi mo dienas priėmė kokius 5 lozorius. Cia, Pelreli, buvo j uok o, buvo
net vakarą surengę, buvo atvažiavę iš Voki e tij os, orkes tras
šatrijos salėje grojo, dainavo nemokamai. Bet ten susirinko
seniai ir moteriškos. VynĮ vi sai nebuvo. Pasakė k a lb ą, o paskui išvertė lieluviškai. Pasakė, jeigu jūs taip n eisi t, lai atiteksit „raudonajam slib inui" i glėbį. Ir Olis K iki la s, ir Las
išdūmė į kaimą" 22.
Albertas Mačiūnas

iš Šiaul iLĮ kovo 12 d. rd šė išvežtai
E. Vanavičiūlei:
.,Pas mus yra vyrų mobili zacija nuo 1919 iki 1925 m. gimimo. Mobilizacija yra visuose Lietuvos miesl eliuose ir kaimuose. Bel niekas neina į komisiją, žodžiu sak a nl, nestoja
į Lietuvos legioną. Jonas Kanopeckis
pabėgo į žalią mišką
pas eigulį ir daug kitų tokių draugq, nes n a muo se būli nega lima. Nakčia gaudo policija ir vokiečių žandarai. Katruos už·
klumpa namuose bemiegančius, tai Lie šoka per l angą laukan,
kad nepačiuptų vanagai. .. " 23
J onas Valančius iš Skiplaičių k., Telšiq aps., kovo 15 d. rašė broliui Domui i Vokietiją:
„Dabar yra naujokų 6 metų gimimo ėmimas. Visi išbėgo
į spanguolynus kadagių skiepyti, o policininkai
su ukrainiečit!
gaujomis (ukrai niečių buržuazinių nacionalistų. - K. R.) gaudo,
šaudo , ir atsida rė vidaus karas ... " 2◄
Gestapo valdininkai 1943 m. įsakė sura s ti ir suimti Ukmer·
gės aps., Aukštupio k., gyvenantį Alg imantą Mesčianską. Bel
tokio kaimo ten nerado. Kuo gi nusikalto Algimantas?
Hitle·
rininkai atplėšė ir perskaitė tokia pavarde pasirašytą kovo
22 d. laišką, išsiųstą tarnavusiam
vermac ht e Vaclovui če·
į Drezdeną

pukėnui.

22

LTSR CVA, f. 1399, ap l , b. 74, l. 62.
23
Ten pat, l. 61.
24
Ten pat, l. 68.

Laiško p ra džioj<' j is rase, k a d iki š iol nieko ne trūko, bet ,
paske lbus mobi lizaciją , p adėtis pablogėjo . .,Bet mes to viso
nė kiek ne ima m i ga l vą ! Ji e nori mus, lietuvius , gudriai apgauti. Ji e sk el bi a: ,.mobi li zac ij a ". Be t kai lik pas ira šai, tuojau
esi „savanori s". Niekas iš mū sų n e ga lvoja laisvu noru eiti ,
nei miest e , n ei kaime. Vis i e ina į mišką. Į miš ką aukštaičiai .
į mišką žemaičiai, į m i šką vi sa Liet uv a ! Prie ginklo aukštai čiai, pri e ginkl o iema ičiai , p r ie ginklo vi sa Lie tuva! Brangūs
draugai, ir Jūs taip dary kit e , kaip m es da rome ... Pas mus
jau tikras p ava sar is. Š ilt a ir gra žu. Tai ir Jūs traukite ten,
kur šilta ... " 25
Gegu žės 6 d. naujas SS ir policijos vadas Lietuvoje I-Iarmas
įsakė gaudyti
mobil izuo j amuos ius, panaudojant
nE:t motorizuotus poli c ijos būrius 20. Hitlerininkų mob ilizacijos štabams
apskritys e ir gebi lskomi sa ram s centruos e poli c ijos vir š ininkai
išskyrė sustiprin tus policijos
būrius.
Gegužės 7 d . J e geris p ranešė mobilizacijos
vykdymo štabo
viršininkui Dam er iu i, kad Garl iav os vals čiuje policininkai su ėmė ir pasiuntė į Kaun o kalėjimą 10 „mobilizacijos
sabotuo tojų" .

Kazį Pauliuk evi čiq , gimusį

1924 m ., Kazį Matu laili, gimusį
1923 m., Juozą Labanauską, gimusį 1919 m., Juozą Kurauską , gimusį 1920 m., ir Miką
Č:ek«vičių, gimusį 1925 m., Jege ris įsakė išsiųsti į priverčia
mojo darbo stovyklą Latvijoje;
Kazį 'Zibą, gimusį 1906 m.,
ir Jurgį Garliauską, gimusį 1903 m.,- iki karo pabaigos i darbus reiche, o Antaną Kupčinską, gimusį 1907 m., ir Praną Burneiką, gimusį
1887 m. ,- į priv erčiamojo darbo stovyklą
1924 m.,

Albin ą Marliš auską, gimusį

Pravieniškėse

27

•

1943 m. pavasarį į Lietuvą atplūdo nauja „repatriantų" banga. Balandžio pabaigoje į Kauną a tvažiavo keli šimtai „galvtĮ"
ūkiams užimti . SA oberfiureris
Lencenas sukvietė į Kauną apie
400 es esininkq ir mokė juos, ka ip reikia atimli Liet uvos gyventojLĮ turtą, išvaryti
iš sodybtĮ ūkininkus. Iškeliamiems
žmonėms buvo įsaky ta nuo balandžio 29 el. pe r porą cliem1 išsikraustyti ir vykt i arba į Vilniaus kraštą , į Panevėžio ar Uk mergės apskrit is, a rba prisistatyt i į arbeitsamtą ir vykti į Vokietiją. Į tuos i:ikius, į kuriuos
neužteko naujai atvykusių
kolonislq, pas kyrė „jaunus ūkininkus" vokiečius iš seniau
2"
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LTSR C VA, f. 1399, ap. l, b. 25, l. 167 .
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60

ciškų Pe lroš ių , gimu s į 1919 m., iš šauklių , S i moną Kazbaraitį,
1919 m., iš Mosėdž.io valsčiaus, Rapolą Skirgailą, gimusį 1924 m., iš Mosėdž io valsčiaus, Konstantiną Šimkų, gimusį
1919 m., iš Zeb roklĮ k ., Mosėdžio vls. 33•

kolonizu otu vietu 28• Imon ėms, bendrovėm s, krautuvėms mies.
tuose vad~vauti~ irgi plūdo iš Voki etijo s šimtai „miestiečių•
kolonistų. J iems apgyvendinti reikėjo butų. Neatėjimas i mo.
biliza cijos punktą arba i arbeilsamtą buv o gera dingsti s žm0•
nėms iš namų išmesti.
Jau 1943 m. vasario l d. okupantai išvežė į Prav ieniškes
apie 150 kauniečių šeimų, nenorėjusių užleis ti vi e ttĮ at vy kstantiems okupantams.
Kaune 1943 m. gegužės mėnesį apygardos geb its komisaro
Lenceno įsakymu mobilizuojamųjų jaunuolių tėvai ir giminės,
pas kuriuos gyveno neatvykę i mobilizaciją žmonės, pe r 48 valandas turėjo palikti butus . Tie, kurie nepaklausė hitlerininkų
įsakymo, buvo iškraustyti jėga. Hitlerininkai , norėdami sukiršinti žmones, atvarė žydų geto gyventoju s ir liepė jiems
išmesti iš kauniečių butų daiktus 29,
Gegužės 14 d. popi etę Kaune vėl buvo iškrau st y ta šimtai
kauniečių. Jų kambariuose apsigyveno
atvykę iš Vo kietijos
kolonistai. Gegužės 19 d. Lencenas iš mobili zacijo s št abo gavo
800 mobilizacijos „sabotuotojų" sąrašą , pag a l kurį galėjo iškraustyti iš butų arba suimti jų tėvus 30•
2inoma , lietuviams iš ūkių ir butų išvary ti hi tleri ninkai ras·
davo įvairiausių pretekstų. 1943 m. spalio mėn esį jų žiniomis
Lietuvoje buvo 30 000 vokiečių kolonistų 31• N au jas planin·
gas" kauniečių išvarymas iš butų prasidėjo 1943 m. gruodžio
mėnesį, kai akcijai _vadovavo esesininkų „paauglių vadovas'
Johan esas Miuleris 02• Ir šį kartą iškraustymo priežastis buvo
neatvykimas į mobilizacijos punktą. Baigus kolonizaciją,
SS kolonizacijos štabą buvo nutarta pavadinti reichskomisa·
ro įstaiga voki ečių tautybei stiprinti. Nėra ab ejonės, kad ši
„įstaiga" per trumpą laiką būtų tiek „sustiprinusi"
vokiečių
tautą Lietuvoje, kad vis i vietiniai gyventojai
būtų buvę iš·
kraus tyti ne tik iš butų, bet ir iš Lietuvos.
1-~~3 m: ~-e~užės 13 d. ir Kubiliūnas išsiuntinėjo visiems a~sknc1ų vusmmkams telefonogramas, kad n estojusius į konu·
sijas asmenis reikia sugaudyti ir perduoti hitl e riniams mobi·
lizacijos štabams .
. Ge~užės ~-~ d. _hitlerininkų policijos būrys sugavo ir perdavė
Šiaulių kaleJ1mu1 neatvykusius į mobilizacijos komisijas Pran·

gimusį
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Gegužės 29-30 d. pe r gaudynes Kretingoje poli cin inkai tarp
daugelio kr etingiškiq suėmė ir nuvarė į kalėj imą 55 metų Joną Gedgaudą dėl to, kad į mobilizacijos
komisiją neat vyko
jo sūnus 31.
Prie Me telių ežero nuo mobilizacijos
slaps tėsi · ob elnykų
kaimo jaunu oliai - Pra nas Matuzevičius, Stasys Zubravi čius,
Jonas Zautr a, Jon as Vaškevičius, Pranas Kurševičius, Juozas
Barstys. To pa ti es kaimo jaunuolis Antanas Miliau skas , atėjęs
į komisiją, neb egrįžo. Už n eatvykimą anksčiau jį perdavė
gestapui, kad būtų išsiųstas į fron tą su stat ybo s bata lionais 35•
Gegužės 15 d. į Pilviškių stotį turėjo atvykti 28 jaunuoliai,
patikrinti ir paskirti į ver machto talkin inkus. Prisis tatė tik 11.
Kitų gaudyti išvyko Marijampolės lie tuvių saugum o policija
ir Pilviškių policijos punk to policininkai 36•
Gegužės 30 d. mobilizacijos
Marijampolės apskrityje, Liubave, metu vienas tėvas paprašė hitlerinę komisiją palikti jo
sūnų. Kai hitl erininkai nesutiko, jis davė ženklą sūnui bėgti.
Policininkai ėmė jį vytis, bet vaikino n esugavo. Už tai į Marijampolės kalėj imą buvo išvežtas tėvas 37•
. Kokių tik priemonių nesigriebdavo
hitlerininkai . Gegužės
mėnesį Kaune
ir aplinkinėse stotyse žandarai patikrino
210 traukinių ir suėmė 135 žmon es 38•
Birželio 5 d. mobilizacijos štabas Marijampolėje raportavo
Dameriui, kad mobilizuojamieji
nežinia kur dingstą. Birželio
3 d., anksti rytą, Marijampolės žandarm erijos postas išvyko
jų ieškoti, bet nerado nė vieno. Sasnav os valsčiuje tą dieną
i komisiją atėjo tik 3 žmonės. Valsčiaus viršaitis prasitarė,
kad jis negalėjęs išvaryti net savo sūnaus. Igliš kėl iuose į tikrinimą irgi atėjo tik viršaitis ir seniūnai 39•
Generalinio komisaro raštininkai, teisindamiesi Berlynui dėl
mobilizacijos nesėkmės, 1943 m. g egužės 9 d. surašė ilgiausią
13 lapų raštą. Bijodami sakyti ti esą, kad Lietuvos gyventojai
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priešinasi okupan tams, jie sugalvojo daugybę sva ičiojimų apie
lietuvių tautos „atsilikimą· ir rasinį „n epilnavertiškumą •:
„Tarp Pabalti jo tautų lietuviai, be abejo, yra didžia us ias rasių
miš inys , kas matyti ir iš jų tipų . Iš š10 žema1ėitĮ, au kštaičių,
rnvalkų l ietuvių , baltarusių, lenkų , rusų ir t. l. m ,.:.inio biologinio pam ato išsivystė savybės, kurio s, ap eli uoj ant į charak terio ypatybes, kaip garbė, solida rumo jausmas , laisvė, noras
aukotis , polink is di rbti, ir t. t., re aguo ja kitaip, ne gu buvo
tikėtasi. Čia, be abejo, prisidėjo ir li etuvių istor ija. Lietuvių
tauta , be viso to, visai nekaringa• 40•
Išvard inę visas represijas, kurių jie ėmėsi, p abaigoje nurodė,
kad viena vietovė, kur labiausiai vengiama darbo , blogai pristatomo s prievolės , slepiasi „ta m sūs" elementa i ir į kurią
pabėgo šaukiam ieji, bus nuodugniai patikri nta , o vis i pabė
gusieji , vengian tieji darbo, ir jų šeimos išvežti į k oncentraci jos arba priverčiamojo darbo stovyklas (kol kas nepavyko
išaiškinti , ar tur ima galvoje Kazlų Rūda , ar Š\·enčionių ir
Svyrių apskritys ).
Vyriausiojo mobilizacijos štabo viršininka s Dameri s birželio 23 d. patarė SS ir policijos vadui Har mui, kaip bausti
žmones , suimtus už mohilizacijos sužlugdymą. Visus „kaltinink us" jis suskirstė į šešias grup es: l) nea tvykę į tikrinimo
komisijas , 2) atvykę tikrintis , bet po to pasislėpę, 3) pabėgę
iš dalinių arba darboviečių , 4) n eatvykę į tikrinimą ir sudrau·
dę kitus , 5) kitų gimimo metų žmonės, sulaikę pašauktuosius
arba kitokiu būdu aktyviai veikę prieš mobilizaciją, 6) slėpę
1- 5 punktuos e išvardint us „nusižengėlius" ir sutrukdę polici·
jai juos suimti.
Pirmos grupės „nusikaltėlius• Dam e ris prašė atsiųsti jam,
kad juos uždaru transportu nugabentų į Liepojos karo laivyno bazės statybos stovyklą. (Į Liepoją jau balandžio mėne·
sį hitlerinės policijos viršininkai išsiuntė 300 Lietuvos jaunuo·
lių , vadinamųjų mobilizacijos sabotuotojų 41 .) Visoms kitoms
,,nusikaltėlių" grupėms priverčiamojo darbo stovykla
Liepo·
joje, jo manymu , esanti p er švelni. Juos reikia tučtuojau teis·
ti vokiečių ypatingajame teisme, ai škino jis, arba pasiŲS t i
į koncentracijos stovyklas. Gestapa s turėjo nuspręsti, į kO·
kias koncentracijos stovyklas geriausia būttĮ juo s sitĮsli. . .
Gavęs šio rašto kopiją, gestapo viršin inkas Jegeris užras~:
,,Tuos, kuriuos saugumo policija turi pasiųsti į koncentr ac1•
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jos stov yk las, daugiausia siųsti i pr iverčiamojo darbo stovy klas, kur jie turi dirbti sunkesnėmis sąlygomis " 42 •
Ok upantq valdžia ir h itle rin iai k olonista i n iršo , matydami ,
kad lietu,. 1ai jų visai neklau so . Štai Rasei n ių apskrities Skirstmonių kaime įsikūręs „repa tr iantas• Valteris Hermanas
skundėsi Krnigsberg o gestapu i, kad vieną liepos sekmadieni
pas
vietinį gyventoją Kalvaitj susirinkę lieluviai
net šokli. Val te ris , Emilis ir kiti „tikri" SA vyrai nuėję jų gaudyti. Bet jaunu oliai pabėgę „su rėmais ir stiklais · 43•
Kaun o upyga rdos gebits k omisaras SA br igadefiureris
Lencenas liepos 9 d. bu ržuazinių nac ionalistq Kau no apskr ities
polici jos vctclui ir aps kr ities v iršininkui rašė, kad lietuviq policija n erodanti geros v alios, kad kiekvienas policininkas turįs
suras ti ir at vežti į kalėjimą po tris asmenis , neatvykus iu s
į mobilizacijos
kom isijas 44 •
Tą pačią dieną iš Vilkaviškio
i Kauno kal ėjimą polic ininkai
atvežė suimtus už neatvykimą į mobilizacijos
kom isiją 24 žmones . Tarp jų buvo Aleksandras Arba taitis , gimęs 1923 m., iš
Vilkavi ški o miesto , Petras Bagd onas , gimęs 1922 m ., iš Lenkai čių k ., Bronius Nemiras , gimęs 1921 m., iš Zvirgždaičiq k.,
ir kiti 45 •
Liepos 18 d. į Kauną atvyko pats generalinis darbo jėgos
tvarkymo įgaliotinis gauleiteris Fricas Zauk elis. Padaręs generalinio komisariato ūkio sk yr iaus salėje pranešimą, kuria me reikalavo išvežti į reichą 10 proc. Lietuvos gyventojų, j is
su palyda ir buvusiais Kaune h itleriniais viršininkais nuvyko
į Rentelno butą . Nuo 12 val. 30 min. jie dar kartą tarėsi,
kaip greičiau būttĮ galima surinkti 300 tūkstančių Lietuvos
gyventoją

Pasitarim e, be generalinio įgaliotinio Zauke1io, dalyvavo
Rentelnas, valstybinis
tarėjas Poikertas, generolai Bremeris
ir Vodepas, gestapo vi ršinink as Lietuvoje J egeris, SS obergrupenfiureris,
Him lerio sudaryto
vyriausiojo
štabo kovai
prieš tarybinius ir kitų okupuotq šal ių partizanus viršininkus
fon dem Bachas-Calevskis
(bej e, 1944 m. Hitlerio paved imu
jis sulygino su žeme Varšuvą), SS ir policijos vadas Ostlande
J ek elnas , re icho darbo ministerijos tarėjai Beilas ir Lečas, d<lktaras Rotas, pulkini nkas leitenantas Frankas, pulkininkas Baue ris , SS ir policijos vadas Lietuvo je Harmas, hitlerininkų
◄2
◄3
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tvarkos policijos vado pareigas einanti s pu lkininka s leite nantas Muzilis, Rentelno komis ariato ūkio skyriaus vedėjas Pensė,
to paties skyriaus poskyrio vedėjas Šiutė, gebit sk om isarai
Lencenas, Noimas, Hingst as ir Gevekė, Sak sonij os ar beitsa mlo prezid entas Beningas ir Dameris.
Pirmasis kalbėj o Renl elnas. Lietuvoje, jo žodži ais tariant,
esančios ypatingos sąlygos. Gyventojai nerodą n oro laisvanori škai vykti į reichą arba stoti į vermachtą. J ei val džia imasi griežlesnitĮ priemonių, lai gyventojai visuomet b ėgą iš įmo
nių į kaimus, ypač į miškus. Kadangi ma ža esą policininkų,
labai griežtų priemonių ga lima buvę imtis tik atskirais atvejais, o veiksmingų žygių prieš pabėgusius iki šiol da r iš viso
nebuvę galima atlikti. Toki a padėtis pabloginu si politinę nuotaiką krašte, ir dėl to išsiplėtusi partizanų veikl a. Dabar iškilęs pavojus, kad Lietuva neatiduosian ti v ermachtu i žemės
ūkio produktų, miško medžiagos ir pramonės gaminių normų.
Todėl jis, Renlelnas, jaučiąs pareigą atkr eip ti dėmesį į tokią
įvykių raidą, kad, imantis griežtesnių priemon itĮ, būtų aiškiai
susitarta, kas už jas atsakys.
Zaukelis pareiškė, kad be griežtesnių policinilĮ priemonių
reikiamų rezultatų Lietuvoje n ebūsią galima pasiekti. Čia jis
dar kartą pabrėžiąs, kad vieloj vežamų j reichą darbininkų
vyrų užskaitysiąs ir moteris. Jeigu griežtos policinės priemonės sukelsiančios Rentelno nurodytas
pasekm es , tai už lai
atsakąs jis.
Po Zauke lio kalbėjęs fon dem Bachas-Calevskis, vyriausiojo
štabo kovai pri eš partizanus viršininkas, remdamasis Zauke lio
žodžiais, liepė SS obergrup enfiurer iui Jekelnui garantu oti priemones, kad iš Rentelno nurodytų apskričių ir valsčių būtų
atvaryti žmonės. Jis tikėjosi dar tą pačią dieną sus itikti su
Himleriu , papasakoti apie pasitar imo rezultatus ir paprašyti
leidimo sustiprinti visą policinį aparatą Lietuvos generalinėje
srityje (iš esmės Himleri s tai minčiai jau pritaręs).
Išlydėję Zauk elj ir jo palydą, hitleriniai
viršininka i . tarėsi
toliau ir nutarė Lietuvo j e esančią policiją sustipr inti ne vė:
liau kaip iki rugpiūčio 15 d. Nuo tos di enos prad ė ti tikrinll
1919- 1924 m. gimusius vyrus, atleistus dėl ūkinių ir socialinių
pri ežasčių, ir imti visus, nors ji e būtų ir fiziškai netinkami.
50 proc. paimtųjų siųsti į vermach tą, o likusius 50 proc. i reichą. Nuo birželio 2 1 d., surinkus 17 000 vyrų į vermachtą,
kitus siųsti tik i darbus. Valsčiuose, kur laba i blogi mobiJiza·
cijos rezultata i, atiti nkamai pasiruošus, vykdyti baudžiamąsias
policines akcijas - paimli v isus 15- 50 me tų asmenis , nel
66

moteri s ir vaikus, ir pasiųsti į darbus reiche. Propagandiniais
tik slais ir dėl augančios partizanų veiklos imtis numatytų
priemon ių visų pirma Vilniau s kra šte. Karo pabėgėlius iš
TSRS, esančius Alytaus stovykloje, siųsti ne į Latviją, bet,
įskaičiuoj,mt į bendrą Lietu vai išvež imo normą, išvež ti tuč
tuoj au į rcichą. 1912- 1918 ir 1925 m. g imusiems mobilizuoti
išleisti griežtas atrinkimo taisyk les . Iki šio l suimtus dėl ne atvyki mo į komisiją į Liepoją n esiųsti , bet perduoti kaip karo
belai sviu s verm achto s tacionarinėms karo belaisvių stovyk loms, ka d iš ten juos išvežtų į reicho dar bus, kaip karo bela isvius 46 •
Jau po dviejų dienų Harmas pran ešė į Damerio vietą paskirtam Vilniaus ar b ei tsamto viršininkui Diunbirui , kad iš pri verčiamojo darbo stovyklos Vilniuje , Lukiškių, Šiaulių ir Kau no kalėj imtĮ suimtus už neatvykimą į mobilizacijos punktus
žmones nede lsiant išsiųstq į re ichą. Tokių žmoniq turėjo būti
apie 800 47 •
1943 m. li epos 28 d. SS ir policijos vadas Lietuvoje H armas,
gesta po viršininkas J egeris , Rentelno įgaliotinis Pensė, gebits komisarai Vulfas ir Lencenas dar kar tą aptarė Kaune , kokilĮ
konkrečių pri emonių reikia imtis, k ad būtų įvykdyti Za uke lio nurodymai. Jie nutarė iki 1943 m. rugpiūčio 17 d. gaudyti
žmones savomis jėgomis: daryti kra tas butuose, tikrinti kinus
bei turgus ir visus 1919-1924 bei 1912- 1918 m. gimimo vyrus suimti. Jeigu nepasisektų sugauti mobilizuojamųjtĮ, kaip ir
anksčiau, areštuoti
šeimų narius. Im ti vis11 pirma darbingus
žmones, k ad po k uri o laiko, jeigu prievolininkai jtĮ nepakeistų , būtų galima juos išvežti į darbus Vokiet ijoje. Be to, nuo
1943 m. rugpiū čio 17 d. pradėti tikrint i Kauno, Vi lniaus, Šiaulių ir Panevėžio mies tuose, o nu o rugpiūčio 20 d.- ir apskrityse visus atleistus 1919- 1924 m. gimimo vyrus 48•
Lietuvos miestuose ir kaimuose žmones gaudė hitleriniai
žandara i ir vietinitĮ buržuazinitĮ nacionalislq policija.
Vilniaus gestapo valdininkai liepos 27 d. pranešė Kaunui,
kad liepos mėnesį ji e suėmė ir nubaudė Vilniaus krašte
197 neatvykusius
į mobilizacijos
punktus asmenis, iš j ų du
liet uvius , pabėgusius iš vermachlo talkininkų, sušaudė, 11 ver111a
chto talkininkq už drausmės pažeidimą pasiuntė visam karo
laikui į Pravie ni šk iq priv e rčiamojo darb o stovyklą 49 •
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Liepos pabaigoje Vilkaviškio policija gaudė užrašytus , bet
neišvy kusius į reicho darbo tarnybą . Tačiau iki liepos 30 d.
policininkams pavy ko sučiupti tik vieną jaunuolį 50•
Liepos 31 d. SS oberšturmfiureris Noigebaueri s vėl pranešė
Kaunui , kad Vilniaus tarybin iq karo belaisvi q sto vykl ai perduoli 98 kaliniai - mobilizacijos sabotuotojai. Ji e, ka ip ka ro
belais viai, turėjo būti išvežli į šachtas ir rūd ynus reic he.
14 jų buvo pabėgę iš vermachto darboviečių ir sto vy k los batalionų . Tai Jonas Miklevičius, gimęs 1920 m., pabėgęs iš
5-jo lietuvių statybos bataliono , Petras Jaks eboga, gimęs
1921 m., pabėgęs iš to palies dalinio, Klem ensas Rimše lis, gimęs 1920 m., pabėgęs iš 3-jo lietuvių statybo s bat a lion o, Antanas Babarskas, gim ęs 1923 m. Šventežeryje, pabėgęs iš to
paties batali ono, Boleslovas Benderis , gim ęs 1922 m. Kauno
apskrityje , pabėgęs iš l-jo l ietuvių statybos batalio no, ir kiti.
Kauno kalėjimo viršininkai rugpiūčio 4 d. šan čiuose buvusiai tarybinių karo belaisvių stovyklai p erdavė 132 jau nuo lius. Čia buvo iš visų Lietuvos kampelių sug audyt i žmonės.
Pranas Barkauskas, gimęs 1923 m., iš Kapčiami esčio , Juli jonas
Bortkevičius, gimęs 1921 m., iš Šližinkos k., Ukmergės aps.,
Balys Germanavičius , gimęs 192?. m., iš Biržų, Juozas Grabauska s, gimęs 1923 m., iš Mati ešitĮ . k. , Kauno aps., Pranas
Grevas, gimęs 1922 m., iš Miežionių k. , Trakų aps., Pranas
Zenonas Labanauskas, gimęs 1924 m., iš Šiaulių, Vytautas Sabataitis, gimęs 1923 m., iš Jurba rko, Bronius Vitkevič ius, gimęs 1925 m. iš Užubalių k., Panevėžio aps., ir kiti 52•
Šiaulių kalėjimo administratoriai
rugpiūč io 9 d. perdavė
į Šiaul iuose buvusią tarybinių karo belaisvių stovyklą išvež ti
į reichą kaip karo belai svi us 65 vyru s 53 •
Raportuodami apie gaudynes Ras einiuos e, hitl erininkai rašė,
ka d rugpiūčio 11 d. vokiečių dalinys , su ukrainiečių bur žuaz inių nacionalistų būriu atvykęs į mi es tą, nušovė Bronių Never·
dauską (apie 26 metų) ir Petrą Rimkų (api e 23 m e lų). Daugeli
žmonių gaudytojai sužeidė. Mieste kilo did elis n erimas 54,
Per masines mobilizuojamųjų gaudyn es Liet uvo j e tik nuo
. 65
rugpiūčio 1 d. iki 12 d. policininkai su ėmė 451 jaunu o ll ·
50

LTSR CVA, f. 1474, ap. 1, b. 29, l. 23.
LTSR CVA, f. 1399, ap. l , b. 54, l. 3 1.
s2 Ten pa t, l. 55- 58.
53 Ten pat , l. 35.
5
◄ Ten pat, l. 55- 58.
55
Ten pat, b. 6 1, l. 169.
51

--~
·elo\los gy\len~oi
ai!
$aha tU.UJ>fią mis-q tau:ri.a'IŲiq tautos sūnq, kurie m7li savo~
r onko!MI del jos ateities,

i6ut

vu dar

atsJnJMb lr told-q, kurie p]voja,

kad

ar6aa milko, ,:alim.a išveiqru

vletll, u pultnmlant

pv ~

v:lilkdamq Jrlev ol~
Si!Uldklo kova
perpl ~.

:m

, unk l

u-relblauja

lluyti

Tod,ll jau ~ ml:nMo6 altrioa prlemoDH

l

Pavy11Wui :
Vlii tie, kurie

atvykę

aevykdo

i priėmimo It~

tolbn.ųalq

Hatyyke

vl5e, kad biitq iškovota

li
Ir

~

daw

bus jvykdytoc.
eutv ylu~

art,.~

zunocl:,mq. .

tie , ku .m nv o p11refc,,s~tllkllsiuealsu

~

taip pat !ik.mlnbl , ku ri.o ,UI nęaleulnam\f pr~i'I
-tlieka
„w.ebe pylia Vll, Ir visi nubem karo ūkio kcuėjal 1Nt laikomi pridais, su
nriala DU atltla.lr.amal Ir pukJcta,
·
TtMe vietOMJ,k\lr llelianaq
l')'nntojlli IHrsWap&tutleslems
\ anlt.ai. Nendaa --

l arllml
l

~

metą

telkia

vyrai mdiauual
stoja l komisijli ir
pųallNĮ. bm pla6.u ma.,tu vykd4Mal

leškomq --'l•

l'ulprleil .Dimu pll

bus •nitaojaml
namiškiai ar
IUauktl viapylh1Ut1 gyv-tojų

IA.raU&ty"'4 ,

Ll.eluvlq tautos lllilm.'as llo.ndien yn mllsų paflq rw-.
Ax pcwdėti
pria kov<1$1,u bollevwn u, vylutAAt i Rei<hų lii\lti ~l11klus, kuriais y ra sau•
•olamair mllaq tėvyaė, nrbo. tapll voltidh1 tautos priflu ir ~uh,ukti HildllO 11.1&.lmo!

Voklel.lų tauta su dldiiauslu · JNM1lavkojlmu
veda sunki11 kovą bolše>kMI tuu tikrų a111tų .-eilullau- ·
ja.a ir ll ll<ltuvių tautos , kuri tldl daua nuo ~llevluno
yra uukeotėjuai
u kuri tlk veluelių wlq ctėlia li llot wlnblųoa padėt.in buvo iinduo ta.
vi2tll&ai111.a
.allwati. Dėl to v1'ai supnotama,

Baug inimai ir grasin imai

nesiliovė

Vėliau J eger is įsakė tokius kalinius siųsti į Pravie n iškes, o is
ten - į reichą, mažiau baustus atiduo li į vermachto dalinius

Ostlande.
Kaip jau nurod yta, nuo rugpiūčio 17 d. h itl er ininkai planavo sumobilizuoti vi sus paliktus 1919- 1924 m . gimusius vyru s.
Įmon iq ir įs taig ų va dova i, sužinoję apie tai, grasino Rente lnui ,
69

68

kad sus tos fabriktĮ, gamykltĮ bei įstaigų darbas. Genera linis
ko misaras rugpiū čio 16 d . mobilizacijos taisykle s šie k tiek
sušve lnino . Todėl rugpiūčio an trojoje pusėje į mobilizac ijos
komisij as ateidavo daugi au žmon iq, bet dažniausiai tie, k urie
tikėjosi išv engti ver mach to dalin itĮ ar ba reicho darbą
Hitleriniai pedantai apie mobilizacijos eigą kas dešim t dienų
raportuodavo viršininkams - Rentelnui, Harmui , Dame riui.
Štai 1943 m. kovo l d.- balandžio 17 d. mobili zacijos rezultatai Kėdainių aps krit yj e 56 :
Valsčius

Kėdainiai

Baisoga la
Grinkiškis
Krakės

Dotnuva
Gudžiūnai

Surv iliškis
Zeimiai
Ariogala
Pernarava
Josvainiai
Sėta

Pašaukta

111·r ko

700
369
360
367
35,1
209
244
225
28')
14~
29 1
269

64
43
73
38
35
53

Mobi

4
5

57
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14 713

1255
7896

3079
2958

2353
9569

198 1
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4334
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reichą

Darbams Ostlande

Zinoma, neturime tikslių duomenlĮ , ki ek iš šil! tūkstančių
Lietuvos gyventojų neatvyko į surin k imo punktus, stotis, ki ek
pab ėgo bevežant,
iš priverčiamojo da rbo stovykltĮ , areštiniq,
kalėj imų. Sl apstėsi ir paspruko
tūkstančiai. Tačiau nemažai
j aunuolių h itlerininkai
išsiuntė į frontą, į katorgą rei ch e . To dėl ko kt u skaity ti hitl eri nil1 mobil izaci jo s štablĮ vadovlĮ ir
tarnautojų pagyrimus
JietuvitĮ buržuaziniams
na cionalistam s.
Mobi lizaci jos štaba s Mar ijampolėje 1943 m. gegužės 16 d.
rašė Dameriu i, kad Marijampolėj e mobili zuoti vietinius
gyve n tojus laba i uoli ai padedąs aps kriti es vir šininka s ir valsčil!
virša i čiai
58

56

li zacijos

8

Vilkavi šk io apskrityje mobilizacija buvo baig ta 1943 m. rug15 d. Pag al sąrašus turėjo atvykti 3077 žmonės, bet
atvyko tik 1181 (38%). Pagal mobiliza cijo s taisy kles buvo
ati eis li 653, kaip nepakeičiami - 95, visai n eti ko 327. Iš viso
užrašy ti 106 žmonės 57,
Šešiolikoj e Kauno aps kritie s val sč ių mobilizacija vyko nuo
1943 m. balandžio 19 d. iki birželio 2 d. Turėjo atvy kti
7932 žmonės, bet atvyko tikta i 3679. Buvo u žraš yti išsiųs·
ti 592,
Tačiau, kaip prisipažįsta paty s Kauno apskriti es mobilizaci·
jos komis ijos nariai, ir užrašytieji į vermachtą arba į re icho
dar bus neišvykdavo. Tada hitl erini ai žandarai gaudydavo pa·
kartoti nai. Birželio pradžioje Kauno apskr itie s policija nakti·
mis suga vo 6 neatvy kusius į suri nkimo punktus jaunuolius.
:2'.inoma,žmonės stengėsi į vairiausiais būdais iš trūkti iš mo·
bilizacijos komisijų nagų. Iš pažįstamų, dorų okupaci n itl įsiai·
gų gydytojų, vald ininkų jie gaud avo pažymėj imu s , kad dirba
piūčio

,,karu i svar biu s " darbu s, yr a „nepakeičiami " specia listai, ,,ne sv eiki" ir pan.
90 procentų Kauno apskritie s va lstiečių ir kumečių pateikė
hitl erininkams pažymėjimus, kad nesveiki jų tėvai arba darbdav iai, kad jie patys serga plaučių ligomi s, turi silpną širdį.
šiuos pažymėjimus išrašė Kauno gydytojas Petraitis. Pat ikrinu s hillcrininkams gy dytoj ams jo „ligonius", pasirodė, k ad jie
sv eiki 58 •
Saug iausia buvo tiems, kurie pabėgo į miškus, nuėj o į partizanlĮ būrius. O tokių buv o dauguma.
Kiek lietuvių jaunuolių hitlerininkai
numatė mobilizuoti
ir
ki ek jlĮ pa tikrino, rodo gestapo virš ininkų ataskaita Berlynui:
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Mobilizacijos štabo Šakiu ose pranešimu, liepo s mėnesio antpasiekta gen i mobili zacinių rezultattĮ todėl,
kad gyverltojus gerai agitavęs ŠakitĮ miesto burmi stras ir aprąją savaitę buvę

skričių viršaičiai 61•

Vilkaviškio mobilizacijos štaba s liepos 31 d . p asiūlė Dameriui apdovan oti „nusipe lniusius verbuotoju s" Vil kavišk io apskritie s viršininką Kazį Stepulį, jo pavaduotoją V iktorą Gulbiną, Pilviškių valsčiaus viršaitį Juozą česėką ir kitus 62 •
1943 m. okupacinės valdžios laikraščiuose apie lietuvit1
„ve rmachto talkininkų " dal inių ir statybos batalionų išvykimą
j frontą, vermachto darbus yra daugybė nuotraukų , kuriose
Kubiliūnas, Pauk štys ir kiti lietuviš kos „savival dos " vi ršininkai šypsosi, išsiųsdami į mirtį Lietuvos ja unuoliu s.
Jau nuo 1943 m. lapkričio mėnesio vokiečiai tarėsi su buržuaziniais nacionalistais dėl naujos mobilizacij os Lietu voje.
Harmas ir Jekelnas iš Himlerio gavo leidimą, kad Lietuvoje
būtų sudaryti 5000 žmonit! policiniai daliniai, vadinamoj i vietinė rinktinė. Lietuvos darbo žmonių budeliui Plechavičiui
buvo duotas nurodymas sumobili zuot i 5000 vyrq. Į visas apskritis bu vo pask irti lietuviai kariniai apskri čių kome ndantai,
kurie nuo 1944 m. vasario 21 d. pradėjo mobilizacij ą.
J ei hitlerininkai norėjo išsiųsti iš Lietuvos kuo daugiau
patrankų mėsos braškantiems frontam s užlipdyti, tai lietuvių
buržuazinių nacionalistų vadei vos 1944 m., matydami, kad
hi tlerinė Vokietija pralaimi, kad Lietuv os jaunimo
siu ntimas
i frontą visiškai juos sukompromituos gyventojtĮ akyse, norėjo
suvilioti Lietuvos jaunuolius į vietinę rinktin ę , sakyda mi, kad
įstojusieji į ją nebus išsiųsti už Lietuvo s ribą Zinoma, buržuazinių nacionalistų vade ivos nė nega lvojo gelbėti mūsų kra što jaun uolių nuo mir ties . Tai patvir tina Kubiliūno ir Plechavičiaus pažadas, duotas 1944 m. kovo 8 d. Rygoje SS ir poljcijos vadui Ostlande J ekelnui bei SS ir policijos vadui Lietuvoje Harmui, sumobilizuoti hitlerininkų frontui atlaikyti nuo
Narvas iki Vilniaus 40 000-60 000 Lietuvos vyrų 63 • Ji e būttĮ
ne tik pažadėję, bet ir atidavę hitl erininkams deši mtis ir šim·
tus tūkstančių Lietuvos j aunuol ių , j ei tik šie būtų l eidę jiems
organizuoti karinius dalinius, kurių pagalba ji e tik ėjosi , hitle ·
rininkams bėgant, išsilaikyti valdžioje. 1944 m. k ovo 17 d.
vyriausia sis mobilizacijo s šta bas n umatė į Plechavičiaus dali·
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nius pa imli net 10 000 vyrų , i Šiaurės fronto ruožą pasiųsti
50 000 li etuvių, 18 000 vyrų paimti į nauj ą lietuvių SS legioną,
api e 30 00 0 išvaryti aviacijos talkininkais ir 10 000 priešlėktu
vinės gy nybos talkininkais 64 • Tačiau vietinės rinktinės kariai,
supratę, ka d juos apgavo, kad hillerininkai
ruošiasi juos siųsti
i m irtį fro nt e , ėmė bėgti iš dalinių. Vietinę rinktin ę hitl eri n inkai nugink lavo, kai kur iuo s k arius sušaudė, kai kuriuo s išsiun tė į Štuthofo konce ntra cijos stovyklą, o daugumą - aviacijo s talkinin kais .
Nu o 1944 m . gegužės 16 d. mobilizaciją tęsė naujas mobilizacij os šta bas, kontroliuojamas
hitlerininkų.
Tačiau jau
1944 m. pra džioje iš vermachto talkininkų, aviacijos pagalbininkų, staty bos batalionų ir kitų dalinių pabėgdavo daugiau
lietuvių , negu hitlerininkai
spėdavo jų sumobilizuoti 65 •
64
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~O SĄSTATAS PO SĄSTATO

.,Menkutė vielinit1 gyventojų dalis gali būti suvokietinta, o dauguma - išvežli darb ams į Voki et iją".
1lim/ eris

d el Pabaltijo

lault / likimo

.,Aš negaliu atsisaky ti nuo pran ešime pa mi nėto skait. y. 10 proc enl\Į vi sų Lietuv os gyvrn loj lĮ".

čiaus,

Zau k elis

rinkimo komisijom s išvyku s, laikrašč iuose
besišypsantys dirbančių rei che „lie tuvaičių"
veidai , ,,išvežtųjų" laiškai, pasakojantys ap ie Vo kiet ijos miestų grožybes, krūvas uždirbttĮ markių ir skanų Bavar ijos alų.
Ką tik sugrjžę iš Vokietijos žurnalis tai Senku s, Ilgū nas, Dausėnas ir kiti beveik kas dieną spausdino „įspūdžius " iš kelionės po „didjjį reichą ". Ko jie ten nematė ! Ir klestin čią pramonę, ir fiureriui atsid avusius žmones, ir užra šus st otyse „Erst
siegen- dann reisenl" (,,Pirmiausia nugalėti - lada keliauti!") , ir būrius esesininkų vaikų, gaunančių kalėdoms kalnus
Geringo

vėl

žmonių

sumirgėjo

meduolių , keksų, saldainių, uogų.

1943 m. sausio m ėnesį okupantai išleido plok šteles su parir įbaugintų žmonių įrašais apie „rojų" r eiche. Oku•
pantų radijas nuolat perduodavo „grįžusių reicho pramonės
talkininkų" pasakojimus. Kalbančiajam iš anksto būdavo įtei
kiamas raštelis, kuriame pa saka apie lietuvių gyvenimą reiche visad baigdavosi alaus gėrimu 1•
1943 m. sausio 4 d. reicho darbo tarnybos viršininkai, no·
rėdami suvilioti kitus, parsiuntė iš Vokietijos apie porą šimtų
reicho darbo tarnybos „savanorių" . Kauno karo muziejaus so·
de kai kuri e parsidavėliai vasario 5 d. vi sai p liaupsino hitleri·
nį „rojų", o pabaigoj e net šaukė „zig heil!". Dalis tų rėksnių
netrukus buvo priimta į policiją.
1943 m. vasario 23 d. Rozenbergo ministerija propagandos
tikslais suorga nizavo Lietuvos apskričių viršininkų ir burmisl·
rų kelionę po Vokietiją. Šių ponų k elione i okupantai iš skyrė
net 10000.ma~kių.
vaikščiojo po Berlyną, Hamburgą, Vien ą,
Vroclavą tr kitus miestus , nakvojo geriausiuose
viešbučiuose,
pobūviuose su hitlerininkais prisiekinėjo viso mis i šgalėmis ir
sidavu sių

J!e

1
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„Už Tarybų Lietuvą", 1943 m. kovo mėn ., Nr. 18_

visada padėti „ga ling aj ai" Voki etijai. Sugrįžę ji e gyrėsi, kad
m atę ne tik Vokietijos
grožyb es, bet susipažinę ir su „labai
geru " lietu viq „savanorių" gyvenim u reiche , nors , kaip matyti
iš dokumen lq, ji e aplankė tik vi eną svetimšal iq darbininkų darbo stovyklą, kur lietuvių nė kv apo n ebuvo 2 •
1943 m. pra džioje kinuos e ta rp trumpam etraž iniq , dokumentinių filmtJ pasirodė atkar pos „a pi e lietuviq darbininkų gyvenimą rcic h e ". Vilnietis L. Ma lak auskas, išvežtas 1942 m. į Berlyn o fabr ikus, pasako ja: ,,Filma vo mus 1942 m. rudenį. Vieną
dieną į „Mix und Genest" fabriką Birbu chš trasėje atvažiavo
grupė vokiečiq. Darbinink ams, kuriq
tik maža dalis - apie
15 - bu vo liet uvia i, li epė geriau apsirengti. Kas neturėjo geresnio švarko ar kelnių, apvi lko naujai s. Po to, visus nugrimavę, filmav o pirmiausia
cechuose, o vėliau -,,einančius
pieta ut i" į fabriko va lgyklą. Filmuotojai ilgai vaikščiojo apie
„susirgusią lie tuvaitę"- atvežtą iš Lenk ijos merginą. Aplink
bėgiojo fabr iko „gydytoj as ", o iš tikrqjų fabrike
buvo tik
sanitar as . Filmą , j ei nekly stu , pavadino „Kaip lie tuviai darbininka i gyv ena r eiche" ".
J e i pridur sime , kad , be „kalbėtojų", ,,del.egatq", radijo laidų ,
filmų, fo tonuo traukų ir kitų priemonių, hitl eriniai vald ininkai
išleido ne t iliustruotų brošiūrų apie dirbančias re iche „li etuvaite s ", vi enai kitai išvežtqjtĮ šeimai išmokėjo k eturiasdešimties markiq „pašalpą", tai tek s suti kti, jog Rent e lnas ir jo pagalbininkai gera i suprato Gebelso žodžius: ,,Melas turi būti
toks did elis, kad ni ekam negalėtų ateiti į galvą, jog tai
melas ".
Tuo me tu išvežamuosius į reicho darbus rinkdavo ir lydė
davo arbeitsarnttĮ valdininkai, žinoma , policininkų padedami.
Atvarytieji į kalėjimus ir priverčiamojo da rbo stovyklas už
okupantų potvarkiq pažeidimą, prievolių n epriscatymą, pasišalinimą iš darbo ir panašius „nu sika ltimu s", palaikyti keletą savaičių, jei tik jq n esušaudydavo , patekdavo į tremiamųjų są
rašus. Į vagonus pakliūdavo ir „išlaisvintq"
hitleriniams
koloni stams ūkiq valstieč iai.
Štai apie išvaromus iš ūkiq Vilniaus apskrities valstiečius
1942 m. spalio 27 d. buržua ziniai nacionalistai „Naujojoje
~ie~uvoje" rašė , kad tai esą antivals tybi šk i, visq pirma, bols:v ikam s simpatizuojantys
žmonės. Kol kas , esą , paliečiami
ti.k šie valsčiai: Paberžės - 327 sodybos, Rudaminos - 6, Maišioga los - 5, Ri ešės - 7 3,
: LTSR. ~ ':' A, f. 6~
.s, ap . l , b. 38, l. 1- 2.
,,NaUJOJt Lietuva , 1942 m. spalio 27 d., Nr. 254.
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1943 m. sausio 28 d. naktį Kaun e buvo suimt a ir išvežta
.,darbams į lenkų gyvenamas vietas" 360 kauniečių . .,Tuo bū.
du Kauno miesto apvalymas nuo lenkiško elemento yra baig.
tas",-1943
m. sausio 29 d. rašė nacionalistų laikraš tis
.,Ateitis•.
Sustiprėjus Lietuvoje part izaniniam judėjimui , į rcichą hit•
lerininkai pradėjo vežti žmones iš tų vietų, kur partizanai
išsprogdindavo okupantų sandėlius, išardydavo geležinkeliu s,
nukaudavo aršiausius jų pareigūnus. Jau 1941 m. lapkričio
3 d. Himleris įsakė išvežti i Vokietiją visus dar bin gus žmones
iš tų apylinkių, kur yra partizanų 4.
1943 m. kovo mėnesį Šiaulių apygardoje ge stap ininka i „tik•
rino" Degimų bei gretimus kaimus . Už pagalbą tary biniams
partizanams jie suėmė 43 žmones 5 •
Tų pačių metų birželio 4 d., 3 val. ryto, į Kazlų Rūdą iš
Kauno atvyko didelis būrys vokiečių žandarų, esesininkų ir
latvių bei estų buržuazinių nacionalistų. Atvy kus ieji apsupo
miesteli, prikėlė gyventojus, ėmė daryti kratas , plėš ti. Jie su·
ėmė dvi šeimas, keliolika jaunuolių ir keletą asm enų, neturė·
jusių darbo pažymėjimų, iš viso apie 35 žmone s. Visus suim·
tuosius traukiniu išgabeno į Vokietiją.
Gegužės mėnesį ties Ariogala supleškėjo okupantų saugo·
mi šiaudai 6• Todėl birželio 10 d., per prekymetį, Ariogalos
miestelį apsupo hitlerininkai. Krėtė visus buvusius
turguje
ir kai kur iuos namus . Kilus sąmyšiui, vieną žmogų nušovė,
o 3 sužeidė.
Mobilizacijos metu okupacinės valdžios pareigūnai stengė·
si iš karto pat enkinti visus: vermachto ir komisariatų valdi·
ninkus, verbuotojus į reicho darbo tarnybą ir Zaukelio ver·
buotojus. Dalį jaunuolių jie siuntė vermachto talkininkais,
kitus gabeno į reicho darbu s bei reicho darbo tarnybą,
o trečius, sergančius arba senesnio amžiaus varė į vietinius
darbus.
Į Vokietiją per šį vadinamąjį antrąjį verbavimą iš Lietuvos
buvo išvežta palyginti nedaug žmon ių. Iš Vilniaus krašto nu~
1942 m. rugsėjo 23 d. iki 1943 m. birželio 16 d. arbeitsamt~i
išvežė 638 žmones, o iš kitų Lietuvos miestų ir apskričių uz·
rašė išvežti apie pusantro tūkstančio 7•
◄
5
6

7
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LTSR CVA, f. 1399, ap. 1, b. 27, l. 144.
Ten pat, b. 61, l. 105.
Ten pat, b. 26, l. 105.
Ten pat, b. 61, l. 171; f. 626, ap. 1, b. 72.

D D D
1943 m. geguzes mėnesį Zauk elis mobilizavo Vokietijoje
nauju s verb uotojus. Kadang i jaun esniu osi us v erbuotojus jis
jau buvo išsiuntęs kovo ti į frontą, todėl ši kartą surinko vyresnius, ligotus eses ininku s, SA n ariu s, dažniau siai vežusius
žmones iš Pran cūzijos, Belgij os ir kitų okupuotų šalių.
Pirm')mis birž elio die nomis į Lietuv ą at vyko apie 300 naujų
Zaukelio verbuotojų - jaunų ir senų , rudom is b ei juodomis
SA, SS uniformom is ir civilin iais drabuž iais.
Rentelno kom isa riate darbo polit iko s ir socialinės priežiū
ros skyr iuj e buv o įsteigtas vyriausia sis darbo j ėgos tvarkymo
štab as. Štabo virš ininku Rentelnas paskyrė jau minėtą Valterį
Diunbirą.

Apygardų

centruose - Kaune, Vilniuje, Šiauliuo se ir Pane- pr ie arb eitsamtų buvo sudaryti apygardų darbo jė
gos tvar ky mo štabai , o apskrityse vietoj arbeitsamtų - apskričių darb o j ėgos tvarkymo štabai. Vyriausiasis
darbo jėgos
tvarkymo štabas atsiųstuosius verbuotojus paskirstė ir išsiun tė į visas Lietuvos apskritis ir valsčius. Liepos pradžioje vien
tik periferijoj e buvo 236 „Zaukelio vyrai• 8 •
Kaune žmon es verbavo Artūras Dormana s, Otas Bergeris,
Ernstas J ekelis ir kiti , Vilniuje - Pet eris Šilsongas, Rudolfas
Dziubanis, Aloizas Heresas ir kiti, Trakų apskrityje-Albertas
Vitas, Duse tose - Ervinas Fišeris, Tauragnuose -A leksa s
Heldas, Dūkšte - Karlas Šeningas, Plungėje - Heinrichas Rotas, :2idiku ose - Vilhelmas Petris, Juodupės ir Obelių valsčiuose - Peteris Linosis ir Vilhelmas Gercas, Panevėžio apygardos kaimuose - Viktoras Dizinskis, Vilhelmas N au joksas ,
Hermana s Kap ickė ir t. t. Tai eilin iai verbuotojai. O apygardq
štabams vadovavo:
Kaune - Fladeris, Vilniuje - Erdm anas
(vėliau Gundelis , grafas fon Špre tis), Šiauliuose - Grimas, Panevėžyje - Lokas.
Vyriausiasis darbo jėgos tvarkymo štabas pirmąjį įsakymą
išleido birželio 12 d. Nuo birželio 15 d. prasidėjo masiškiausias Lietuvos gyvento jtĮ trėmimas į Vokietiją -,, trečiasis.
kaip rašė ar beitsamt q valdininkai, - verbavimas į reichą".
Naujas žmon iq verbavimo planas vėl buv o paskirstytas visoms Lietuvos apskri tims ir valsčiams.
Iš Kau no apyga rd os hitlerininkai numalė išvežti 12 543 žmones: iš Kauno miesto - 1936 ; iš Kauno aps. - 2276: Babtų
vi s.- 108, Čekiškės vls. - 133, Garliavos vls.- 277, Jonavos
vėžyj e

8

LTSR CVA, f. 615, ap . 2, b. 39, l. 13. .
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1943 m. hitlerininkų sudaryto plano Ljetuvos gyv entojams tr emti dalis

vls.- 316, Kruonio vls.- 167, Lapių vls.- 109, Pakuo ni o vls.91, Aukštosios Panemunės vls.- 131, Paža islio vl s.- 196, Rau·
dondv ario vis.- 147, Rumšiškių v is.- 100, Sere džiaus vls.74, Vandžiogalos vls. - 154, Ve liuo nos v is. _ 90, Vilkij os
vls. :-:--118,. Zapyškio vls. - 65; iš Kėdainių aps . - 1542; _iš
ManJampoles aps.- 1766; iš Aly taus aps.- 2014; iš ša kil!
aps.- 1100; iš Lazdij ų aps.- 779; iš Vilk aviški o ap s.- 1130,
Iš Vilniaus apyga rdos hitl erinink ai plan av o išsiųs ti į reichą
7102 žmones : iš Viln iaus miest o - 2459 · iš Vilni aus aps.2725; iš Trakų aps.- 1918.
'

Iš Šiaulių apygardos buvo nu matyta išt remti į reichą
11 948 žmones : iš Kret ingo s aps.-1634;
iš Raseinių aps .1989; iš Mažeikių aps.-1132;
iš Šiaulių aps.- 3796; iš Telšių aps.- 1361; iš Tau ragės aps. - 2036.
·
Iš Panevėžio apygardos turėjo būti išgabenti į reichą
8407 žmonės : iš Biržų aps .- 1684; iš Rokiškio aps.- 974; iš
Panevėžio aps.- 2692; iš Utenos
aps.- 1058; iš Ukmergės
aps.- 1596; iš Zarasų aps.- 403.
Taigi, šį kartą hitlerininkai užplanavo surinkt i i tremia mųjų transpor tus 40 000 Liet uv os gyventojų 9 •
O kaip buvo su Švenčionių, Eišiškių, Svyrių, Ašme nos apskritim is? Nejaugi hitl erininkai vežti iš ten žmones 1943 metais ats isakė? Ne. Šias apskritis ir kai kuriuos Zarasų aps kr ities valsčius jie sąmoningai „užmiršo". Kadangi ten lab ai
smark iai veikė partizanai , tai visas tas vietoves, kaip ma ty sime toliau, ji e paliko „nuodugniam patikrin imu i" , kad v isus
sugautu s gyventojus ištremtų i reichą.
Apskričių valsčių viršaičiai ir kaimų seniūnai nežinoj o, ko
gr iebtis - nespėdavo jie įteikti mobilizacijos štab ams šauk iamųjų i vermachtą arba į reicho darbo tarnybą sąrašų , k ai atsidangindavo Zaukelio tijūnai, reikalaudami nauj ų aukų.
Vilh elmas štefanas, 48 metų draudimo inspektor iu s iš Keni gsbergo, 5 vaikų tėvas, labai gerai mokėjęs lenk iškai, nėrėsi
iš ka ilio, norėda mas i šsių st i kuo daugia u žmon ių iš Vilniaus aps., Jašiūnų vls. Birželio 25 d. jis išsiun tė į suri nkimo
stovyklą Vilniuj e 40 „savanorių", o li epos 5 d.- 80 žmoniq 10• Vėliau, rugpiūčio 8 d., štefanas rašė Vil ni aus apyga rdo s
darbo jėgos tvarkymo štabu i, kad šeštadi enį, rugpiūčio 7 d.,
j ie su 13 policininkų išvykę į vietoves, kur yra partizanų , suimti darbin in ktĮ , išvežtinq į reichą , ir žmoniq, neatvykusių į mobilizaciją. Policija tučtuojau suėmusi p enkis vy ru s, dirbančius
lauk o darbus. Be to, j is, š tefana s, 15 žmonių „užverb avęs " į reichą
iš Gudelių , Saidų, Dau čiūnų, Gerviškių ir Kaniūkų kaimtĮ 11•
2asl iuo se rinkęs žmones Rudolf as Vest hofas liepos 8 d. raportavo Kaunu i, kad išvež tinų į reichą darbininkų 2as liuose ·
jau nėra. Todėl jis liepęs surašyt i 1893- 1911 metais gimusius
žmones . Surašę iš bažny tinių knygą 2 mones sureg istrav us ir
pa tikrinu s, jis p ranešiąs, kiek galima pas iqsti į reichą. Sava nor iq n esą i2_
9

LTSR CVA, f. 6 15, ap. 2, b. 39, l. 14- 17.
LTSR CV A, f. 626, ap . l, b. 79.
11
Ten pat, b. 37, l. 298.
12
Ten pat, l. 290.
10
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· t l afavo Tilžės gestapui,
e _e(:d ien · ir sekmadienį iš
kad artimiaus iu laiku kiekvieną ketvir
. l..
. .• Lietuvos
15 va l 23 min į Eitkūnus bus smnc 1am 1 is
auno
•
.
•
K
17
darbininktl tra nsportai . . . .
.
b .ė os" šal Tuo metu okupantai at s1mine dar vieną „dar o J g
1943 m. liepos pabaigoje Jegens

linį

Lietuvo je.

1943 m ·

Prie arbeitsamto

Emilis Lindakeris praneš ė Vilniui, kad liepo s 10 d., sekmajis sukvietęs visus Lentva rio valsčiaus viršaičius ir nurodęs, kiek žmonių iš jų valsčių turi būti išsiųsta į reichą.
Be to, liepęs tučtuojau įteikti jam sąra šus asmenų, kuri e „dirvonuoja" arba nedirba . Lindakeris prašė Vilnių paaiš kin ti jam
sąvoką „laisvanoriškai", nes be prievart os vargu ar būsią galima ką nors surinkti 13•
Trakų apskrities darbo j ėgos tvarkymo štabas liepos 17 d.
informavo Vilnių praėjusią savaitę ruošęs transportų sąrašus
ir rinkęs darbininkus. Ketvi rtadi enį žmones vežę iš Trakų ir
~ūdiš~ių. Išskyrus kel etą savanorių, daugiausia
tai buvo
z_mones, mobilizacijos komisijos užra šy ti dirbti re iche. Apskri·
ties policijos vadui, esą, pavesta kuo greičiausiai atvaryti
~eal~yk~sius žmones. 31 „darbo jėga" iš Trakų esa nti pasiųsta
l surmk1mo stovyklą Vilniuje 14•
Liepos 22 d. Emslas Keleris ir Filipas Riksegeris išvežė iš
Kauno į Berlyną 82 žmones 15 ,
Liepos 27 d. i Grajevą išvyko transportas su 211 žmonių
P58 vy:ai ir 53 mote rys). Iš jų 105 buvo skirti „Degančios
raganos poreikiams 16•
dienį,

.

· · k

· taigų

h1tlennm Ų is
.
r ug piūčio pradžioje Lietuvoje
•
· · · evakuotis

apytikr iu apskaičiavimu buvo api~ 2~00 ne~peJ~SIŲ .
0200
taryb inių karininkų žmonų, daugiausia rusių: ir apie
3000 vaikų Mot e rys nuo au šros iki tamsos dirbo durpyn u ose ,
keli šimtai· jų, gyvenusių bendrose stovyk l~se, buv? v_a~om?s
i darbus va lstybiniuose dvaruose . Kai kurios pavienmi dir18
bo pas ūkininkus • •
• • •
_
Vilniaus miest e, Subačiaus gatveJe esanc10Je moterų sto
vykl oje, va dinamajame Vilniaus rusų gete , bu vo 776 moterys
ir vaik ai. Vaikų iki 16 metų buvo 387.
Subačiaus stovykloje buvusios tarybinės mote rxs _nuolat
reiškė nepasitenkinimą hitlerininkų va ldžia, ~ekla~se - ~ų. _Todėl SS štandartenfiureris Jeg eris sutiko, kad JOS butų 1sveztos
19
į reichą darbams, kad ,,Vilniaus rusų getas" būtų likvi~u~ tas •
1943 m. rugpiūčio 6 d. Diunbiras įsakė visas taryb~mų karininkų žmonas ruses išvežti iš Lietuvos į reichą, o vaikus pa~
lik ti „auklėti", kad iš jų būtų paruošti darbinin ka i pra~o~~1
ir amatam s. Po aštuonių dienų Jeg eris priminė, kad la1sveJe
rusų vaikų negalima palikti . Be motinų likusius _v~kus , ypač
vyr esniu s kaip 10 metų , reikia išsiųsti į Rytų Prosiją, nes ten
labai trūksta piemenų 20•
Kadangi vietiniai poli cinin kai bijojo gyventojų ke_ršt? , bi•
jojo partizanų ir į nuo šalesnes vietas vengdavo dan.~mt1s, t?·
dėl surasdavo ir surinkdavo ne visus besislapstancms.
Kaip
buvo žadėjęs Bachas-Calevs k is, SS ir policijos v~~as Os~~and_e
J ekelnas rugp iūčio viduryje atsiuntė i Lietuvą 1s Latv~J~S ir
Estijos „mobilizacijai sustipri n ti" 5 motorizuo~us _e~esmm~ų
būrius ir tri s mišrius hitlerininkų bei latvių burzuazm1ų nacionalis tų polici jo s da lin ius. Be to, estų policiniams batalionams,
21
buvusiems Kaun e ir Vilniuj e, įsakė jiems padėti •
Hitlerininkai, s iųsdami latvių ir estų bur žuazi nius nacionalistu s į Li etuv ą, lietuvių policinius bata lionus - i Baltarusiją,
17

LTSR CV A, f. 1399, ap. l , b. 23, l. 238, 239 .
Ten pat, b. 72, l. 58.
10 Ten pat, l. 57.
20
Ten pat, l. 60 .
21 T en pat, b. 54, l. 13.
18

13
14

LTSRCVA, f. 626, ap. 1, b. 37, l. 292.
Ten pat, L 294.

is LTSR CVA, f. 614, ap. l , b. 301, l. 199.
ie Ten pat, l. 205.
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RTFSR sritis, Ukrainą, norėjo įgyvendinti dar vieną savo užmačią - piudyti tarpusavyje užgrobtq teritorijq tautas .
Rugpiūčio mėnesį mobilizacija jau buvo baigiama, todė l Zau kelio verbavimo štabai ir policija, susitarę su Vilniau s apy gardos gebitskomisaru Vulfu , nusprendė nusiaubti Vilni aus krašto
vietoves, o visus sugaudytus žmones išvežti į Voki etiją. V ilniaus
kraštą jie pasirinko ne tik „taktiniais -politiniais " sume timais,
bet ir dėl to, kad partizanai čia neduodavo okupan tams ramy bės. 1942 m. pradžioje pasiqsti į Svyrius , švenčionis ir į Ašmeną nacionalistq
policiniq batalionq kareivq būriai , policininkai, motorizuotieji hitlerininkq policijos dali niai ir vietiniq vermachto komendantūrų dalys patirda vo pralaimėjimą
po pralaimėjimo. Rugpiūčio 24 d. atsiųstieji iš Latvijos ir Estijos buržuazinių nacionalistų policininkai ir sav isau gininkai,
hitlerininkų saugumo
policijos ir vermacht o p adedam i,- iš
viso apie 5 batalionus - pradėjo akciją, pavadin tą „Sommer"
(,,Vasara").
Hitlerininkai nusiaubė ap ie pusę Švenčionių ir Svyrių apskričių
valsčių - teritoriją,
kurioje gyveno
apie 50 00070 000 žmonių 27• Švenčionėlių miesto gyventojų pasakojimu,
vieną 1943 m. rugpiūčio rytą Švenčionėlius apsupo es tų, latvių
policinių batalionų ir vermachto kareivių būriai. Visus jaunus
žmones, neklausdami nei dokumentų, nei tautybės, nei darbovietės, varė į žydų (dabar Artilerijos)
gatvėje buvusią mokyklą. Zmpnės slėpėsi, bėgo į miškus. Gaudytojai nuvarė į su ·
rinkimo vietą ėjusias iš bažnyčios moteris, net Švenčionėlių
policijos viršininko žmoną. Per dvi dienas į vagonus pateko
apie 200 žmonių.
Kaip pasakoja vietiniai gyventojai, vienas kitas gaudytojas
buvęs ir švelnesnis. Štai vienas estas varęs moterį, kuri ilgai
prašėsi paleidžiama. Jis sakęs paleisti negalįs, nes vokiečiai
matę, kaip jis ją sugavo. Be to , jis turįs vieną „galvą" atvesti.
Kiek pavaręs, vis dėlto liepęs jai slėptis, o pats lukterėjęs už
kampo ir, pamatęs iš bažnyčios einančią senutę, nuvaręs ją
į mokyklą. Vermachto kapitonas, įtūžęs , kad ji p er sena, liepęs ne šdintis namo .
Vilniaus gestapininkai patys rašė, kaip rugpiūčio 24 d„ apie
trečią valandą nakties, 10 sunkvežimių ir 30 motociklų vokie ·
ėių , latvių ir estų nacionalistų atvyko į Kamajus (vietovė b~vusioje Svenčionių apskrityje, dabar Baltarusijos
TSR). Jie
apsupo miestelį, apieškojo namus, išvarė visus vyrus ir mote·
ris, kurie buvo jaunesni, paėmė vaikus . Net buvusius Karna·
22
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ju ose buržuazinių nacionalistų policininkus iš pradžiq susodino
į sunkvež imius. Zmones žiauriai mušė ir stumdė. Viską atiminėjo ir plėšė. Senus žmones paliko beveik nuogus . Kas tik
su spėjo, spru ko į mišką. Ki tą dieną Lentupyje
ir Svyriq miestel yje ne liko nė vieno jaunesnio žmogaus 23 • Gyventojai bėgo
į miškus ir prašė partizanus padėti 24.
Iš švenčion iq aps kritie s hitlerin inkai ir jų tarnai persimetė
į Svyrių apskritį. Vilniaus
išvežamųjų surinkimo
stovykloje
šv. Jono (dabar B. Sruogos) gatvėje buvo žmoniq, sugaudytq
tomis di enomis iš visų tų apskričių kampelių, net iš Eišiškių
apskr itie s, kaip Aleksandras
Buckus - iš Kalėdonių kaimo,
prie Eišiškių, Aleksandras
Pečiukonis - iš Dargužių kaimo,
net oli Valkininkų, ir kiti 25 • Per keturiol ik a akcijos „Vasara"
di enų verbuoto jai išvežė 3031 žmogų - 1815 vyrų, 1061 moterį
ir 155 vaikus 26• Daugelį gyventojų gaudytojai nušovė ar sužeidė. šio je akcijoje
labai daug „dirbo" iš Ofenbacho atsiųstas
arbeitsam to verbuotojas , traukinių palydovas Augustas
Galė,
vežęs žmones į Vilnių .
·
Vilniuje palydovai žmones grūdo į vagonus , net neskaičiuo
dami jų . Kiek „da rbo j ėgos " jie atsiuntė, pranešdavo
Vokietijo s arbeitsamtai.
Be žmonių, šios akcijos metu esesininkai ir policininkai paėmė ir išvarė iš kaimų tūkstančius galvijų, avių, kiaulių , rekvizavo grūdus , bulves, a tėmė drabužius ir ki tą turtą.
Masinis gyventojų vežimas ir nuolatinės gaudynės sukėlė
kra šte didžiulį pasipiktinimą ir nepasitenkinimą. Daug žmonių
išėjo pas partizanus
ir keršijo okupantams.
Partizanų veikla
dar labiau išsiplėtė, iš nusiaubtųjų vietovių hitlerininkai
negaudavo jokių mokesčių, prievolių. Todėl tuo metu hitlerininkams vėl pasiūlė savo pa slauga s buržuazinių nacionalistų
,,savivaldos" viršininkai.
Rugsėjo 7- 9 d. Kubiliūnas ir kiti generaliniai
tarėjai susitarė su Rentelnu,
kad lietuvių „sav ivalda" pati surinks 1650 metų 30 000 darbingų žmonių išvežti į reichą. Jie tik prašė
perduoti apskričių viršininkų žinion policininkus
bei hitleri nius arbeitsamtus. Iki rugsėjo 30 d. jie pažadėjo paruošti są
rašus, o per mėn es į su policijos pagalba surinkti numatytus išvežti žmones 27•
23

24
2
"
26
27

LTSR CVA, f. 1399, ap. l , b . 6 1, l. 15.
LTSR CVA, f. 6 13, ap . l , b . 71, l. 447 .
LTSR CV A , f. 626, ap . l , b . 70, l. 13.
Ten pat, b. 72, l. t.
LTSR CVA, f. 1399, ap. l , b . 62, l. 23 .

LTSR CV A , f. l 399, ap. ! , b. ~!2, l. 23.
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Rugs ėjo

18 d. Kubiliū
nas ir Pauk štys išsi untinėjo
v1S1ems apskrič ių
viršininkams
įsakymus,
kad nuo šiol „pat ys lietuviai" rinktų iš ve žimu i
žmones . Ji ems es an ti pavaldi vi etinė polic ija ir
arbeitsamt ai.
Zauke lio
verbuotojtĮ štabai
darbą
sustabdą. T ransportą tvarką apskričių virši ni nkai ir
arbeits amtai, o at vežtus
į Kauną , Vilnių , Šiau lius
ir Panevėžį žmone s išveža
centriniai
ar beit samtai.
Apskričių virši nink ai su
arbeitsamtai s sudarą išvežamųjų sąrašus
.,Darbo vergų medž iotojai Lietuvoje ".
Dailin inko S. Zuko (S. Rumbi o)
karikatūra

„Tiesa·, 1943 m.

gegužės mėn.,

Nr. 10

28
•

Lietu vos gyventojų išvežimui organizuoti ir vadovauti Kubiliūnas liepė
sudaryti darbo ir sociali nių
reikalų
vadyboje

tarpžinybinę komisiją. Į šią hitlerinių pastumdėlių vyriausiąją

verbavimo komisiją įėjo: pirmininkas - Paukščio vadybos vyresnysis patarėjas Adomas Kupcikevičius, nariai - policijos
departamento direktorius Vytautas Reivytis ir vidaus reikalų
vadybos administracijos departamento
direktorius
Povi las
Ališauskas 29•
Apskrityse išvežimui turėjo vadovauti apskričių viršininkai,
o rinkti ir transportuoti vietinė buržuazinių nacionalistų poli·
cija. Didesniuose miestuose žmonių rinkimui ir išgabenimui
vadovavo burmistrai. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo su·
daryta centrinė komisija, turėjusi atrinkti išvežamus į Vokie·
tiją darbininkus iš Vilniaus.
Kupcikevičius susitarė su Diunbiru sugaudytus žmones siųsti
į šiuos surinkimo centrus: Kaune -į barakus priešais stotį,
Vilniuje -į stovyklą šv. Jono gatvėje, Šiauliuose - į stovyk·
Ią Ti lžės · gatvėje, Kretingos , Telšių ir Mažeikių apskritims
buvo paskir ta Dimitravo priverčiamojo darbo stovykla.
28

29

LTSR CVA, f. 1436, ap. l , b. 4, l. 8.
LTSR CVA , f. 729, ap. l , b. 24, l. 7.

Pan evėžyj e

su imti ir sug audyti

---

žmonės turėjo bū t i siunčiami

tiesiog į Kaun ą 30•
Kadangi v ie tiniai žmonių rinkėjai trėmė į Vokietiją gyven·
tojus viso je Lietuvoje vi enodai s m etodais, tai smulkiau papasa kosime ap ie žmoni ų vežimą tik iš Alytaus apskrities.
Alytaus apskr ities viršininkas P ečiulis 1943 m. spalio 8 d .
slap tai-as meniškai rašė Paukščiui ir Kubiliūnui:
,,š.m. rugsėj o mėn. 18 d. raštu Nr. 2548 nus tatyta Alytaus ctpskrityje įvykdyti darbo jėgos verbavimą ir pristatyti
i Kauną 800 vyr q bei moterų. Šiai akcijai įvykdyti pasiruošta
tiek , kad jau sudaryti atitinkamų asmenų sąrašai, į kuriuos
įtrauktas vis as esa mas apskrityje
vieša i žinomas destruktyvus
g yv entojtĮ el ementas...
Todėl džiaugiamasi,
kad dabar yra
proga šių žmonių atsikratyt i ... " 31
Anks čiau įsakydamas valsčių viršaičiams sudaryti
išveža mųjų sąrašus, Pečiulis nurodė, kad į sąrašus reikia
įtraukti
buv usius Tarybq valdžios metais pareigūnus , asmenis, ,,plačiai
žinomus savo bolševikišku nusis ta tymu" dabartiniu metu, as menis, nedirbančius jokio „naudingo" darbo, moteris be vaikų
ir be vyrų , dirbančias „n ereikšmingą" darbą , aktyvesnius svetimtaučius - lenkus, rusus, čigonus ir pan. Visų pirma reikią
įrašyti sklypininkus,
po to kumečius ir mažažemius. ,,Sąrašai
sudaromi , pasir emiant seniūnų informacija ir paties viršaičio
žiniom is. V ėliau tuos sąrašus reikia patikrinti su policijos vadu ir klebo nu ir tik tada juos galutinai baigti",- ta ip Pečiulis
baigė savo nurodymus 32•
,,Slap tus -asmeniškus" ,,nepageidau tinų ir atsikratytinų" Aly tau s apskrities gyventojų sąrašus viršaičiai atsiuntė Pečiuliui
iš visų valsčių. Juose išvardyti šimtai žmonių.
Štai Ji ezno valsčiaus sąraše skaitoma:
,,20. Ramoška, Antanas, Vinco, Slabados k., 35 m. ,
žemdirbys, 1,5 ha, vedęs , 3 vaikai, buvęs bolševikams
prijaučian tis .

25. Bronickas, Jonas , Igno, Daukantų k., 42 m., žemdirbys,
nevedęs , lenkas.
27. Lebedžiūtė, Zosė, Selimo , Verbyliškių k ., 22 m., žem d i rbė,

netekėjusi,

totoraitė.

54. Sapožnikovas , Jonas, Pe tro , Jiezno miestelis, 56 m ., batsiuvys, vedęs , 4 vaikai , rusas, aktyvistas ir Mopro
narys" .
30
31
32

LTSR CVA, f. 1436, ap . l , b . 4, l. 44.
Ten pat , l. 20.
Ten pat, l. l .
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O apači oje rezo liucija:
,.Jie zno valsčiaus seni ū m1, policijos punkto vedėjo Sk lerevi čiaus ir v ie los klebono pr elato Vai čiulio s ul ei kl omi s ž iniomis
60 asmen ų sąrašą tvirtinu:
Valsči aus virš a il is Zukas
Sekretoriu s G riqėnas" 33 •
Miroslavo v al sčiuje irgi bu vo s urašyta apie 70 „nepage idauj amų". Tarp jtĮ :
.,15. Šo liūnas, Alfonsas, Šimo , Mil aštonių k., 35 m ., že mdirbys, v edęs, vaikai 14- 17 m., komun is tin ių pažiūn1.
Daba r sma rkiai prijau č iantis .
27. Gavėnas, Jonas, Antano, Pupasodž ių k ., 25 m., s taliu s,
komunis tų laikais mokino si an t prok uroro.
Daba r irgi
užs iima agitacija.
3 1. Pavo las, Vincas, Rožės , Miroslavo
mi este lis, 22 m.,
žem dirbys, nevedęs, pri e komunistų buv o propaga ndistas ir veikėjas.
36. Davidavičiūtė, Anel ė, Miroslavo miest e lis , 26 m., siu vėja , netekėjusi, komunistų laikai s lab a i gerus santykiu s palaikė s u kompartija " 34.
Alytuj e Pečiulis sudarė darbo j ėgos v er bavi mo štabą , kuriam ir vadovavo. Šio štabo admi nistracijos sky riau s viršinin ku buvo Alytaus miesto burmistr as J. Iv aša u sk as , o skyr iaus
nariai s - saugumo ir kriminalinės policijos, arbeitsamto
atsto vai bei apskriti es viršininko kanc eliarijos v edėjas. Transporto
skyriaus vir šininku Pečiulis paskyrė apskrities s eniūną Zilionį,
leidęs jam pasirinkti du padėj ėjus. štabo ūkio skyriui vadova vo ap skriti es seniūnas Molis ir du asmenys. Svei kato s tikrini mo komisiją paskyrė apsk riti es gydytojas.
Ji dirbo Alytaus
kalėj imo pa s tate . Šie skyri ai turėjo atlikti vi są „darbą"- paruošti galutinius i švežamųjų sąrašus, sugaudyti
žmones ir
nug abe nti juos i Kauną 35•
1943 m. spalio 10 d. Pečiulis slaptai išsiuntinėjo policijos
punktų vedėjams sąrašus ir įsakė:
„Stengtis iš anksto nesukelti ber e ikalingo s panikos. Todėl
visi pa reng ia miej i darbai turi būti atlikti nematomai.
Pa vyz dži ui: a) reikalingą skaičių pastočių kelion ei iš valsčiaus i Alytų reikalauti ne iš savo va lsčiaus , bet kaimyninio,
b) pastotes

Luri suri nk li jau sule mu s, c} pati akcija tu ri pra s idėti aušta n t
ir pan<1š iai. . . " J eigu būtų paimti iš ūkių pa s kutin iai asmenys,
ta i Lurltl re ik ią perduoti viršaičiui, o ūkius pagal aklus kiti e ms
žm on0ms 3G.
Po kur io lai ko Pečiulis sk undėsi Kubiliūn u i , k ad suri nk ti
800 :,mon ių esą labai su nku . Tam reikėtų apie 200 polic in i nkų,
o j is turįs tik apie 20 . Kubiliūnas atsakė, ka d ko l kas s u stip ri nti poli cijos negali, nes pol icini nkai sutraukli
i Kauno ap skritį. Vi s dėlto nuo spalio 16 d. jis atsiuntė į AI ytų iš Pri enų
28 poli cin inkus, kur ie po l O di enų turėjo būti pasiųsti į U t en os
Dps kr ilį gaudynių tęsti 37. Pečiu li s, bijodamas,
kad pasip iktinę
g yvento jai jo n enudobtų, s pa lio 19 d . sla ptai įsakė apsk r ities
p ol icijos va dui sustip rinti jo asmens apsaugą 38 .
Spa li o 22 d ., antrąkart s kųsdamasis Kubiliūnui ir Paukščiui ,
P ečiulis rašė, kad žmonės apie vežimą sužinoję anksčiau , negu
buvo gaut i nurodyma i iš Kauno . Todėl spa lio 16 d. vakare, a tvy ku s į Alytų specia l iam policijos
būriui, gyve ntojai
ėmė
bėgti iš mi es to. Kitą naktį namu ose buvo r asta lik 30 procen lq i eškomų asmenų. Gaudynes pakartojus
di eną , rez ultatas
pa g erėjo lik vi enu kitu procentu . A pie jas sužinojo
visa ap skritis. Vis i ėmė slėptis , bėgli į mišku s. Alytaus valsčiuje
buvo ras ta tik 10 procentų, Varėnos - 30 procentų ieš komų
asmenų. 2mones gaudė 40 policin inkų. Suga utuosius
jie varė
į A lytaus kalėjimą. Surinkus
80 žmonių, 60 iš jų gydyto jai pripažino tinka mais išv ež ti. Spa lio 20 d. 52 Al yt aus apskr i ties gy v entojus po li cinin ka i su sodi no į du prekinius vag onus į Kauną iš vež li. Ta čiau beveža nt jau pirm ose stotys e jie • i šbėgiojo .
Todėl buv o nutar ta ateityje
v ežl i žmones i Kauną sunkvež im iais 39 .
Vis d ėlto iki 1944 m. va sario 10 d. į Kauno b a rakus iš Alytau s buvo atvežta 357 žmonės 40 .
Šimtus žmonių buržuaziniai
n acio nalis tai at varyd avo ir iš
kilų apskričių .
Į

Vilniaus šv. Jono gatvėje buvusią išvežamųjų surinkimo
li etuv iškieji žmonių gaudytojai lik nuo 1943 m. lapk ričio 27 el. iki gruodžio
18 d. atvarė 4 1 :

stovykl ą

36
37
38

33

34

35
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LTSR CVA, f. 1436, ap. l , b. 4, l. 179- 181.
Ten pal, l. 128- 132.
Ten pal, l. 24.

40

41

Ten pat, l. 25.
Ten pat, l. 36.
Ten pat, b . l , l. 39.
Ten pat, l. 3 1- 33, 75.
LTSR CV A , f. 699, ap. l. b. l , l. 395.
LTSR CVA, L 626, ap . l. b . 68 1, l. 2- 5.
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lšv~i.ta

Atvaryta

l
Vietovės pavadinimas

Vyr4

moter4

Vyr4

107
19
54
13
2
64
16
26

60
26
38
7
2
91
142
51

146
44
91

Vi lniaus miestas
Trakų aps .
Vilniaus aps .
Svy rit! aps .
Eišiškitl aps .
Švenčionių aps.
Aš menos aps.
ZITTasų aps .

Iš viso

l

10
7
226
172
104

l

800

l

30 l

l

4 17

\'yn1

motcn1

8
14
124

mo:::-

6

l
-

2
-

l

22

-

l

7

Tačiau, nepaisant visų buržuaz inių na cionali st q pastangų,
surinkti 30 000 žmonių per mėnesį jiems nepa vyko. Ik i lapkri čio 11 d. jie neperdavė hitlerin inkam s nė de šim tos ios dalies
pažadėtų žmonių. ,,Savivaldai" prašant, galutinį žmonių surinkimo terminą Rentelna s nukėlė iki 1944 m. saus io 31 d.
Bet iki tos dienos buržu aziniai nacionalistai
atvarė tik
8200 žmonių 42, iš jų apie 2000 buvo iš Vilni aus krašto ir
apie 6000 iš kitų apskričių.
Šią nesėkmę buržuaziniai nacionalistai aiškino įvairiomis
pri ežastimis. Genera lin iai tarėjai ir apskri čių vir šininkai daugelyj e dokumentų tvirtina, kad ji e „lengvai" būtų sugaudę
30 000 žmonių, bet buvę mažai vi e tinių policininkų. Atsiųstieji
iš kitų apskričių poli cininkai nepažinę kra što, vietovių, nežinoj ę, kur gaudyti. Be to, Rentelnas jiems sutrukdęs imti visus
įtrauklus į sąrašus žmones (jis uždraudęs išsiųsti į reichą dirbančius vermachlo žinioje buvusio se įstaigose ir įmonėse, geležinkelyje , pašte, duoklės rinkimo aparat e, didesnių, negu 20 ha
ūkių savininku s, žmones, tarnaujančius saugumo ir viešo joj e
policijoje ir pan.), trūkę transporto priemonių - sunkvežimių
ir vagonų; be to, vokiečiai nenutraukę gaudynių , tod ėl žmonės
nenorėj ę važiuoti į reichą,- labai pasipiktinę, bėgę į miškus .
Iš tikrųjų Zauk elio verbuotojai ir hitleriniai policininkai be
perstojo organizavo masines gaudynes ir repr esijas .
Reicho vyriausio ji ginkluotų pajėgų vadovybė jau 1942 m.
gruodžio l d. direktyvos e buvo įsakiusi : ,,86. Pri eš kaimus, kur
banditai gauna vienokią arba kitokią pagalbą, reikia paprastai
naudoti kolektyv ines priemones. Šios priemonės, prik lausomai
nuo kaltės dydžio , turi būti : mokesč ių padidinima s, dalies arb a
' 2 n pecryn111,1e
uenH- npecrynHble cpe!lCTBa,cTp. 236.
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išvežimas darb ams i Vo-

kietij ą ar ba n et viso kaimo su naikin ima s ... "
Kadang i 1943 m. vasarą vi soj e Lietuvoje kas
43

l

13
2
3
2

37
10
38
4
l
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l

v istĮ gyvulių atėmimas, darbingų vyrų

Ptibėgo

j rclchą

st ovyklą

----

dieną risda paš laites hitlerininkų traukiniai, l ėkdavo į orą jų sa ndėliai ir būs tinės, tai okupantai
griebėsi dar žiau res nių prie monitĮ lia udies
pasipriešinimui
ir partizan ini am judėjimui
slopint i.
Ru gsėjo 8 d. Vulfo į sakymu buvo sudegintas
tarp Lentvario
ir Trakų esan tis Fermos kaima s. Gyve nt ojus išvežė į surink imo
stov yklas. Dalį jų sušaudė.
Rent elnas 1943 m. rugs ėjo 10 d. rašte Kubiliūnui grasi no :
,,Gyventoja i turi neabejoti tu o, kad ateityje, jei bus pasikė
sinta prieš geležinke liu s, be gailesčio bus su na ikinti artimia usi nama i ir gyvenvietės, o gyventojai išvežti".
Rugsėjo 11 d. okup ant q baudžiamasis
būrys su degin o ta rp
Lentva rio ir Vievio esantį Lazdėnų kaimą. Ugnyje žuvo visas
derlius, gyvas ir neg yvas inventorius. Iš tvartų buvo išvaryta
tik karvės, arkliai ir kiaulės. Visi gyven toja i buvo išvež ti. Nuo
išveži mo slėpęsi daržinėse jaunuoliai smarkiai apdegė.
Rugsėjo 30 d. ,,už ginklų ir šaudmenų " laikymą Varėnos
zondc rfiureris Kriugeris, pasitelkęs būrį žandarų iš Ei šiškių ir
ten buvusius vietinius poli cininkus, sudegino šarkiškių kaimą.
2:mones žanda rai išvarė į Varėną, o iš ten vyrus išvežė į V ilniq , į Luk i š kių kalėjim ą.
Vien ą 1943 m. rugsėjo sekmadienį į 2:iežmarius iš Vilniaus
pusės įvažiavo keli sunkvežimiai
ginkl uotų vokiečitĮ žandarų.
Ji ems va dovavo Vilniaus gebitskomisaro Vu lfo pavaduotoj as
„žemės ūkio spe cialistas" Reksinas . 2a ndarai apsupo bažnyčią
ir įsakė vi siems iš eiti į šventorių . 2:mon ėms nepak lusus, apsi korę au tomatais ir gran ato m is žandara i įsibrovė į vidų ir ėmė
gau dyti vyru s, jaunesnes be i gra žes nes moteris , merginas. Bažnyčioje kilo didžiulis sąmyšis, gaudomieji
šaukė, klykė, raudojo. Būrelis jaum1 me rginti susimetė prie altor iaus , bet hitle rininkai , ni eko nep aisydami, tempė jas lauka n, kur vi sus
sugaudy tu os ius tikri no „komisija". Po to suimtuosius susodino
i su nk vež imiu s ir išvežė į VilnitĮ , iš kur jie pateko į tremiamųjų tra nsp or tus ◄4.
Lapkrič i o 27 d. U kmergės amalų mokyk loje buvo mokiniLĮ
vakaras . Po vaidi nimo į mokyklos sa l ę įsibrovė vietinė vo ki ečių ža ndarm erija be i vi et iniai po licininkai ir prad ėj o tikr inti
moksl eivių dokum en tus. 15 mokinitĮ suėmė. J uos apkalti no

vosi

į
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LTSR CV A, f. 680 , ap. 2, b . l O.
„Ti es a", l 947 m . lapkrič io mėn., Nr. 29 .
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nesto jus į v erma chtą. Suimtiems moksleiviam s vok i ečių ža ndarai uždėjo ant rankų gra ndin es ir vi enu s sunk vežimia is, kitus
pėsčius nugab eno į Ukme rgės kalėjimą. 2and arai elgėsi labai
žiauriai : mokinius s tu md ė, plūdo. Daug elis mokin ių iš kalėji
mo pabėgo , ki ti išsigelbėjo, iššokę iš antro aukšto ◄~.
Buvę Vilniaus pir mosios amatų mokykl os mokin iai gerai
pris imena, kai 1943 m. žiemą, ji ems b ežiūrin t „ Mūzos " (dabar
„Pionieriaus ") kino salėj e fi lmą, s taiga užsid egė šv iesa , ir
ginkl uoti vokiečiai ėmė visu s varyti pro du ris ir tik rinti dokumentus. Apie 30- 40 žmonių gaudyt ojai nusivežė .
Tuo pat laiku, nu o rugsėjo 20 d., Baltaru sij oje ir rytinėse
Lietuv os sr ityse, prie Dūkš to, Lenlupio , hitl erinia i okupantai
pradėjo naujas didžiules žmonių gaudyn es , an trąj ą vadinamą
,,Frico" akciją. J os t ikslas buvo sunaikinti k uo daugiau tarybinių parti zanų, išvežti i ka torgą visu s tų v ietovių žmones,
atimli gyvulius, turtą, sudeginti sodybas.
Vilniaus ir Kauno štabai žmonių išvežim u i org anizuoti pasi untė 38 Zauk elio „vyru s ". Grupei jų pas is iūlė vadovauti
Rudolfas Dziubanis, dirbęs Vilniaus darbo j ėgos v erbavimo
štabe. Į Vilnių šis 38 melų prityręs verbuo toj as at vyko gegužės prad žioje. Daug kur jis buvo važinėj ęs. 1941 m. rugsėjo
mėnesį iš Hamburg o Dziubanis išvažiavo rinkti žmonių į Paryžių. Po šešių mėn esių ji s atvyko į Lvovą. Iš Lvovo į Vokietijos
šachtas ir rūdynus ji s siuntė tarybinius karo belaisvius . 1942 m.
spalio mėnesį Dziub anis atsidangino į Pabaltijį 16 •
,,Frico" akcijos metu vermachto kareiviai, latvių ir estų policiniai batalionai, SD komandos buvo suskirstytos į dvi grupes - pietinę ir šiaurin ę. Zaukelio žmonių gaudytojai
irgi
buvo suskirs tyti į dvi grup es. Dziubanio vadovaujami verbuo ·
toja i žygiavo kartu su latvių ir estų buržuazinių nacionalistų
286-ju, 288-ju, 313-ju ir 316-ju batalionais, vienu vermachto
bata lionu ir SD komandomis. Nors visi baudėjai turėjo bendrą
uždu otį , bet niekada neužmiršdavo ir savo „pagrindinės" spe·
cialybės. Policinių batalionų ir SD dalinių nariai sušaudydavo
visus „nusikaltėl ius" ir „į tartinus " asmenis, degindavo kaimus,
o Zaukelio pasiuntini ai varydavo žmones, gyvulius, išgabe n·
davo turtą. Zinoma, visi akcijo s dalyviai vi eni kitiems pa·
dėdavo.

Per miškus , pelk es ir balas baudėjai artindavosi prie kaim~•
Ji ems kelią nuolat pasto davo tarybiniai partizanai. Dziuban 15
◄;, LKP CK Partarchyv as, Dokumentų rin ki ny s, N r . 167, l. 94.
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Iš v isti okupuott1 TSRS

rajonų ėjo

trans portas p o tr ans porto
(Kije vas , 194 1 m .)

sugrįžę s skundėsi,

k ad „ge rai atlik ti darbo užduot is " iš v iso
bu vo neįman oma , n es, be žmonių eva ku avimo, reikėjo da r sugaudyti ir išv ežti ga lvij us, p e rd uoti i sandėl ius žemės ūkio ga miniu s. Jo b ūryj e buvę daug ve rbuotoj ų , sen esn ių, n egu
50 melų, nesveikų ir nemokanč ių k ovoti su pa rtiz anais . Dau geli s jų buvę n et be uniformų.
Vi en Dziubanio grupės v erbu otojai nuo rugsėjo 27 d . ik i
spali o 19 d. pas iuntė į Vil n ių iš vež ti į reichą 3756 vy ru s,
3464 mot eris ir 2329 vaiku s. Iš vi so 9549 žmones 47• Zmo nes
į Vilnių gab eno per Dūkštą, Len tupį ir k a i kur ias Ba ltarusijos
stoti s. Dauguma s ugautųjų buv o baltaru sia i, kit i - len kai, lie tuviai.
Dziubanis Vilniaus darbo j ėgos v erb av imo št abui pateikė
žinias tik apie jo grupės išve žtuos ius . O vi eno iš šių gaudynių
ir žudynių organiz atoriaus haupt šturmf iu re rio Vilkės pran ešime randam e išvardintus visus „da rbu s •. Raportu oda mas api e
šešiolika akcijos dienų, ji s nurodo : sug au ta 6752 vyr ai,
3264 mot erys ir 1708 va ikai, sud eginti 87 kaimai, atimta
11146 galvijai, 2367 kiau lės, 1284 arkliai, 18 087 avys, 1680 t
grūdų
47

48

•

LTSR CV A, f. 626, ap . l , b . 7, l. 5 1- 55.
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Visą okupacijos laiko tarpį hitlerininkdi neužm iršo ir anks tesnitĮ žmon ių gaudy mo m etodų . Nuo 1943 m. l apkričio 20 d.
į kiekvieną arbeitsamlą gebitskomisarai als i unl ė ,,nuo latin iam

darbui" po du policini nkus, kad ji e gaudytų pc1L,r
i gusi us iš
darboviečių Lietuvoj e žmones ir pristatytų ju os i surin kimo
stovyklas ir kal ėjimus 49•
Naujo saugumo policijos ir SD vado SS oberfi urer io Fuchso
įsakymu nuo 1943 m. gru odžio m ėn esio visas karui svarbias
įmones tikrino paly s gestapii1inkai. Jie ž iūrėj o, k as nu sižengia
darbo drau smei, pabėg a iš darb o 50•
Gruodžio 3 d. popietę Kaun e, Jonavos gatvėj e, 170 „Lituanik os" avalynės fabr iko darbininkų, gaminusių bat us su mediniai s puspadžiais ir vykdžiusių užsakymus v ermacht ui, klausėsi gesla pininko
i švedžiojimų ir bauginimų
api e darbo
drausmę karo metu. ,,Lengviau persižengusius" jis įspėjo, kad,
pak arlolinai nea tvykę į darbą, ji e pateksią i gestapo kameras.
Du žmon ės buvo nubausti septyn iom dienom a reš to, trys pasiųsti į kal ėjimą.

1944 m. kovo mėnesį hitlerininkų saug um o valdini nkai sužinojo, kad Kauno „Tilko s" šokolado fabrike dirban čios moterys paima retkarčiais vaikams plytelę šo kol ado ar saldaini:
N eradę kaltininkų, kovo 9 d. jie suėmė septynis žmones „uz
darbo drausmės l aužymą" 51•
Vilniuje , Kankinių (dabar Liepkalnio) gatvėj e, Nr. 6-12,
gyvenęs 36 metų Petras Taraškevič ius 1944 m. pradžioje dirb~
dujų kont oroje. Už neatvykimą į darbą arbeitsamtas pasiūlė j1
išvežti į reichą. Policininkai, jo nesuradę, paėmė žmoną. ~~
dangi namuose liko šeši maži vaikai, tai Taraškevi čius n~eJO
žmonos pakeisti. Zmoną paleido , o jį pasiuntė dvi em mene·
siams į priverčiamojo darbo s tovyklą 52.
Tokių atvejų buvo tūkstančia i. Hitlerininkų komisarų ir ges·
lapo įsakymais i kalėjimus ir priverčiamojo darbo sto~yklas
šimtais buvo grūdami ir valstiečiai už prievolių ar paredymų
nev ykdymą, už parduotą turguje žąsį ar kiau šinį. šta i 1943 ~rugpiūčio 31 d. gestapo ir lietuvių nacionalistų saugumo poh·
53
ei jos įsakymu į Pravieniškes buvo pasiųsti 624 žmonės •
49
50
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Nuo 1943 m. rugs ėjo 9 d. Diunbiro nurodymu po licija gaudė
visus išgėrusius žmones ir varė į priverč iamojo darbo stovyk las, kad iš ten juos i švežlų į reichą 54•
Kaip matyti iš to met o dokumentų , k atast rofiška padėtis
front uo se ir karinėje pramonėje paskutiniai s karo metais pri vertė hillcri ninkus suvarytus
į ar eštines ir kalėjimus žmones
rečiau šau dyti. Jie kalin ius išsiųsdavo į katorginius
darbus
rūdynuose, šac h tose, požeminiuose
fabrikuose.
1944 m. vasar io 4 d. Vilni aus geslapo valdininkas SS unler štur mfiureris Šlemė , perduodam as į šv. Jono gatvėje buvusią
s tovyklą 21 kalinį, rašė: ,,Prašom atkreipti
dėmesį i tai, k ad
šie asmeny s iki šiol buvo saugumo polic ijos ka liniai. Ateityje
su jais irgi reik ia taip elgtis. Todėl paleisti čia, vietoje , jų ne galima. J eigu kurio nebus galimyb ių pasiųsti į darbus, tai tokį
kalinį reiki a mums grąžinti" 55 .
1944 m. vasario 18 d. SD valdininkai Kaune liepė Pravi engkitĮ prive rčiamojo darbo stovyklos
komendantui „paleisti
35 žmones , laikomus už mobilizacijos „sabotavimą ", kad juos
taip pat išvežtų į reichą. Jų tarp e buvo Vincas Barabošius,
Vin cas Blaudžiūnas, Antanas Černiauskas, Jurgis Gar liauskas ,
Stas ys Kumpys, Adolfas Timleris ir kiti 56 •
Daug žmonių gestapas ir lietuviš ki eji jo p aga lbininka i tiesiai perduodav o arbe itsamto tarnauto jams arba Zauk elio ver buotojams 57 •
Labai dažnai būdavo duodami tok ie įsakymai:
,,Saugumo po licijos ir SD vadas Lietuvoje 1944 m. kovo 8 d.
Lietuvi ška sis Panevėžio skyrius
Agentiška s Nr. 176(765)42
Troškūnų polici jos punk to vedėjui
Pr aša u suimti Vaičiūną, Igną, Ju ozo s. , gyv., Vaidlonių k .,
Binki, Antaną, Gasp aro s., gyv. Gu rskų k., Makševskį,
Viktorą, Jono s., gyv. Troškūm1 miestelyje, Paškauską, Liudą,
Kazio s., gyv. Vaidlonių k ., ir Urbonavičių , Povilą, Ksavero s., gyv. Gurskų ar Stukonių k ., visi Troškūnų valsčiaus , ir
visus išsiųsti į reichą darbams.
l rajo no v iršinin kas 58
1944 m. ko vo 7 d. V ilniaus arb e itsamto vadovas V ag ne ris
rašė V iln iau s miesto
hitl er ininkt1 polici jo s vadui: ,,Nuolat
11
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LTSR CVA , f. 626, ap . l , b . 37, l. 15.
Ten pat, l. 2 12.
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tenka konstatuoti, kad jūs suimate žmones ir s iun či a te į mano
surinkimo stovyklą, nepranešdami man suėmimo priežasčių.
Aš negaliu suinteresuotoms įstaigoms ir įmonėms atsa kyti, už
ką jie suimti. .. " 59
O įmonių ir į s taigų vadovai hitlerininkai pa tys į t eikdavo
arbeitsamtams tokio turinio raštus:
,.Spaudos platinimo b endrovė su ribotomis teisėmis Kaune,
Vilniaus skyrius.
Vilnius, 1944 m. sau sio 20 d.
Darbo j ėgos tvarkymo štabui,
asmeniškai ponui Gundeliui, Vilnius
1943 m. spalio 23 d. nurodėme Vilniaus mi esto da rbininkų
tikrinimo komisijai 11 asmenų, kuriuos iš masės mūsų pardavėjų išs kyrėme minė tai komisijai išvežti į reichą .. . "
Rašto pabaigoje jie reikalavo išvardytus asme nis suimli
ir išv ežli "0 •
Jei žmogus nepasirodydavo vieną kitą dien ą da rb e arba neatvykdavo šaukiamas į arbeitsamtą, į transportu s, tai policija paimdavo išvežti tėvus, brolius, seseris.
Aleksandras Novickis dirbo karo ligoninėj e Vilniuje, gyveno Mykolo (dabar J. Biliūno) g., Nr. 4- 12. Už tai, kad jis
„tinginiavo" darbe, 1944 m. v&.,ario 10 d. policininkai paėmė
jo še šiasdešimtmetę motiną.
Dvideš imtmetis Č eslovas Jurkevičius, gyvenęs Vilniuj e , Subačiaus g., Nr. 8- 3, kovo 18 d. į išvežamųjų surinkimo stovyklą pateko už pasislėpusį nuo gaudytojų brolį Edvardą.
Jon as Lukoševič ius porą dienų neatėjo į darbą prekybinėje
bendrovėj e. Už tai į Vilniaus priverčiamojo darbo stovyklą
kovo 19 d. iš jo buto Bajorų (dabar Darbininkų) g., Nr. 22-1,
policija nuvarė jo žmoną - Mariją Lukoševičienę .
Ilgai hitlerininkų gydytojai tikrino, ar tinka vietiniams
arba reicho darbams paliegęs senyvas vilnietis Jonas Kunauskas. Jo sūnus Bronius, bijodamas išvežimo, balandžio pradžioje dingo iš darbo vietos geležinkelio dirbtuvėse 6 1•
Kokius žmones, kokiais keliais ir būdais hitlerininkai sugaudyda vo, matyti ir iš siunčiamų transportų sąrašų. Daug čia
grafų: kur gimęs , kur gyvena, kokia tautybė, profesija, už ką
išvežamas ir t. t. štai 1944 m. vasario 26 d. sąraše 1-mas yra
Mykolas Bogdanovičius, gimęs ir gyvenantis Vilniuje, lenkas,

.....
šaltk alvis, išvežamas policij os įsakym u ; 4-tas - Česlovas Dro zdau sk as , gimęs 1926 m. Šven čionėliuose, gyve nan tis V ilni uj e,
lenkas, darbin inkas, išvežamas li e tuvių „savivaldos " parėdy
mu; l G-tas - Anta nas J erašiūnas , gimęs 1924 m. Biržuose , gy venantis V ileiko s dvar e, li etuvi s, kumetis, išvežamas ges tapo
įs akymu; 35-tas - Liudvik as Urvak is, gimęs 1919 m ., gyve nan tis Telšiuose, lietuvi s, dar bini nkas , išvežamas lie tuvių „savivaldos" parėdymu ; 45-ta - Ma rta Ivanova, gimusi 1906 m.
V ilniuje, gyve nanti Vi ln iuje, baltarusė, kumetė, išvežama
ar beitsamto nut arimu; 29-tas - Edvardas Juzefovičius, gim ęs
1923 m. ir gyve nantis Vilniuje, lenkas , darbininkas, į tran sportą paimta s iš Lukiškių kalėjimo; 51-ma - Liubovė Dolgo po lova, gimusi 1922 m. ir gyvenanti V ilniu j e, rusė, me dicin os
sesuo , išve žama ve rmachto siuntimu; 52-ra - Hele na Petro vska, gimu si 1922 m. Latvi joje, gyve nanti V iln iuje, l atvė, s iuvė
ja, atsiųs ta iš Lukiškių kalėj imo 62 •
Be patekusių į bendrus išvežamųjų trans port us Lie tu vos mo terų ir merginų, h itlerininka i buvo iš l e idę įsakymus sp ecial iai
moterims ir merg inoms ri nk ti.
1943 m. vasario l d. darbo j ėgos tvarkymo štabas praneš ė
visi ems ar beitsa mt ams, k ad reikia ver buoti į Berlyno ir Brandenburgo sritis tarn aites. Atlyginim as mergino ms 16- 18 melų
būsiąs 22- 30 markių mėnesiui, o 18- 22 m etų - 40 ma rkių.
Jos gyvensiančios pas šeimininką, valgysi an čios tą patį maistą.
Joms būtina pasiimti darbo drabu žius, ba lt inius, avalynę ir
antklodes, nes kortelių rūbams negausiančios. Ma is to pa siimti
dviem dienom. Kelionės maršrutas - Kauna s- Berlyna s, Šlezvigo geležinkelio stotis. Iš ten - Vilhelmsh age no sto vykla 63 .
1943 m. vasario 13 d. Lozės potv arkiu 1914- 1922 melais
gimusios moterys turėjo užsir egistruoti arb eitsa mtuo se . Ten
buvo ir specialus skyrius - ,,Moter ys",- kuris reg istruodavo
numatytas išve žti į reichą mot eris.
Kauno arbeitsamt e, be to, dirbo „moteni vež imo s p ecialis tė "
Ruta Me ring. Ji rinko jaunutes mergait es ponams Berlyn e,
Vestfalijoje ir kitur, pati lydėjo ja s į „darbovietes ".
Tėvai ir motinos, pasirašę nesupran tamu s, voki ečitĮ kalb a
parašytus lapelius, netekdavo sa vo dukter ų . Štai kovo 2 el.
lapelyje randame Kauno gyventojos A. Čapi enės paraš ą - ji
,,sutinkanti", kad jos devyniolikm e tė duktė Alicija būtq išvežta į reichą 64. Kauni etis P. Liva s pas irašė „sutinkąs "
62
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at iduoti tarn aite eses ini nkams
Vokie tij oje p enkio likos me ttĮ
dukterį Reginą 65•

Kovo 4 el. Mer ing Rent elno
le idimu iš Kauno i švežė septynias „tarnait es " į Berlyną.
Dvidešimtm e tę Stefaniją Indrulionytę ,

aštu oniolikm e tę

Vandą Sidzeni auskai tę, minė

tas Čapaitę ir Liva i tę, septyniolikm e tes Tonią Jedenkaitę
ir Janiną Svi sčia uskai tę, Aldoną Mardo sai lę GG.

Sugrįžusi
v ėl

ruošė

siuntą .

į Kauną,
na ują

Mering
tarnaičių

Bron islav a Vaitkevigyv enu si Kau ne, Kęstu
čio g., N r. 65, dirb o centr iniaVienas to meto prop aga ndinitl
me
pa šte. Arbeitsa mto nutariplaka tt1
mu kovo 23 d. ji buvo perduota Mering. Marija Kačer
gytė dirbo „Pava sario"
knygyne Kaun e, Laisvės alėjoje,
Nr. 18. Kovo 27 d. ir; ji pat eko į Mering iš vežamlĮjŲ sąrašą.
Kovo 30 d. lapelyje randame kaunietės Šerstobojienės parašą,
jog ji sutinkanti, kad keturiolikmetė jos duktė Marijo na būtų
pasiųsta tarnaite į Vokietiją.
Balandžio 6 d. į B erlyną ir Vestfaliją Mering i šsiuntė iš
Kauno vėl 11 merginlĮ. Jų tarpe, be aukščiau minėttĮ,- devyniolikmetę Jadvygą Grinčaitę, sept yniolikm etes Emiliją
Krolytę, Viktoriją Krulickaitę, Verą Zujevaitę , Oną Ireną Pažūsytę (visos iš Kauno), devyniolikmetę Janę Vosyliūtę iš
Marijampolės ir kitas 67•
1943 m. birželio 27 d. Diunbiras rašė arbeitsam tams: ,,Kąip
yra žinoma, fiureris pažadėjo per daug darbų turinčioms vokiečių namlĮ šeimininkėms ir motinoms kuo greičiausiai suteikti pagalbą. Todėl nuo šiol reikią masiškai rinkti moteris vokiečių ponioms tarna uti 68•
Liepos prad žioje iš Kauno arbeitsamta i išsiuntė dar dvi
,,tarnaičių", grup es - iš viso 23 merginas. Jq tarpe buvo Teočiūtė,

65
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mobilizacijos
Nes iregistra vus ios , remiantis
Rozenbergo įsakymais d ėl prive rstinio da rbo, išleistais 1942 m., būsiančios pasiųstos į sun kiųjq clarbtĮ kalėjimus arba pri verčiamojo da rbo stovyk las 70 ,
Tai buvo moterq mobi lizaci ja.
Iki 1943 m. rugpiilčio pabaigo s hitl eriniai mobilizacijos štaba i pat ikrino stam besn iuose Liet u vos miestuos e 12 394 1914-
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1922 mellJ gimusias moteris ir mergina s, iš kuritĮ 3256 užrašė
v ykti į re icho arba v ietinius darbus 71• Tač iau iš jtJ i Vok ietiją pat eko tik nedauge lis.

---

išv ež li į Voki etijo s šac ht as ir fabrik us 50 000 ru SlJ „pab ėg ėlitĮ".
Vasa r io 16 el. 2500 žmo n iq jau buvo Virba lyj e 75 •

D D D

D D D
Hitl er ini nkai, Tarybin ės Arm ijos vejami, iš TSR S m iesltĮ ir
kaimq varė i vakarus tūkstančius gyv ent ojų. Be to, dėl su nkių sąlygtJ pafrontės rajonuos e, suirutės , b ado daug ž monitĮ
traukėsi i saugesnes vietas.
1943 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje buv o api e 25 000 vad inamųjų „pabėgėlių ", daugiausia
ru slĮ. Iš jq 70 procenl q - moterys ir vaikai. Veikė trys „p abėgėliq" stovy klo s: A ly tuj e18 000 žmoni t!, Šiauliuose - 800- 3000 ir Kau n o V I forte 4000 žmonių. Atvarytiems
ir atk lyd u siems žmonėms buvo
num atyto s apsigyventi taip pa t Ašme no s, šv enčion itĮ ir Zarasq apskr itys.
Kad angi atva rytųjq ir atbėgusiqjlĮ bu vo la ba i da ug, tai
jie pa sklido po visą Li etuvą. J ei pa s ūk in inkus dirbantys
šiaip taip prasimaiti ndavo , tai su va rytųjq į b endra s s tovyklas
laukė bado mirtis . Re tai kurią di eną hi tl e rini ai pri žiūrė tojai
išduodavo jiems porą š imtų gramq sup eliju sios d uonos, dilg ėlių sri ubo s. Kaip rašė ges tapo valdininkai , ji e išleisdavo
moter is su pu lk ais va iktĮ iš stovyklų į aplinkinius mi est us ir
kaimu s elgetauti 72• Vi lniuj e mot inos , su ašaro mi s akyse, palikdavo vieliniams gyventoja ms vaikus, kad tik j ie nemirtq
badu 73 •
Atvarytųjų skaičius ka s di eną augo. 1944 m . pradžioje
vien
iš Šiaurės fronto h it ler ininkai atva rė į Lietuvo s mi es tus ir kaimus 130 000 žmoniq .
Iš surinkimo stovyklų Alytuje, Kaun e jau 1943 m . pradžioje
74
h itlerinia i vergų pirkliai išvežė tūkstančius „pabėgėlių"
į kartogą Voki etij oje. Iš A lytaus stovy klo s bu vo išvež ta 200300 tūkstančių žmonių, 60- 70 tū ksta n č ių palaidota Viclzgirio
ši le. Masini s jų veži ma s į Voki etiją prasidėjo 1944 m. va sa rio
15 d., k ai Zauk elio įgaliotinis Rygoj e pranešė Diunbirui, kad
iš Lietuvo s generalinės srities per a rtimiausias sava ites reikia
71
LTSR CVA. f. 1399, ap. l , b. GI , l. 170.
n Ten pat, b. G2, l. 20- 21, 46.
73 Ten p al, b. 6 1, l. 165.
74

Rentclnas 1944 m. sausio 3 1 d. pran eš dama s Kubiliūnui , kad
1944 m. reik ia surinkti išvež im ui į Vokietiją n e t 100 000 žmo n iq , ra šė: ..Iš čia pri dė tq išsiuntinėtų nurodymų su pasit enk inimu konsta tavau, kad Jūs , po n e genero le, norėda m as atlikt i
Ju ms pavestas užduotis, stengiatės paruo št i ir išsiuntinė ti tink amus pasiūlymus. Tai p pa t k onsta tavau, kad Jūs vykdot e
ma no kasdieninius nurodymu s ir norite išsiųsti į darbu s rei che kuo platesnius li etuviq tauto s sluok snius , neatsižvelgda mas n ei į profesij ą, n ei į v isuom eninę padė tį ... Akcijos ei ga
iki šio l buvo n epa tenk in ama. 1944 m. vasario 15 d. la uk iu iš
Jūsq pirmo teigiamo pran ešimo apie rezultatu s , r emiantis nauj ais nuostata is" 76•
Ka s gi sakoma tuo se naujuo se Rente lno n uos tatuo se, kuri e,
jo žodžia is tariant, visiškai sutapo su Kubiliūno nurodymais ?
Visų pirma tai , kad r eiki a išsilįsti į r ei ch o darbus
visus darbininku s (vyrus ir moteris). n epaisan t jq užsiėmimo ar lu omo.
Ti ek atsakingus už trėmimo organizavimą, tie k ir n epaklu susius griežtai b aus ti . Visur ir visada bendradarbi aut i su hitl erinink q įs taigom is.
Burmi stra ms ir apskričiq k ariniams k omen d anta ms buvo pran eš ta , ki e k žm onilj j ie turi surink ti. Iš Kauno, pavyzdžiui,
turėjo būti išsitĮ sta 8400 žmoni q. Rent elnas užprašė iš Ber lyrn,
a tsiqst i 5000 p olicinink q 77• Tai buvo paskutin is okupantq plan as. T ači au arbei ts amtai, Zauke lio v er buotojai
ir li e tuvilĮ
.,savivalda" jau n espėjo jo įgyvendinti.
Ti es a, 1944 m . g egužės 15 el. ji e dar paskelbė verbuoj ą pa·
vienius as meni s j žemutin ę Sileziją, Pamarį. Brandenburgų,
Meklenburgą, Š l ezvig ą-Holšte iną ir kitu s žemės ūkio rajonus.
..Rentini o ", ,.Merkio" ir k ilo s vie tinitl nacionalistq
firmos v e rbav o žmon es į statybas Vi en oje ir kitu r. Hitlerininkai
į s t e ig ė
n et „s ava n oriq" išvykimo į Vokie tiją biuru s. 2 inom a, to mi s
dienom is , k a i front as k as minu tę ar tėj o pri e Lie tuvos ir buvę
okupantq pakalikai pajuto, kad te k s atsa kyti už pada ryt u s

7"
76

LTSR CVA, f. 1399, ap . l, b. !i0, l. G8, fi9 .
LTSR CV1-\, l. 708, ap. l. b. 18, l. 9- 13.
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„ Tiesa" , 1944 m. gruodžio 24 d .
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n w, ikt1llimu s , t1tsir<1closavt1nor iq, lrnrl e užsi rt1š0 išv yk i111
0 biu ruo se 1tt.
. Kai d ė l uo liaus iq vi c liniq ve rbu o toj11, l.t1i primintina, kud
Pauk š ty s, 1944 111. va sa rą i šdūmqs su hill c rini11kdls i Vo ki e tiją, ten m ėgino mobili zuoli išvež tuosius liet u v iu s į SS legioną.
Kubi l iūnas ir Ta uny s jau ank sč iau buvo pas irūpin q s avo kai liai s. Šie hill c rininkLĮ sa mdiniai buvo nu s iunt ei Loze i pare iškimus, pra šydami ji ems sut e ikt i „didžio j o re ic ho pili e tybę ". Parei škimai buvo persiLĮS li okupuotų rytLĮ sričiq m ini st rui Rozenbe rgui spręs li 70• 2 in oma, treči ojo r c icho pilie tybė jie ms buvo
sut e ikta, ir ji e spruko su hill crinink ais į Vokie tij ą.
Siautėję Vilniaus kra šte csesi ninkL1 ir buržuazinių nacionali stLĮ būriai - SS policijos 9-sis ir 16-sis pulk ai, 2-s is , 253-sis
ir 257-sis lietuviq policiniai batalionai, l atviLĮ Rygo s policijos
pulko l- sis, 2-sis, 3-sis ir 4-sis batalion a i - 1944 m., prieš bėg
dami, dar kartą nusiaubė kaimus, pl ėšė gyv entoju s, v ežė sugaudytus žmon es į reichą 80•
30 InkleriškiLĮ kaimo gyventojų nuo mirti es ir i š trėmimo
į rei ch ą balandžio m ėnesį išgelbėjo atskubėj ę tarybin iai partizanai 81•
1944 m. birželio pradžioje atvarytiems
į Varėną pirčiupi e
čiams eses ininkai įsak ė negrįžti į namus, n es kaimas
esąs sudegintas, o visi žmonės išvežti į Vokietiją. De ja, ten buvo
dar bai siau . SS policijos 16-jo pulko budeliai sudegino gyv us
119 žmonių 82•
Iš Vilniaus kra što nuo 1943 m. birž elio 26 d. iki 1944 m.
kovo 25 d. Zaukelio verbuotojai išvežė į reichą 15 530 žmo nių 83• Nuo 1944 m. gegužės pradžios tūkstan čius Vilniaus mies to ir jo apylinkių žmonių jie varė statyti sutvirtinimų prie
miesto. Tačiau ir tomis dienomis iš Vilniaus stoties jie išsiuntė
į reichą dar 616 žmonių 84. Paskutinieji
vagonai su tremiamaisiais išvyko birželio 15 d. 85•
Kiek Lietuvos gyventojų buvo išvežta į vergovę iš viso?
Ypatingosios valstybinės komisijos hitlerininkLĮ ir jų bendri·
78

LTSR CVA. f. 626, ap . l, b. 37, l. l, 82.
Latvijos TSR CVA, f. 70, ap. 3, b. 112, l. 152.
80 LTSR CVA, f. 1399, ap . l, b. 106, l. 23, 24.
81 TSRS Centrinis valstybinis Spalio revoliucijos
arc hyvas, f. 7021,
ap. 94, b. 431, l. JO.
82 LTSR CVA, f. 1399, ap. l, b. 106, l. 23, 24; Arc hyviniai doku mentai apie nacionalistų antiliaudinę veiklą Vilniu s 1961 p . 142- 145.
83 LTS C
'
''
. R VA, f. 626, ap . l , b. 72.
84 Ten pat.
85 Ten pat, b. 70, l. 159.
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n in k11 pikta d arybė m s nu s tatyti ir tirti d uo me ny s api e Li e tuvos
gyv e ntojl! t rč•m imą į Vokietiją yra to ki e 80 :
Iš Vilniau s mie sto
12 073 ž mon ės
Iš Vilniau s a ps.
424
Iš Kauno mi esto
210
Iš Kauno aps .
724
Iš Biržq aps.
367
Iš Vi lk av iškio aps.
1708
Iš Zara sq aps .
2545
Iš Kėdainių a ps.
167
Iš Kr e tingos ap s.
200
Iš Mažeikių aps.
1874
Iš Marijampolės aps.
5000
Iš Panevėžio aps .
374
Iš Ra se iniq aps.
170
Iš Seinq ap s.
579
Iš Tauragės aps.
780
Iš Telš ių aps.
536
Iš TraktĮ aps.
3000
Iš Ukmergės aps.
684
Iš Ute nos aps.
213
Iš Sakių aps.
34 16
Iš Švenčionių aps.
970
Iš Šiau lių aps.
526
Iš viso

36 540

žmonių

Ypatingoji valstybin ė komisija, žinoma, greitosiomis
nega sur ink ti tikslių duomenų. čia trūksta Roki šk io, Eišiškių ,
Alytaus apskričių. Be abejo, nepilni duomenys
apie išvež tuosius ir iš kittĮ Lietuvos vietą
Lietuv ių buržuazinitĮ naciona listų profsąjung ų vaclovq
nuomone , 1944 m. birže li o pradžioje
Vokietijoje
dirbo
apie
50 000 Lietuvos gyventojtĮ 87• Tai duomenys ap ie išvežtuosius,
dirbusiu s reiche okupacijos pabaigoje. Tuo metu, kaip malyti
iš dokum entų ir gyvenloj LĮ pasakojimų, tūkstančiai Lietuvo s
gyventojų pabėgo arba negrįžo po „atos togq" į reich ą. štai
iš 12 000 okupacijos pradžioje išvežttĮjLĮ i Rytq Prūsijos dv a rus 1944 m. p aba igoj e ten dirbo tik nedidel ė dali s. Darbo ir

lėjo

Lietuvos TSR Moksit! akad emijos Centrinė biblio teka, Ra nkrasėitĮ
skyriu s, b. l , RKA l! , l. 22.
87 LTSR CVA, f. 626, ap. l , b. 7.
811
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socialinių

reikalq vadybo s generalinis tarėjas J . Paukš tys jau
po karo pasakė , kad iš Lietuvos į reichą bu vo išvež ta
75 000 žmonių. Todėl galima teigti , kad per vis ą ok upac ijo s
metą hitleriniai vergti rinkėjai išva rė į vergo vę rcic h e apie
70 000 Lietuvos gyventojq.
Vilniaus verbavimo štabo vadovai savo ata sk aitose nurodo ,
kad jie išsiuntė į reichą iš viso apie 25 500 Vil nic1us krašto
gyventojų, žinoma, be išvežtų į Ryt q Prūsijos dvarus 1941 m.
liepos-rugpiūčio mėnesia is . Hitlerininkai
įrašė į savo a taskaitas ir keletą tūkstančių Baltaru sijos gyventoj t!, siųstt! per Vilnių į reichą. Tod ėl išeitq , kad iš kitų Lietu vos miestų ir ap skričių hitlerininkai
išgabeno (irgi b e iš siąstq dirbt i į Rytq
Prūsiją) apie 34-35
tūkstančius žmonit!,
Kaip yra žinoma, bes itraukianti hitlerininkų kariuome nė iš
vakarinių Li"etuvos sri čių taip pat i švarė tūkstanč ius mūsų
krašto žmonių. Iš viso hitlerininkai iš Lietuv os išgab e no į frontus, reicho darbus , kaimynines šalis apie 200 000 žmonių 85.
Vokietijoje karo metais kankinosi apie 10- 12 milijonų sve timšalių darbininkų

89

•

85 Informacija Ypatingosios valstybinės komisij os pirrnj ninkui drg .
N. Svernikui apie vokiečių piktadar ybes LTSR.
89
Ewa Seeber, Zwangsarbeiter in der faschisli sche n Kriegswirtschaft,
Berlin, 1964, S. 89-90 .

HITLERINIAME PRAGARE

„'.'laujoji vokiečiq taut a turės savo vergtĮ. Ne laikyk ite
žodžio „ve rga s" pase nu siu. Mes iš tik rqjų sukursime naują
ve rgovės formą ir ją įgyvendinsime " ..
Reicho

že mės

ūkio

ministras
Valteri s Darė

Atvary tus ir atvežl u s į centrinius surin kimo punktus Viln iuj e, Kaune, Šiau liuose žmon es hitlerininkai
grūdo į kalėji
mu s, prive rčia m ojo darbo stovyklų barakus, išvežamųjų surinkimo stovyklas. Čia , atsižve lg iant į tai, kiek žmonių reikė
jo arbeitsa mlui, kiek ir kada rinkėjai gaudavo
vagonų, ir
į kitas priežastis,
uždarytieji ištūnodavo dieną-dvi, o k a rtai s
net sava ites.
Barakai ir suri nkimo stovy kltJ pastatai buvo įrengti įvairiai.
Vienur būdavo tuščios patalpos su keliais mediniais gultais,
kitur kambariuose
stov ėdavo pora
stalų , taburečių, būdavo
paskleista šiaudų.
Jau 1942 m. vasarą išv ežam iems žmonėms hitlerininkai
liepdavo pa siimti kelionei maisto. Tačiau daugelis
patekdavo
i barakus, nespėję paimti nei žiauberėlės duonos . Todėl surinkimo stovyk lose ryte ir vakare būdavo duodama truputį
duonos , kavos, o pietums - sriubos lėkštė, kad vežamieji
visai nenusi lptų.
Surinkimo s tovyklų viršininkais būdavo hitl erininkaiZaukelio valdininkai, pvz., Vilniuje šv . Jono gatvėje buvusioje
stovyk loje viršininkais buvo Gundelis, Dziubanis ir kiti Vilniuje dirbę verbuotojai. Paleisti žmogtĮ iš surinkimo stovyklos
galėdavo tik stovyklos
viršininkas . Stovyklas ir kitas patalpas
saugojo Zaukelio verbuotojai ir buržuaziniai nacionalistų policininkai. štai Vilniaus mi es to na ciona listtĮ viešosios policijos
vadas A. Iškauskas 1943 m. rugsėjo 15 d. skundėsi hitlerininkams, kad jo valdiniams, esą, labai sunku saugoti karantininę
stovyklą 2ydų gatvėje . Ten esą sugrūs ta iki kelių šimtq
žmonių, ir policininkams
viską sekti neįmanoma, n es namas
jungiasi su kitai s tuščiais butai s, jame nėra šviesos. Tuo
tarpu arbeitsamto arba miesto savivaldybės paskirtas stovyk. los viršini nk as beveik kasdi en esąs girtas ir tvarka n esirū
pinąs. Hitlerininkai
žmones priimą ir i šsiunčią kada nori.
103

Surinklųjų nuolaika
būklės esa nli bloga

dėl
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mailinimo

ir anlisanilarinės
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Surinklus žmon es k asd ie n iš rik iuodavo ir sus kc1 i č iuodavo.
Tikrindavo , ar ka s nors nepabėgo , sunki ai n esu<;irgo ir pa n.
Ruoš dami lransporlą, h iller inia i gydyt ojai ir rc1šlvedž iai apžiūrėdavo sugau dytuo sius ir, jra šG „tinkamu s" į lransportlĮ
sąrašus, įsakydavo v a ryti „nuulėlinli " į pirl į, o iš te n - į stotį. Varydav o Zaukelio
tarnautojai
ir vi e lini c1i po licininkai
ž inoma, hitlerininklĮ vadovaujami.
1944 m. Vil niuje varovai ~
dažniau siai būdavo lalvių buržuaziniai nacio 11dlisla i 2• Stotyj e
iki lraukinio išvyki mo pri e išvežamqjlĮ irgi stov<'-dav o ginkluota sargyba - Zauke lio ve rbuotojai, lietuviai poli ci ninka i, vermachlo kar eiv iai, hitlerininklĮ policininkai , escsi ninka i arba
latvitĮ buržuaziniai
nacion alistai.
Stotyse, aikštėse ar barakuose prie stočių , pavyzdž iui Kaune, palydovai išvaž ami es iems dažnai skaitydav o „pamoks lus",
kaip reikia e lgtis re iche. Čia dar kartą ji e tremiamuosius
patikrindavo , suskaičiuodavo ir liepdavo eil i į vagonus. Vagonai, kaip jau buvo rašyta, iš pradž ių bu vo k e le iviniai, o nuo
1942 m. vidurio pr e kiniai, dažniausiai
ne t ir b e suolų, tik
pakr eikta ki ek š iaudų.
Vagonuose , dar kartą hillerininkai
prigra sin davo, kad be
transporto vadovo žinio s vežamiesiems
nevalia n ė pajudėti.
Vieną žmogų vagone jie skirda vo atsakingu
už tvarką, liepdavo jam atsiminti grupės nume rį, kad, tr a ukiniui sustojus,
jis tučtuojau galė tų pranešti, ki ek dar vagone yra darbo jė
gos". Stotyje, o kartais ir kelionės m e tu, v eža miesiems išduo davo „šalto maislo" normą - dienai 300 g duonos ir 50 g dešros. Iš pradžiq „šaltą maislą "- duoną ir dešrą - palydovai
išduodavo vi sam kelionės laiku i - 3- 5 dienoms. Bet išalkę
ž mon ės lokią normą (ją transporto vadovas sumažindavo
kiek
į manoma) iš karlo suvalgydavo,
o po lo badaudavo . Todėl
vėliau duonos ir dešros (dažniausiai kepenin ės ar b a iš atl iek tl)
išduodavo tik po truputį 3•
.,Šiltą mais tą"- užv irintą vandenį arba
erzacinę arbatą,
kavą, garsiąją „ b endrą" sriubą- pažadėdavo išduoti didesnėse
stotyse. Zaukelis 1942 m. nurodymuo se pabrėžia, kad rusams,
t. y. iš TSRS vežamiems žmonėms, re ikia paruo šti vandens, nes
jie n emėgs lą k avos arba arbatos.
1

2

LTSR CVA, f. 659, ap. l , b . 2, l. 165.
LTSR CVA, f. 626, ap. l, b. 7.

3

Ten pat, b. 34; b. 771, J. 42- 45.
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Kaip buvo minėta, pirmuosiu s tran spo rtu s iki Vokietijos sie no s lydėdavo lik Zauk e lio verbuotojai.
Vėliau, kai vežam ieji ėmė masiš kai bėgli iš vagonų, b e ginklu o tų pist ol e tais ir
ša uluvai s rinkėjų, prie transporto
būdavo 4- 10 ginklu otų
vermachlo kar e ivitĮ, policininkq
(latv iq arba voki ečiq) , ne s
lie tuviq buržua z iniais nacionalistais
hill e rininkai nepasitikėjo .
1943 m., masiškai ve ža nt Lie tuvos gyv entojus, ki ekvi eną va goną sa ug ojo sargybi ni s.
PirmlĮjlĮ transportq
k e leiviniai vagonai, kaip jau minėta,
buvo tik užrakinami, o vėlesnilĮ - pr e kiniai - užstumiami stora is skl ąsčiais, durys užs ukamos vie la. Kad v eža mi žmonės
„ n enueitų i aną pasaulį", su ki e kvi e nu transportu
važiu odavo
hitlerinių sanitarą

Be abejo, vagonai, sargyba , maitinima s, palydovų elgesys
ir l. l. keitės i per visą okupacijos m etą. Iš pradžitĮ hitlerininkai
buvo šve lne sni , stengėsi žmon ėms įtikti , juo s apgau li, o vėliau
rūpinosi lik vienu - ku o grei č iau išsitJsli iš Liet uvos reikalaujamą „galvq" skaič ių .
Kaip pasakoja pirmosi omis karo di enomis i Rytq Prūsiją išvežti ž mon ės , traukiniq tada dar ni ek as n es augojo. Vi ename
traukinyje at sirado nel tokiq, kurie sakė, kad vokiečiai kult ūr ingi , pas juos bus gera dirbti ir gyventi.
Kalbos nuščiuvo,

tos

kai pirmoje \ okietij os stotelėje iš · okusį a tsigerti lietuvį hit Ierinin . a s ėmė mušt i.
Pri e „didž iojo reicho• sieno s pa lydo va i vežam uo sius išva ryda v o iš vagonų j tranzitinių stovyk lų barak us ant rąkart
,.nuutėlinW. Lleturns gyv en tojus h itle rin in kai į reichą dažniausiai Yežė pro Virbalį, Bialystoką, Liubliną, Tauragę, Šilutę, Kretingą, Graj evą, kur tūks tančiam s vežamqjų „nuutė
lint i" bu,·o įrengtos sp ecial ios pirty s 4•
iose stov-y:lose atv ežtuo sius pas iti kdavo etat inia i prausėjai.
Kaip j ie elgėsi su begalinėmis žmon ių parti jomi s, matyti iš
la ukelio į staigos ,·aldininko 1942 m. liepos 29 d. raš to Zaukelio ats tovui Rygoje Kius ner iui. ,.Motyvuo tu raš tu pr ašau Jus
pa,·e ik ti dez insekcinių kamerų prie Ry ttĮ sienos vi ršininką ,
kad , perd uodant vežamuosi us dezinsekcijai , n ebū tų naudoja mos lazdos ir guminiai rimbai. Kaip man pa ka rto tinai prane šama , atvykus ieji transportai , kaip ir anksčiau , su tinkami as menų, apsiginklavusių lazdomis ir guminiais rimbais , ir mušant
varom i į stovyklas . .. • 5
Pasienyje „nuutėlinę" ir dar kartą patikrinę žmones, hi tlerininkai vėl suvarydavo juos į vagonus ir, dažniausiai prikabinę p rie traukinių, kuriais būdavo veža mi gyv entoja i iš ki lt!
TSRS vietovių, išsiųsdavo toliau. Nuo sienos veža muosius
saugodavo va dinami eji reicho viešosios poli cijos tarnau tojai.
Lietuvoje dirbę Zauke lio pasiuntiniai - transporto vadovai arba pal ydov ai - l ydėdavo tran sportus iki galutinės sto ties . Kai
iš Lietuvos į pasienio tra nzitin es sto vyklas atveždavo n eda ug
žmonių, dažnai Bialystoke,
Virbalyje, Liubline arba Eitkū
nuose palydovai juos p erd uodavo v erbuot oja ms iš Baltarusijos
arba Ukra inos.
Didesnėse stoty se, kur vežamiems iš Tarybų Sąj ungos žmonėms buvo įrengtos n et specialio s išvietės, palydovai
vagon us
atidarydavo ir leis davo žmonėms išlipti , be t lik i v i en ą pusę.
Cia pat , išrik iavę grupėmis , pri e vagon ų du odavo vadi namosios kavos , arb a tos. Maitindavo tik grupėmis - a tskiri ems asmeni ms va lgyti n eduodavo . Kas neturėd avo puoduko arba
kitokio indo, taip pat visai ni eko n egaud avo. Tačia u iš vagom!
išleisdav o ir maitindavo n e visad a. Vi enas tarybinių žmonit!
!rėmėjas, verma chto leitenantas Tor eras , siųsd amas ataskaitą
Rozenb ergu i, rašė: ,,Atsižvelgiant į tai, ką pranešu, re ikia atkreipti dėmesį į tą faktą, kad negalim a laikyti užda ryltl vago-

nuose darbininkų iš tisas valandas . Jie n et neturi galimybės
at likt i sa vo na tūra lių poreikių . . . Ma n rodė vago nus, kur
žmon ės padarė skyl es , ka d ga l ė tq atlikti
natūral ius po reikius •,;.
Kai dėl vežamųjų ma itin imo, ta i n et hitlerinių arbeitsamtų
vad ov ai jau nuo 1942 m. nu ola t skundėsi Zaukeliu i, kad vežam iems žmonėms neduo dama pa kankamai valgyti ;_ 2inoma,
jiem s rūpėjo ne tai, k ad žmon ės badavo. Jie negalectavo nusilpusiq žmonn1 s iųsti į da 1bu s - štai kas jiems daugiau sia k ė
le n erimo .
1942 m. kovo mėnesį. grįžęs iš Vok iet ijos su „vokiškai kal ban či u lietuviu • Vi lniaus ap sk riti es vi ršininku Či uberkiu , Vil niaus miesto savivaldybės se kr et ori u s A . Baliūnas , v iešai visa ip
l iaupsinęs „puikų gyv enimą " V ok ie tijoj e , 1942 m. kovo 23 d.
slap tai pranešė Vilniaus ar beits amt ui , kai p buv o v ežami į Vok ietij ą žmonės. Jis rašė, kad į vagonus
j ie varomi be jokios
tvark os, vag onuos e - didžiaus ia kam ša tis, v ežan t nieko karšto ,
net vandens , neduodama , lenka i ir liet uviai kel ionės met u mušasi , nu ve žt os šei mos persk iriamos . jokios patalynės neduodama , žmonės mi ega ant plikq gultų , Lietuv os gyvento jai v adina mi „naujaisiais rusa is " 8 (tai, ma tyt , labia u siai už gav o
A.

Baliūną).

Ypač

marindavo badu taryb in ius ka ro bela isvius , iš RTFSR ,
Ukra inos, Baltarusijos vežam us žmones. $tai ir 1942 m. k ovo
pradžioje iš Daugpilio pro Kenigsbergą pravažiavo traukinys
su „civiliniais rusq darbininka is" , kur ie kelias dienas buvo
negavę mais to, mat, pas ak Kenigsbe rgo viršininkų , apie trans portą nebuvo lai ku pran ešta 9 •
Vi lniaus darbo jėgos tvarkymo štabo verbuotojas Herman a s
Varštatas, išvežęs 1943 m. rugpiūč io 31 d. iš Viln iaus sto ties
108 vyrus, 96 moteris ir 14 vaik q , ataskaitoje
rašė, kad trau ki nys iš Vilni aus į Bialystoką i švykęs l O val. 30 min . Bial ys tok e žmon es ji s nuv aręs i pirtį. o gydytojas j uos apžiūrėj ęs
ir pripažinęs net ink amai s. Sute mus Bia lystoko stovy kl oje
8 žmoniq nepavykę sur asti. Už tai davę jam k itas dv i moteris .
1943 m. rugsėj o 2 d., 11 val. 30 min ., iš Bia lystoko traukiny s
su 206 asm enimis (99 vyrais, 93 mot e rimi s ir 14 vaikl!)
išvyk ęs į Berlyną. Rug sėjo 4 d., 16 val. 20 min ., tra nspo rt as
o
7

8

4

5
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atvykęs

i

B erlyną, Vil h e lmshage no stovyk lą. Čia žmones

ji
administra tori a ms.
Be to, Var štata s nurod o, kad Vil n iuj e gautą duoną ir d eš rą
rugsėjo l d. išdalijęs Varėnoje. Varėnoj e taip pat išdavęs ir
sa usa d a vini 3 di enoms. Gardine, Varšuvoj e, Poznanėje, Noibencinkene ~ežamiems davę k avos. Vilniuje paimt a deš ra buv u si beve ik supuvu si ir labai dvoku s i. Todėl ją tekę iš dėlioti
atidaryta me vagone, kur , pu čiant vėjui, ji išclžiū vusi ir šiek
tiek mažiau dvoku s i. Da lis duonos irgi bu vo supelijus i, ir j ą
t ekę išmesti 10•
Kitas palydovas, Artū ras Janeringas,
1943 m. rugsėjo 6 el.
išvežė žmo n es į reichą iš Varėnos. 113 vyrq , 88 mote rys ir
l vaikas , pasak jo, 20 1 su puse asm en s, išv yko iš Varėn os
į Gardiną 12 val. 58 min. Vežamuosiu s sa ug ojo 8 vokiečitĮ
po lic ininka i. Per Gardiną traukinys atvyko i Bial ystoką. Rugsė
jo 7 d., 4 val. 42 min ., transportas išvyko i Graj evą. Ten Jane ringas perdavė 200 žmonių - 112 vyn1 , 87 moteris ir l vaiką .
Čia juos antrą kartą „ nuutėlin o ". Varėnoje , Janeringo
žodžiai s
tar iant , ,,dėl lietuvių policijos nerangumo" , pri eš tra ukiniui
išvyks tant, 2 žmonės pabėgo. Kvitą, kad „prekės ", iš Lie tuvo s
at iduotos Grajeve , Janeringas
įteikė Vilniau s darbo
jėgo s
ve rbavimo štabo viršininkams 11•
Kaip jau buvo rašyta, okupacijos prad žio j e H ese n o ir Saksonijos komisijos siuntė Lietuvos gyventoju s į n e toli Frankfurto prie Maino esančią Kelsterbacho stovyklą arba į Dr ez deno ir Chemnico arbeitsamtų paskirstymo stovyklas (kiekviena s
arbeitsamtas Vokietijoje turėjo savo paskirstymo
stovyk la s).
Bet nemaža transportų pateko ir į kitų arbeitsamtų žinią, ypa č
nuo 1943 m. vidurio.
Zinoma, neįmanoma tiksliai nustatyti
visų vietų , į kuria s
buvo vežami mūsų kra što žmonės. Bet kelionės maršrutai ir
galutinės stotys tai apytikriai
nusako. štai kai kurių transportų ma ršrutai:
1942 m. k ovo 10 d . Kaunas - Leipciga s;
1942 m. gegužės 5 d. Vilnius - Frankfurtas
pri e Maino - Kelsterbachas ;
1942 m. gegužės 30 d. Vilnius - Frankfurta s pri e Maino Kelsterbachas;
1942 m. birž elio 10 d. Kauna s- Drezdena s;
1943 m. gegužės 27 d. Vilniu s- Berlynas - Frankfurtas
prie
Maino (Heilbronas);
perdavęs

tenykščiam s
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1943 m. liepos 27 el. Vi lniu s- Graj evas;
1943 m. rugpiūčio 14 el. Vilnius - Ber ly n as

(Vilhelmshage-

nas) ;
1943 m. rugp 1uc10 2 1 d. Vi lni us - Chemnicas
(d abar KarlMark s-Sta ta s) ;
1943 m. rugpittčio 3 1 d . Kaunas - Bialystokas;
194 3 m. rugsėjo 1 d. Vilnius - Bialysto k as - Boze nas (Fr an kfurta s prie Odc rio) ;
1943 m. rugsėjo 9 d . iš V ilniaus transportas
turėjo vykt i
Berlyn 4 (Vilhelmshageną). bet iš Varšuvos bu vo pasiųstas
štarg a.rdą (dabar Starga rd-Ščecinsk i) Pamaryje;
1943 m . rugsėjo 15 d. Vilnius - Bitigheimas
prie Š tu tgarto;
1943 m. lapkri čio 8 d. Vi lnius-Eitk ūnai-Frank f ur tas pr ie
Od erio;
1943 m . gruo dž io 12 d. Vi lni us-Liublinas
;
1944 m . kovo 11 d. Vi lni us-Vir b a lis .
1944 m. balandžio 6 d. , v eža nt iš Lietuvos žmones per Br estą ir Berlyn ą, daug jų bombardavimo
metu buvo atskirt i (vilniečiai Stanislovas
ir Liucija Potapovai
pate ko n et į Magdeburgą);

1944
1944
1944
1944
1944
1944

m. gegužės
m. gegužės
m. gegužės
m. biržel io
m . birželio
m. birželio

6 d. Vilnius - Graje vas-Šve rinas;
27 d. Vilnius - Rostokas;
31 d. Vilnius - Šveinfurtas
prie Maino;
3 d. Vilnius-Kaunas-Ei tkūnai-Viena ;
5 d . Vilnius - Kenigsbergas ;
8 d . Vilnius-Eitkūnai-Drezdenas-Leip

cigas.
2.monės, kur iuos palydo v ai perduodavo
pa sie nio tranzitinėse
stovyklose - Bialystok e , Liubline , Eitkūnuose, Grajeve , Virbalyje ir kitur - kartu su tr emia maisiais iš kitų tarybinitĮ re spublikų - RTFSR,
Ukrainos,
Baltarusijos , Moldavijos - da ž niausiai pat ekda vo dar ir į kitas v iet as.
Jaunuolius , mobilizuot us į reicho darbo tąrnybą, pirmaisi ais
metais varė į statybas, dvarq laukus, la i vų krauti RyttĮ Prū
sijoje, Pamaryje , Riugeno sa loj e, prie Danijos , prie Brem e n o,
Miunch eno, statyti gynybinių įrengimų Atlan to vande nyno pakrantėje

12

•

Po mettĮ dalį pirmqjtĮ reicho darbo tarnybos „savanorių" grą
žino į Li e tuvą, kad č ia jie verbuotų į reicho darbo tarnybą kitus , stotų į policiją, vermachtą . Vėliau, kai hitl erin inkams buvo
daug svar biau karo baigtis , o ne tautų vokietin imas, paimtuosiu s
12

„Ate itis", 1943 m. sausio 3 d., Nr. 5.

e
į reicho darbo tarnybą Lietuvo s jaunuolius
čias vietas , kaip išvežtuo sius darbams .
Daugiausi a Lietuvos gyventojų pateko į

siųsdavo į

tas pa -

Kelst erbacho, Drez.
deno ir Leipc igo paskirstymo stov ykla s.
Ke lst er bacho stovykla buvo įrengta apie 20 k m nu o Frankfurto pr ie Maino, didžiulio miško pakrašty j e. Vienoj e spyg liu ota „iela ap tverto p loto pusėje stovėjo bara kai ti k ką a tvykusiem s, kitoje - jau „nuutėlintai darbo jėga i• 13• Barakų
viduj e buvo dviejų aukštų lovos , gremėzdi ški stalai, ta buretės. Į šiuo s barakus patekdavo žmonės ne tik iš Lie tu vos , bet
ir iš Ukraino s, dažniaus iai nuo Chark ovo , kur išve žamu os ius
rinko taip pa t Heseno a.rbeitsamto pasiuntin ia i. Atv aryt uosius
i stovyklą laikydavo čia apie 3 d ienas . Ma itindavo „ daržovių•
s riuba . Po trijų dienų , kai žmonės būdavo dar kartą „ nuutė
linti• , i stovyklą atvykdavo firmų , gamyk lų ir dv arų adm inistratoriai
arba įgaliotiniai ir , užmokėję arbeits amtui „už
darbo jėgą• ke liasdešimt mark ių, eidavo rinkt is da rbininkų.
2mones , panaš iai kaip „Dėdės Tom o trobelėje" aprašyt us
vergus . išrik iu odavo prieš XX amžiaus vergvaldž iu s . .,Pirkliai "
prie idavo prie jiems patinkančio žmogaus , ir , pasakę „komm•
(,.eik.š• ), nusivesdavo jį. Po kelių minučių atvežtųjų būrys
iške liaudavo į arbeitsamtų ir gamyklų barakus ar dvarų ark -

lides.
Į

Tarybų Sąjungą

atsiųs tieji verbuoto jai koncernų, firmų ,
prašym u iš anksto pranešd avo Vokietijos arbeitsam·
tams , kiek vagon uose yra žemės ūkio , pramonės darbininkų,
amatininkų ir pan.
Todėl būdavo atvejų, kai monopolijų, firmų , gamyklų ats tovai pas iimd avo reikalingą skaičių „darbo jėgos· (kaip vadino
a tv ež tuos ius hitlerininkai ) tiesio g stoty se , iš vagonų .
Stai 1942 m. vasario 23 d . Heseno arbeitsamtas pareikalavo
Vilniuje buvusi us verbuotojus nedelsiant atsiųs ti į vario rūdy
nus api e 120 darbininkų, nes d irbę rūdynuose it alai paimam i
k itur u_
Koncerno „I. G. Farbenindustrie
Hochst • Frankfur t e prie
~vf.aino vad ovai 1941 m. gruod žio 24 ei užprašė Vilnių atsiųsti
200 pagalbinių darbininkų :;_ Kaip j au minėta, Kalendra atsivežė 1942 m. gegužės 13 ei Frankfurto
odos fabrikų firmos
vado,10 laišką, kad jam re ikalinga 15 odininkų. Drezdeno

fabrikų

" Xa•1joji Lietuva ·, 1942 m. gegužės g d., . ·r. 108.
LTSR CV A, f. 626, ao. l , b. 34, L 132.
:: TED pa t, l. 18':l.
•
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„Gus stah lwer k e" meta lo gamm1ų liejykla buvo užplanavusi
1942 m. vasa rio mėnesį panaudo ti 350 darbi n i nkų iš Lietuvo s 10 •
1942 m. vasari o 3 d . Hese no arbeitsamtas pranešė i Vilnių,
kad sekantis trans portas iš Lietuvos bus paskirsty tas taip:
200 žmonių bus pasiųsti į Ofenbacho rajoną , 35 - i celiuliozės
gam yk la , 200 - į „ I. G. Farbenindustrie
Hohs t ·, 1O- į dažyklą,
16- į Han zos skalbyklą Fran kfurte prie Maino , 20- 30 irgi
i Frankfurtą prie Maino, mažesnes įmones ir įstaigas , 30 prie ge ležinke lio Hersfelde 17•
1942 m. balan džio 2 d. į Kelsterbachą iš Lietuvos Za ukelio
verbu otojai atvežė moterų transportą. Komisija jas apžiū rėjo
ir nustatė, kad vien a tinka būti tarnaite , visas k itas pasiuntė
i fabrik us arba skalbyklas 10•
· Kad geriau
įsivaizduotumėme, kur pa tekdavo
Lietuvos
gyven tojai , išvardysime
vietoves ir mies tus , dažniau min imus verbuotojų dokumentuo se, taip pa t okupac ijo s meto spau doje . Štai jos :
Bauc E:na:,,
Berlyn as ,
Bernau ,
Bremenas ,
Brokas prie Mūro,
Budenhe imas ,
Chemn ica s ,
Darm št atas ,
Dilenbu rgas ,
Diuseldorf as ,
Dortmundas ,
Drezde nas ,
Fiu rstenvaldė,

Frankf url as pr ie Maino ,
Frankfurtas pr ie Oderi o,
Fulda ,
Esenas,
Gumb inė,

Hamb urg as ,
Hanau ,
Hano veris ,
Heidenau ,
16

17

it

Hersfeldas ,
Kelnas,
Ken ig sberg as ,
Kostebrau ,
Koša linas ,
Lala u ,
Landsbergas ,
Lauzicas ,
Leipcigas ,
Lyc kas ,
Mei1_1
cas ,
oištetinas (dabar Scecinskas ),
O fenbachas ,
Orte lsb urgas ,
Potsdamas ,
Rastenbergas ,
Riugeno sala ,
Riuselheimas pr ie ;\,1:aino,
Ros tok as ,
Stutgartas ,
Tilžė (dabar
Sovetskas ),
Viena .

„Į Lillsvęu, 1942

m. vasa rio 3 d., :Sr. 28.
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2.monės iš Lie tuvos dirbo šiuose fabrikuose
ir gamyklose:
,.Ch emische Werke Bergholte und CO Meklenb u rgc, ..Chemische Fabrik Budenheim A. G. Budenheim e, ..M eta llware nfabri k Fremenbrietzen
Zeb aldu shof e (Pot sdam as), ,.Donges
Sta hlbau g. m. b. H. Darmštate, ,.Kabei, Stahl und Ku pferwerke" Vienoje, ..Elektrode n-Ma schine n G. m . b. H . Fiu rstenvaldėje, ,.I. G. Farbenindu s trie A. G.
Frankfur te prie Mai no
(Grisheime). ..A. G. W erk Hering, Firma Winl ershall He rsfeldo rajone, ,.Firma Ambo Stahl-Gesellschaft"
Kel ne, ,.AlpenElektrowerk A. G. Vienoje ir kitur 19•
Daug žmonių dirbo ir pavieniui įvairiose dirb tuvėse, pas
hitle riniu s va ld ininkus dvarininkus, ūkininku s. Antanas Šč iu
paitis iš Bakšiškių kaimo dirbo pas Francą Kramą Fa le nv erdėje, prie Noimarko,
Soldino apygardoj e, vilnietė Vanda
Vaitiukevič buvo nusiųsta tarnaite pas kažkokį Totceką Raceburge, Jonas Adamkevičius iš Krekenavo s dirbo stik lo pūtėju
Greice, Antanas Karvelis iš Vi lniaus k ra što , dirbo kumečiu
Klein Kolme, Vėlau apygardoje,
kaunietis Vincas Jankaitis
dirbo baldus Vi lio Gelenerio baldų dirbtuvėje Dre zde ne ir t. t.
Jei pažvelgsime į žemėlapį. pamatysime , kad čia paminė ta
ir Berlynas, ir Hamburgas, ir Prancūzijos pasienyj e es ąs Štutgartas, ir Austrijos sostinė Viena. Ta i rodo, kad Lietuvos
gyventojai buvo išsklaidyti įvairiose trečioj o reicho vietose.
Daugiausia Lietuvos gyventojų buvo išvežta į Heseno žemę, t. y . į Frankfurtą prie Maino ir jo apylinkes,
į Saksonij ą Drezdeno , Leipcigo , Chemnico miestus bei aplinkines
vietoves, į Austriją, 2.emutinio Dunojaus sritį.- Vieną ir pri e jo s
es ančius miestus, į Berlyną ir Frankfurtą prie Oderio 20• Nemaža Lietuvos gyventojų huo 1941 m. liepos-rugpiūčio mė
nesio dirbo Rytų Prūsijoje.
1942 m. kovo 17 d. Geringas įsakė, kad sve tim ša liu s da rbi ninkus, vežamus į Vokietijos teritoriją ir atgabentus į arbeitsamto stovyk las , saugotų hitlerininkų viešoji f)Olicija. Geringo
vadovaujama reicho darbo ministerija ir nacijų partijo s įsteig 
tas (vietoj išvaikytų profsąjungų) reicho darbo frontas orga nizavo stovyklų įrengimą, atvežtųjų paskirstymą ir kt. Atvežtuosius į firmų ir gamyklų barakus arba kitokias specia liai
paruoštas patalpas laisvalaikio
bei darbo metu prižiūrėdavo
vadinam ieji gamyklų apsauginiai. Valstybinėse ir ver m achto
į monėse buvo specialios apsaugos
komando s. Dirb anč iuosiu s
11

11

II

11

11

11

11
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nedidelėmis

grupel ė mis dirbtuvėse, žemės ūkyje sergėjo vadin amieji amalų apsaugos tarnauto j ai 21 •
Kad gestapininkai
ir esesin ink ai galė tų lengviau atskirti kitų tautų žmones, hitlerini nkų viršini nkai suga lvo j o jiems
ski riamuo s iu s lenk lus . Zyda i turėj o neš ioti šeš iakampę geltoną
žvaig žde:, lenkcti raid ę P (Pol e - vokiškai le nka s). ,.Senieji rus ai
t. y. išvežtieji
iš kitų Tarybų Sąjungos vi etų žmonės,
privalėjo nei:.i oti mėly ną trikampį su užrašu
„ Ost
Jie buvo
vad momi „ostarbeiter", t. y. rytų darbin inkai s. Su jai s buvo elgia mas i kaip s u tarybin iais karo belaisv ia is. Juos dažniausiai
laikė spygl iuota viela
aptve rto se stovyklose,
saugojo
ginkluot i prižiūrėtojai, maitino
maisto
atliekomis.
Jiems duodav o tik dilgėlitĮ ar sušalusių griežčių , burokų sriubos, retkar čiais n umesdavo
tešlos arba bulvių . .,Visu s šiuo s žmones reikia taip mait in ti, patalpinti ir taip su jais el gtis, kad , sunaudojant kie k tik galima įsivaizduoti mažai lėšų, jie duotų kuo
didžiaus ią naudą" ,- 1942 m. ba lan džio 20 d. rašė Zaukelis 22 •
Pana šiai buvo elgiamasi ir su lenkais . Ilgai buvo tariamasi
d ėl išvežtųjų iš Pab altij o teritorijos
žmonių paženkli n imo.
..Saug~mo sum e timais, - rašė Him lerio bendras
SS grupenfiureris Miuleris ,- tokį paženklinimą reikėtų labai sveiki nti
Bet dėl politinių priežasčių (matyt, todėl, kad kol kas ji ems
buvo reika lingo s buržuazinių nacionalistų paslaugos)
jis pasiūlė Himleriui
es tų , latvių ir l ietuvių neženklinti,
o tik apsiribot i draudimu išvažiuoti iš tų vietų, kur jie dirba , turėti
ly tinius santykius su vokietėmis ir p an. 23 •
Išvežtie ji iš mūsų krašto žmonės gyveno ir dirbo įvairiomis
sąlygomis. Jei
jie patekdavo
į ben dra s stovyklas
su chorvatais, se rbai s, čekais, prancūzais ir kitų Eu ropos
tautų
žmonėmis, ta i stovyklų ir darbo
režimas būdavo šiek tiek
šve ln es nis. Pačios stovy kl os buvo dviejlĮ rūšilĮ: didžiul ės arbeitsamtq , iš kur svetimšal iai darbin ink ai vykdavo
dirbti
į įvairias gamyklas , va ldybas,
ir mažesnės - pr ie gamyklų
ir fabrikų, kur gyv eno tik tose gamyklose
dirbantys
žmonės. Arbeitsamtų stovyklose
sugrūsdavo į baraku s po k e lis
šimtus ir n et tūkstančius žmoniq. Gamyk lq ir fabrikų sto vyk lose gyvendavo po k eliasde ši m t ar net keliolika žmonių.
Dažn a i tokie gamyk ltĮ barakai būdavo gamyklos
teri to rijoj e
aptv e rti ta pa č ia tvora, o juos sa ugodavo gamyklos
apsaugin iai.
11
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LTSR C\'A, f. 626, ap. l , b. 657 ir kt.
:o LTSR C\' A, f. 741, ap . l , b. 7.
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LTSR CVA, f. 659, ap. l , b . 3, l. 259- 297 .
„SS im Einsat z", Berlin, 1964 , S. 318.
LTSR CVA, f. 1399, ap. l , b. 3 1, l. 1- 2.
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„Vergovėj e". Daili ninko J. Ju rkūno graviūra
„ Tie sa", 1945 m. lapkričio 14 d., N r. 265

Sąlygos barakuose irgi buvo įvairios. Kadangi patalynės
hitlerininkai dažniausiai neduodavo, tai vienur šimtai žmonių,
suki°:šti į didžiu!es patalpas, voliojosi šaltyje ant plikų gultų, kitur , nors tai buvo labai reta, būdavo net atskiros lovos,
apkūrenama ir švaru.
Nors prie barakų, kur gyveno ·lietuviai latviai estai ne
vis~r- buvo ~inkluoti sargybiniai, bet čia buvo na~ių par~ijos
d~h_mo ,_ vadmamojo vokiečių darbo fronto, prižiūrėtojai. Jie
r~pmos1 svetim_šalių stovyklų „tvarka•. Kas rytą prižiūrėtojas
ei_davo _per patalpas ir tikrindavo, ar visi išeina į darbą, ar
~era ,_,simul!antų ", ar kas nors nepabėgo. Kai, parėję iš darbo,
zmones no:_edavo išeiti į miestą, prižiūrėtojai nustatydavo laiką, kada Jiems
reikia sugrįžti. Nusižengusiems
visai neleisdavo išeiti 24.

~au~eli~ atsiųsti žmonių rinkėjai, išveždami Lietuvos gyvent?Jus , ~adedavo jiems didžiulius atlyginimus, iš kurių jie galėsią sus1krau ti tu-ksta t·
··
n mes santaupas, aprūpinti šeimas. Tac1au

tikrovėje buvo kitaip. Pirmus 3-4
m ėnesius, kol žmonės buvo
apm okomi dirbti prie staklių, mašin~, ~o~vejerių, __a~ly~in~mo
beveik visa i nemokėdavo. Vėliau pop1enu3e pagal 1sdirbĮ uzrašydav o kas mėnesį 50-100, net 200 ir daugiau markių. Tačiau
zauk elio n urodymu iš šio tariamo atlyginimo išmokėdavo tik
dalį. N es j ei „rytų" darbininkas
uždirbdavo per dieną l markę 60 pfenigų, tai už baraku s ir vad;nam ą maistą atskaitydavo
pusan tro s markės . Iš viduti nio n ek v alifikuoto darbininko sa25
vait inio atlyg inimo - 48 markių - atskaitydavo
45 markes •
Ties a, Lietuv os gyve ntoj ams atskaitydavo
šiek tiek mažiau,
bet fabrikų adm inistracija nuolat išgalvodavo įvairiausias baudas . Api e pagalbą šeimo ms Lietuvo j e negalėjo būti nė kalbos.
Todėl okupantų va ldžia ir lietuvi ško ji „sa vivalda",
norėdamos
sušv elninti Lietu vos gyventojų pasipiktinimą, pradžioje išdavė
vienam ki tam vienkartin ę 40- 50 markių „pašalpą" 26 • Vėliau
ir tų kel ių markių n eduod avo.
Česlovą Aleksą, gimusį 1925 m ., jie išvežė į reichą 1943 m.
balandžio 28 d. Dirbo jis Lauzice, konc erno „Vereinigte Aliuminiumw erke" gamykloje „Lautawerk". Gyveno įmonės stovykloj e, barake Nr. 5. Kai jo 73 m. tėvas Justinas , gyvenęs
N. Vilnioj e, Vasaros g., Nr. 29, paprašė Vilniaus miesto gebitskomisarą pa ša lpos, Vilniaus apskrities
viršininkas (pinigai buvo mokami iš savivaldyb ės kasos) atsakė, kad nors Aleksos
padėtis sunki, duoti jam pašalpos
negalima, nes nesą pinigų.
Be to, kitų išvežtųjų tėvai irgi ims reikšti nepasitenkinimą.
Vilniaus arbeitsamtas paprašė fabriką , kuriame dirbo sūnus,
padėti Česlovo tėvams. Fabriko vadovybė atsakė, kad Česlo
vas dar per jaunas uždirbti pinigų, jis dar neuždirbo pakeisti
tiems skudurams, su kuriais atvyko į Vokietiją 27 •
Tiesa, 1942 m. pradžioje vienas kitas specialistas, matyt,
hitlerininkų verbavimo štabų nurodymu propagandos
tikslais
pasiųstas į geresnį darbą, atsiuntė į namus porą kartų po keliasdešimt markių 18 • Be to, Vokietijoje už tas kelias gaunamas
markes be kortelės svetimtaučiai nieko negalėjo pirkti , išskyrus, žinoma, alų .
Darbo valandų skaičius, kaip ir atlyginimas, buvo labai įvai
rus. Vienur buvo dirbama po 8- 10 valandų, kitur net 1216 valandų per parą. 1944 m., kai markė ję.u visai nustojo
savo vertės, už val andą fabrikų administratoriai
užrašydavo
25

26
27

24
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„ Į laisvę", 1942 m. kovo 15 d., Nr. 54.
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LTSR CVA ,
LTSR CVA,
LTSR CV A,
LTSR CVA,

f.
f.
f.
f.

1399, ap . 1, b. 72, l. 170- 172.
74 1, ap. l , b. 3, l. 58.
.626, ap. 1, b. 3, l. 79- 82.
1474, ap. l , b. 6, l 49.
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P~ 0,55- 1,5 markės . Tačiau voke, į kuq įdėdavo užda rbį, žmones visada rasdavo mažiau 29 •
Minėtas mulkintojas Kostas Kal endra , 1942 m . gegužės mė
nesį sugrįžęs iš Voki etijos, .,Naujosios Lietuv os " laikraštyje
paskelbė kvapą užgniaužiantį sąrašą valgiq , kur iu os gauną išve žtieji lietuviai. Tai visų rūšių de šra , marm elad as , j autienos
kepsniai, pudingas , keptos bulvės, kiau šiniai , špi na tai, grybų
sriuba ir t. t.30
Gyvenusiems gamykllĮ, fabrikq stovyklose dažni aus iai išduo davo kort eles. Nuo 1942 m. balandžio mėn esio V ok ietijoje
pagal korte les svetimšaliui darbininkui buv o numat yt a duoti
per savaitę 300 g mėsos, 206 g riebalų ir 2 k g du onos. Tai
di enai išeitq apie 42 g mėsos, 30 g riebalq ir 285 g duonos 31•
2.inoma, tai buvo tik popieriuje. Tikrovėje žmonės tiek negaudavo, be to , maisto normos kasdien mažėjo , sve timšaliams
tekdavo tik tai, kas likdavo nuo vokiečių , o mėsą, riebalus
pakeisdavo keliais gramais erzacinio margari n o, daržovėmis .
Dažnai įmonių vadovai , norėdami, kad darb ininka i negaištų
nė minutės, nel eisdavo jq važiuoti valgyti
į bara kus ir čia
pat įmon ėje išduodavo pie tus - lėkštę skystos „daržovių"
sriubos, retkarčiais k elias bulves arba žvirblio galvos dydžio
antrąjį patiekalą - kažkokiq mėsos atliekų. Už tai atkirpdavo
<lalj maisto korteliq.
Dar blogi au būdavo tiems, kurie maitinosi bendrai. čia visą
laik ą pietums tekdavo tik dilgėlių ir kitokių „daržovių" sriubos , o antrasis patiekala s būdavo irgi „daržovės" , geriausiu
atveju - kelio s bulvės. Vakarais ir rytais gaudavo puoduką
nesaldytos kavos , truputėlį duonos.
Išvežtiesiems labai sun ku buvo su avalyne ir drabužiais.
Nors kai kur įmonės išduodavo darbui brez entinius viršutinius
drabužius, medines klumpes, bet dauguma išvežtųjų d irbo ir
vaikščiojo tais pačiais drabužiais, batais, su kuriais
atvyko.
Net nacionalistų profsąjungų atstovams, kurie 1944 m. teiravo si atvykstančiųjų atostogų žmonių, nebuvo žinoma nė vieno
a tvejo , kad išvež tieji būtų gavę rūbų ar avalynės. Todėl žmonės , suplėšę, sutepę darbe pas kutinius
drabužius ir ba tus,
32

va ikščiodavo apd riskę •
Prie dides n i ų . įmoniq buvo

sanitarai, kuri e, j ei tik užsi en ietis visai n eg riūdavo nuo kojų, pripažindavo
tik vieną Iic9 LTSR CVA, f. 741, ap. l, b. 7.
„Naujoji Liet uva ", 1942 m. birže lio 12 d., N r. 142.
31
LTSR CV A, f. 659, ap. l , b. 3, l. 339.
3: LTSR CVA, f. 741, ap. l , b. 7.
30

gą

J ei žmo n ės sirgdavo chro n išk a li g a, tai pr ivi s v ien v ar ydavo į darbą , n es sve ik a tos n ie k as
netik rino. Į darbininkų skundu s įmonės adm inist ra cij a ta ip lė
tai reaguoda v o, ka d a tsakym as ate idavo tik p o d aug eli o mė 
n es ių. Kaip rašė bu ržuazi niq naci o nalistų profsąj u nglĮ at s to vai, vi en as v ilni e tis, nu stoj ęs 75 p ro c. darbingumo ir p ate ikęs pažymėj imu s ap ie tai , vis liek buvo
pr ipaž inta s darbingu 33 •
Ne geres ni s buvo ir „ mobil izuoja mų" n er ibo tam laik ui „l arn a i č itĮ " lik imas. Zauk elio nu rodymu j os n e turėjo teisė s iš eiti
iš nam ų be še imin ink q įsakymo arba lei dim o, be įp are igojimlĮ,
susijusių su ponų „ūkio" p oreikiais . .,Jo s ne gali gy ve nti v iename k amb aryj e su vokiečiai s,- ra šė Zauk elis ,- ir joms drabužiai neduod ami " 34• Il sėtis, Zaukelio p otv ark iu, j oms buvo lei džiama, lik kai atlikda vo visus darbu s ir „k ai sute msta" .
Daug j aunų Liet uvo s m erginų , kaip apie tai buv o rašy ta
karo metais ėjusiuose tery bin iuose laikra ščiuo se ir kaip pasakoj a 1945 m. di rbę tarybini u ose rep a trijavimo pu nk tuose
žmonės, buv o ati duotos į vermac h to v iešuosius namus ir kitokia s landyn es.
Sunkų lažą ėjo pa s dvar ininkus ir junke r ius dirbę Lietuv os
žmonės. Išsk laidy ti po v i eną ar po du įvairiausiose vi etovė 
se, n emokėd ami ka lbos, dažna i gyvendami daržinėse , klėtyse,
arkl idėse, net tvartuose
su galvijais , maiti nam i k uo blogiausiai, net kiaulitĮ j ova lu, be to, nuo tamsos iki tamsos genami
į darbus ir bet kokia d ingstimi apdaužomi, ji e dar lab iau kentėjo . Jei fabr ikuo se dirb ę lietuviai ga lėdavo dar išeit i iš barakų į miestą, tai junkeria i sv et imša liams neleisdavo
iš dvaro
nė kojos iške lti. Pasilaik ydavo, o tai patv ir tina ir minė ti p rof sąjungų atstovai, kad liet uvius , dirb usius pas dvarininką, su mušdavo vien už tai , jog ji e nu eidavo apie 100 m pa s kaimyn ą savo tau ti ečio aplankyti 35•
Blogiausia buvo ti ems, ku rie, turėdami n eaiš k ius dokumentus arba jų visai neturėd a mi, arba išv ežl i už neatvykimą į mobilizacijos komi sija s, nemokėdami vokiečių kalbo s, p a tekdav o
į vienus barakus su tarybiniais
karo belaisviai s ar a tve žtais
iš kitq TSRS sričiq žmonėmis, le nk ais. Juos dieną ir naktį
kankind avo sunkiausiais darbais, marindavo badu 36•
·
-

ti nginys tę.

ž iūrėtoj a i

33

LTSR CVA, f. 74 1,
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ap. l, l.l. 7 .

T. 111, CTp. 65 1.
LTSR CVA, L 74 1, ap. l , b . 7.
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1 d. buvęs vokiečių saugumo
p olicijos ir
Kaltenbrun er is (1946 m. pakarta s Niurnberge ) suly-

1944 m. vasario

SD vadas
gi n o visus išvežtuosius iš Lie tuvos g yventoju s s u d ir busiais
katorginius darbus kitų TSRS rajonų žmonė m i s d a r k eliais pož iūriais: už jėgos vartojimą , ,,sabotažo"
aktu s ir u ž lytinius sa n ty kiu s su vokiečiais arba vokie tėmi s li etuv ius, kaip
ir rusus, ukraini ečius, ba ltarusius,
jis įsakė n ed elsia nt su šau dyti 37•
Li e tuvių bu ržuazi n iai naci onali sta i, tariam a i rūpindam iesi
išvežta isiais mūsų k rašto žmon ėmis , su org a ni zavo „Reich e
dirbanti ems globoti skyrių", išs iuntė į Voki etij ą „ryš inin k us".
Ta čiau n e tgi profsąjungų atslovtĮ slaptos e a task ai to se prip ažįstama, kad
ryšin inkai išvež ti ems žmo nėm s n iekuo n epadėjo

38
•

Buržu az inių
n acional istų
profsąjungų
va dovai,
norėdami
ap gauti Lietu vos gyventojus
ir parod yti , k a d Vo kietijoj e
gera gyv enti, kad ten vis i „turt ingi ", atvyk sta ntie ms į Lietuvą atostogų pa sie nyj e ar Ka un e išduod avo
po 0 ,5 litro
degtinės, 100 papirosų, le isdavo
nu s ipirkti šį tą iš drab užių, apavo 39•
Išvež tųjų šei mo s Lietuvoj e, vos sudurdamo s galą su ga lu ,
sko lindam os pinigus , maistą, drabužius iš ka imynų, giminių ,
siun tė juo s v argstanti ems Voki eti joj e. Bet siunti ni a i laba i re tai tepa siekdavo adresat us , n es hitl er ini a i p ašto va ld inink ai,
kaip p risipažino
pats Kauno pa š to vir šin inkas
vo kieti s,
juos pagl emžda vo arba nusiųsdavo savo žmonoms, pažįsta
miems 40 •
Kok iomis sąl ygomis dirbo ir gyveno išvež ti eji mūsų k rašto
žmonės, pa sa koja sugrįžusi eji iš hitl erinės katorgos , kalba iš vež tųjų lai škai. XX am žiaus vergijos
vaizdas iš jų žodžių dar
ryšk esni s.
.,,Tos dienos lyg baisus sapnas vi s dar gyvos mūsų ak ys e.pasakoja sugrįžę iš Rytų Prūsijos kauni eč iai.- Atvežė mus
i Rytų Prūsiją 1941 m . liepo s mėn es į . Uždarė arklidėj e. Po to
arbeilsamta s pardavė mus, atrodo, po 7 markes dvar in inkams
ir ūkininkams. Gyvenome pas dvarininką pri e Til ž ės. Dar žinėje. Kitos e sodybose
dirbo l en kų, pran cūzų b elaisv iai. Mus
laikė ne žmon ėmis, o „da rbo j ėga", kuri ą pri evaizdas
stengės i
kuo daugiau išnaudoti. Išvarydavo į darbus vos auštant , o dar37

38
39
40
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LTSR CVA, f. 1399, ap. l, b. 27, l. 80- 85.
LTSR CVA, f. 74 1, a p. l, b. 7.
Ten pat, b. :i, l. 58.
Ten pat , b. 7.

bų bu vo b egalės. V a lgy ti duod avo tik bulvių ir ~a~ukų:
ną ži ūrint, seil ės va rv ė d avo.

---

i duo -

Ką j au te~ ka l~e_t1 apie
1:1-us,
kad j ie net savo va ik ams g e r es n io kąs m o gail e da~o. -y1s~ą
pard uo davo vermac h tu i, ka d sulaupy tų pini g_ų žei:11~1, kaip J 1_e
sakė , po karo Kryme p irkti . Susit ik ti ar pa s 1kalb e t1 su sav ais
žmon ėmis griežči ausiai drausdavo.
Vi eną kartą pabėgo darb ininkas lenka s. Ilgai jį medžiojo
su
šuni mis hitleriniai tijūnai . O po to suvarė m u s v isus į kaim o
aik šte;, kur buvo paruoštos kartuvės. M u s p rigrasino,
kad nenu le is tu m e akių, kai jį kars, kad a tsim int u m e , kas mūsų lauki a, jeigu bėgsime ... "
1944 m . v iduryje į Lietuvos partizanų r a nka s pateko
vieno
p an evėžieč i o, kuris 1942 m . pavasarį b u vo i šve žtas į Vokietij ą,
lai šk as . Ji s rašė, kad tuomet
iš Panevėž io b uvo išvežt a
700 da rb in inkų, žmonės buvo vežam i pr e kiniais
vag onai s , lydim i ginkluotų vokiečių kareivių. Kelion ė truko 6 dienas.
Valgy ti tedavė tik vieną ka r tą. Atvežę į Leipcigą, tris di enas
l aikė paskirstymo
punkte. Ten du kar tus davė sriubos ir ga ba l ė l į d u onos . Atėjus paskirstymo
di enai , visus darbininkus
išv a rė į aikštę, kur laukė grupė v oki ečių. I ššau k ~ ki ekvieną
p avard e, pri segdavo j a m žalią , mė lyną arba raudoną že nkliu ką. Po to visus, pa že nklintu s vi enodais
že nklais , varė į atskiras grupes. Taip suskirstytus
žmones nuvežė į Leipcigo u žmi es lyj e buvus ias s luvyklas
ir apgy ve ndino barakuos e . Čia
stovėj o pliki dviaukščiai gultai. Tik ned id eli langelia i palub ė
j e pral e ido balkšvą šviesą. Į lokius kambari us s uvarė po
100 žmoniq. Tvankus
oras, nešvara,
vo li ojimasis
ant kietų
lenttĮ ir nuolatinis
triuk šmas, n es žmonės įvairiu lai ku išeida vo į d a rbą ir g rįždavo, n ele ido nė ki ek pailsė ti .
Išvežtie ji iš Lie tuvo s dirbo Pitl erio fabrike , kur buvo gaminami siurbliai laivams , šarvuočiai ir tekinimo stakl ės. Dar bas trukdavo
10- 12 valandų . Parai išdu o d avo 370 g, v ėliau
300 g duon os, b e to , p usryč iams ir vakarienei
trims dienoms
išduodavo 25 g margar ino ir 75 g koncentruotų daržovių, pi e tums
žmonės
gaudavo
lėkštę
va ndenėlio - vadina m o s ios
sriubo s. Vok e, į kurį būda vo įd e dama mėnesio a lga , d a rbin inkai terasdavo 1-37 mark e s. Visa kita išskaitydavo
mok esči ams.

Barakuose ir fabrik e žmo n es nu olat se kdavo gestapo
agentai. J eigu tik svetimta u tis šie k ti ek n eį tikdavo prižiūrė tojui,
tu oja u jį išs iųsdavo į k o n centrac ijos stovykl ą 41 •
41

„Ti esil",

1944 m . birž eli o

mėn . ,

N r. 2 1.
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1942 m. liepos 25 d. Pa ukš č i o va dybo s darbo a psa u gos clep a rt a ment o direktoriui :Zemeckui p ro fsąj un gq centro b iu ras pa siun tė Lokį Vi enos vag om1 ga m ykloj e di rb u sio Pra no Spa rna uskio lai šk ą:
,,Tamsta , tur būt, žina i, ka d š. m . bir že lio 6 el. ap ie 750 Jietuviq išvyko Voki elijon . . . Reg is truo ja nti s ir la ikraš čiuose
bu v o pla č iai prop agu ojama p ra gyve nimo bei užda rbi o k laus ima i, be to, da r bu vo pabrėži ama, ka d li etuviai bus p ana ud oti
tik Sak soni jo j e. Dej a , mes k až in kaip a tsidūrėme A u stri j oj e,
ir api e ta i nebu vo mum s pa sa ky ta ... Dirbame geležin k eliq
dirbtuvėse, maitin am ės iš ten p a t esan čios virtuvės . Į darba
vyk s tam e api e 25 km traukiniu. Pusryčiu s val gome la uk e sta ti;
nes a ts is ėsli nėra kur, n ežiūrint ar ly j a, ar g iedra . Pi etų taip
pat st ov ime eil ės e, ir, kol suvalgai sriub ą, prie in i pri e a ntro
katilo , kur duoda bulv es ar kitk ą. Vakarie nę ta ip pa t va lgo m e s tati , ne t eidami , o eil ės did ž iul ės . . . Bara kuo se švilpia
skersvėj ai , o jei lyja , tai tie siog ant ga lvos, paga lviukų n eturim e, paklod žiq irgi nėra. Išvargę p e r di eną, nega lim e žmoni škai pail sė ti. Visų ūpas nupuol ęs" 42 •
švenčion ėliš kis Antanas Šalkau s ka s p asako j a:
,.1942 m. vasarą mus, lietaus perm e rk tus , atvarė į sur inkimo stovyklą Vilniuje, Pylimo (dab ar Kom j a un imo ) gatvėj e,
kur šiuo metu yra Tarybinių darbuo tojų k u rsa i. č ia miego jom e ant plikų gultq , vieną lentą pasidėj ę sk ers ai , vie toj pagalv ės. šlapi drabužiai išdžiūvo ant kūno . Api e va lgį niekas
nė n eužsimin ė. Kitą dieną „po prausimo"
pirtyje nuvarė mus
i stotį. kur voki e tis išdrožė ilgą pamoksl ą, ka ip laikytis va gonuos e ir Vokietijoje. Labiausiai grasino, kad, g ink diev e ,
nedraugautumėme su vokietkom,
už tai tuč tuojau sušaudysią.
Iš Vilniaus mus , 574 žmon es, kiau liniais vagonais rudomis uniformomis apsirengę vokiečiai nuv ežė į Varėn ą . Varėnoj e visus
nuvarė i mokyklą, kur klasėse buvo paskleista
šiaudų ir šieno ,
ir pasakė , kad čia teks dirbti. Kas ry tą mus varė ti esti ge ležinkelio. Valgyti duodavo di enai apie 200 g duonos, sriu bos,
žirnių košės, kavos.
Vieną naktį girti prižiūrė tojai vokiečiai įsiveržė į kl ases ir
ėmė ką papuola mušti. Po to mus visus išvarė į lauką ir išrikiavę ėmė gainioti, liepdami kas s ekundę kelt, gult. Be to,
tur būt, jiems buvo maža . Vienas hitl e rininkas, eidamas pro
išrikiuotus žmones , tvodavo kas trečiam šautuvo buože ir, vis
kažką burbėdamas, nepatenkintas
vėl ž vairuodavo.
Tuo me tu
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miške nua idėj o šūv is. Mūsų ak yse pasi rodė ti kras iš gąs ti s, n es
ki ek anksčiau vienas auslras nus i varė į mišką Kajetoną M e idLĮ. Girtas tijūnas , apdaužęs žmones,
atsirin k o iš mūsų būrio
Kazį ir Bron itĮ Rukus iš Ginuč ių kaimo, Švenčionių a ps k r iti es,
ir man e , ir, alkiš ęs šautuvą , įsakė mu ms e it i į m išką. M es
ėj ome v is žvilgčiodami. ar jis nesiruoš ia ša u ti. Mi šk e vokiet is
mums liepė nusigręžti , be t mes nė krust. Man om e , j e i tik ša u s ,
tai vis tiek kiti paspruksime.
Įpykęs prižiūrė toj as besvyra k a iliuod amas sta iga užk liuvo už kelm o a r šakos ir s uk n iu b o .
Mum s Lo tereikėjo. Tiek jis mus tematė. Aš atb ėg au į mo kyklą , o Rukai negrįžo visai. Po kelių die nų mus vėl s uvarė
į va gonus, kur buvo mediniai
suolai ir š iek ti ek š i audų. Iš davė po kepaliuką duonos
ir puoduką gėr imui. Tra ukinys
į Vokie t iją atvyko
pro Eitkūnus. Pozn anės stotyje dav ė kažkokios su deg tin e a r spi ritu m aišy tos kavos, l ab ai n eska n ios.
A tv ykome į Berlyną. P irmiausia mus nuvarė į pask irs tym o
stovyklą. Iš ten - į bara k us miške . Čia iš Tarybų Sąjungos
buvo d augyb ė įva irių tautyb ių žmon ių, net vai kų . P ažv e lgu s
i va iku s , ši au šėsi plauka i: nevalgę , ištinę, kn a is ioj osi š iukš ly ne, atma tlĮ duob ėse.
·
Ka s dieną į šią s tovyklą atvažiuodav o ,,,pi rklia i " ir a ts ir inkda vo darbininkų į gamy klas , fab rik us, s taty bas , dvarus. Pa mažu žmonių retėj o . Išs i vežė ir va ikus . Likom e mes ap ie porą
deš imč ių žmonių . Bet atvažia vo k ažk okie civil iai, vėliau su žinojom e, k ad ta i fab ri k o ats tov ai, ir m us v is us nuvežė į Berlyno
Temp elhofo -Gu s tavh uken o p riemies tį. Apgyven dino bar akuo s e
mies te , toli nu o fabriko. Či a m es , 24 lietuv iai,, gyve n ome dv ieju ose k ambariuose . M iegojome dv iauk š tėse lovose. Iš -pra džiq
nu varė į fabriką , aprodė , o po to mokė di rb ti prie tekin imo ,
št am pav im o ir kitokių stakli q. Dir bd avome po 8 va l. p e r d ie ną. V a lg yti duoda vo iš b endro ka tilo : di lgėl ių b uzo s , kuri os
kiaulė neėstq , va k are n esal dyto s k avo s. Be to , ry tai s išd uodav o ap ie 200 g du onos.
Broniu s Gu ta us ka s , at rodo, iš Biržų a r Šiau lių , j a u p irmo m is
dienomis mėgin o bė gti . Išei damas j is m ums pasakė, k a d, j e igu at e is tikrin ti, pa sa k y tum e, jo g ji s išėj ęs į mi es tą . 12 v ala n dą nakti es - jo vis nėra. N a , m an om e, j a u Bro n ius v až iu oj a
į Lietuvą, p avyko . Tačiau r y te br ig adini n k a s klau sia: ,,Ku r
Gutau ska s? Pabėg o ?" ,,Išėj o ,- sakom e,- į miestą, gal bū t , pa sik lydo, kad negrįž t a " . Po s eptyn ių di enų du h itler ininkai a tvedė už para nkiq BronitĮ , vis ą sumuš tą, ir num etė barakq
prie angy . Se ptyni as di ena s j ie jį k ankino , tardė, b e t j is n epr isipa žino b ėgęs .
9
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Aplink barakus buvo geležinė tvora, vartai u ždary ti. Tik
sužinojome , kad tokias stovy kl as tvarkė arbeitsamta i.
Jos ir vadinosi arbeitsamto stovyklomis. Cia laikė taip pat
rusus, lenkus. Jų nė žingsnio n eleisdavo už tvoro s. Už darbą
mums į rankas išduodavo po 220, n et 280 markių per mėnesį.
Bet kas iš jų? Be kortelės krautuvėse nė kopūsto lapo nenusipirksi. Turguj e už 5 markes pasis ek davo gauti kepaliuką duonos, bet gestapininkai tokius pardavėjus bemat ant sučiupdavo.
Išalkę žmonės buvo pikti, skųsdavosi fabriko vadovy bei. Išsikariavome, kad duotų iš karto visą savaitinę duonos normą.
Bet tai buvo dar blogiau. Per dieną suvalgom e visą kepaliuką,
o po to kelias dienas badaujame. :Zmonės parei kalavo iškviesti
lietuvių „konsulą" (,.ryšininką"--:- K. R.). Prieš j am atva žiuojant
ir jo lankymosi dieną maitino mus geriau. ,.Konsu las" mūsų
apie valgį ir gyvenimą nesit eiravo. Pakalbėjo su fa briko viršininkais, pažiūrėjo į maistą, girdi, labai gera s, ir išvaž iavo.
Kai tik jis išvyko, vėl atsirado ta pati „sriu ba" ir gabalėlis
duonos.
Kas dešimt valandų būdavo skelbiami oro pa voja i. Mes , kur
būdavome - fabrike arba barakuose ,- ten ir laukdavo me, kada lėktuvai nuskris. Nors aplinkui krito bombo s ir degė namai,
bet iš mūsų fabriko ir barakų per du mėnesius nė vieno neužmušė. Tačiau gyventi buvo neįmanoma. Viena ir tegalvodavome, ar teks kada nors sočiai pavalgyti. Aš sumaniau apsimesti sergančiu, nes, dirbdamas be ventiliacijos
prie staklių,
ėmiau spiaudyti kraujais. Nieko nevalgiau,
tik rūkiau ir gė
riau vandenį. Į darbą taip pat nėjau. Vaistų man jokių nedavė, niekas nežiūrėjo. Tik 8-tą badavimo
dieną atėjo kažkoks
gydytojas, patikrino (iš manęs tuo metu liko tik kaulai ir oda)
ir liepė ruoštis važiuoti namo . Po 4 dienų įteikė visus dokumentus, drabužius, davė kepaliuką duonos kelionei, ir aš išvažiavau į Lietuvą. I,šsigelbėjau nuo mirties, bet sveikatos daugiau nebeatgavau" .
Vermachto vyresniojo leitenanto Karlo Ingerio žmona Sibila iš Vazenveilerio kovojusiam už „fiurerį • Rytų fronte vyrui Karlui rašė, kad pavasarį, kai buvę labai sunku, ji
paprašiusi grupenfiurerį Hauzerį išrūpinti porą darbininkų
iš atgabenamųjų Vokietijon svetimšalių. Gavusi. Kainavę labai
pigiai. Į partijos kasą įmokėjusi tik šimtą markių. Bet iš viso
to buvę maža džiaugsmo. Vienas darbininkas buvęs lietuvis,
apie 40 metų. Vėliau pasirodęs nepaprastas tinginys ir vagis:
Kita - moteris iš Estijos . .. Nors kas dieną jiems išduodavu~:
visą duonos davinį (po 100 g), jie kas savaitę pavogdavę is
vėliau
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jo s apie kilogramą duonos ir ją surydavę. Ji juos išvarydavu si į darbus vos saulei tekant , o vakare nebūdavę ko žiūrėti
jų d arbo. Kai pagaliau praėjusią savaitę pastebėjusi, kad išrauto s morkos, jos kantrybė trūkusi ir perdavusi juos policijai. Būtų pati juos mušusi, bet jis žinąs, kokia ji silpna ir
ner vin ga 43•
1943 m. pabėgęs iš darbų nuo dvarininko Vadenrodėje, Petras Laucius rašė raudonarmiečiui Ignui Lauciui, kad jį drauge
su kita is atvežtais iais su ki šo į drėgnus barakus, miegoję jie
ant plikų grindų, per visą dieną duodavę porą supuvusių bulvių, vietoj duonos - 50 g kažkokios
tešlos .. . Dirbti turėję nuo
tam sos iki tamsos. Išalkę, vos ant kojų bepastovėdami, jie
vogdav o jovalą iš kiaulių, kaulus iš šunų 44•
Ign alinos rajono Linkm enų kolūkyje dirbanti Elena Vilutienė, papasakojusi
ilgą vargų ir nepriteklių istoriją, būnant
kator goje, baigia: ,.Gyv enome įvairiuose Berlyno rajonuose:
Spand au., Špandau-ves t, Steg lic e ir kituose. Teko dirbti kartu
su prancūzėmis, čekėmis, lenkėmis, rusėmis. Duonos normą,
daržovių, truputį margarino,
o kartais šaukštą erzacinio marmelado gaudavome
pagal maisto kortelę . Bet nuo tokio
maisto tik dar labiau norėdavosi valgyti. Todėl sugrįžusios
iš darbo, nors vos tesilaikydavome
ant kojų, eidavome dirbti
pas „ponias" vokietes, grindų , baltinių plauti, langų valyti,
virtuvėje padėti. Dažniausiai
dirbdavome už pavalgymą. Kartais, tiesa, duodavo parsinešti duonos riekutę, porą bulvių,
kokį nors apnešiotą drabužį .. . "
Išvežtas į reicho darbo tarnybą Vincas Paškonis, 1942 m.
pabėgęs į Šveicariją, ,.Freiheit" laikraščio bendradarbiams
papasakojo, kad jis iki išvaž iavimo į Vokietiją gyvenęs Kaune,
Sančiuos e. Prieš pusmetį jį išvežę į Vokietiją, į reicho darbo
tarnybą, kurią vokiečiai labai gyrę. Apgyvendinę jį drauge .
su kitais vyrais barakuose prie Miuncheno, specialiai įreng
toje stovykloje. Ten jau buvę atvežta kitų tautų jaunuolių:
latvių, estų, lenkų, olandų, norvegų .

Po karantino tuojau prasidėjęs darbas, gainiojimas . Keldavę
anksti, ausį rėžiančiu švilpimu . .,.Instruktoriaus"
vadovaujami,
jie turėdavę daryti rytin ę mankštą. Kurie neįstengdavę, tiems
įsakydavę apibėgti 500 kvadratinių metrų stovyklos
kiemą .
Po to duodavę „pusryčių" : rudo, drumzlino vandens - ,.kavos "- ir gabalėlį erzacinės duonos. Pietums - skystą s~iubą,
43 „Tėvynė šaukia", 1942
44 „Už TarybtĮ Lietuvą",

m. spalio 13 d.
1943 m. balandžio

24 d.
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keliolika gramų košės. Kelias valandas per dieną būdavus ios
rasistinio
mokslo pamokos. Dėstytojai kalbėdavę tik apie
skerdynes, rasinę neapykantą, vokiečių tautą , erdvę, o ypat ingai apie fiurerį. Vokiečiai žiūrėję i juos iš aukšto , buvę nepaprastai įžūlūs ir visur stengęsi pabrėžti, kad jie, vokiečiai,
nepalyginamai
vertingesni. Varydavę į laukų darbus du kilometrus nuo stovyklos - į vieno barono dvarą. Dirbti re ikėję
neatsikvepiant.
Po ištisos dienos sunkaus da rbo jie vos pa vilkdavę kojas.
Grįžtančius į barakus
dar versdavę dainuoti ... 45
45
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PALAI DOTI SVETIMOJE

:lEMĖJE

Man nesvarbu, j ei , kasdamos priešta nkinį griovį, n ete k_s
"
·
Jegq
ir nusi baig5 l O 000 bO b l! rns~lĮ'.
ma ne dom .m a t ik tai
koda griovys bus baigtas Vok1et1 3a1. .. Me s pn v_al~me zi
noti, kad Vokietijoje
yra ap ie 6- 7 m i lijon us_ sve_t1msahlĮ . . •
Nė vienas iš jq nėra pavoj i ngas, kol mes k1ekv1ena proga

<

imamės ri mltĮ priemonių".

Himleris

Tačiau

ne tik panieką ir kančias patyrė išvežtieji . Daugelis
amži ams užmi go sv et im oje žemėje. Štai 1942 m. tarybiniai
partizanai aptiko gestapi ninkų kap itono Hermano iš Landsgu to lai šką, siųstą k lam poju sia m Tarybų Sąjungos pusnynuose
vermachto leitenan tui H an su i Heleriui. Hermanas rašė, jog jis
iš darbo stovyklos paėmęs du vy rus l ietuvius, kad nenusmuktų Helerio ūkis. J ie atro dę ramesni
ir paklusnesni
už lenkus.
Bet liepo s 16 d., atvažiavęs pažiūrėti , kaip dirbama ūkyje, jis
sužinojęs, kad pastipo
eržilas. Iškvietęs abu svetimšalius,
bet
nieko iš jų negal ėj ęs sužinoti. Tada panaudojęs išbandytus me todus ... Tiedu švepluodamijiems buvo išmušti dantys prisipažinę , kad nel yčia arklį pašėrę šviežiais
dobilais. Bet
veterinaras,
padaręs skrodimą, radęs skrandyje
aršeniko.
2.odžiu, tai buvęs šlykštus sabotažas. Abu juos tekę kaip šunis
jų

nudėti

1
•

Pas 1943 m. prie Poltavos užmuštą hitlerininkų karininką
Vilį Gesnesą buvo rastas jo tėvo, stambaus Rytų Prūsijos dva rininko, laiškas. Tėvas rašė: ,.Dvare reikalai labai pašliję. Jau
neturiu jėgų tvarkyti tuos užsienio banditus. Paskutinį trans~or_t_ą . da~binin~ų g~vau i~ Lietuvos. Šitie driskiai visai gadina
~r s1~~p J~u SU1rus1ą sveikatą. Dirba j ie labai blogai, nors ir
1v~dziau JI~ms ~8 val~ndų darbo dieną. Už tinginiavimą buvau
pnver _stas 1ve~t1 plak1~ą rykštėmis. Gal tai padės. Gaila man
to ~a1sto, ~uq ~uodu s1t1ems šunpalaikiams.
Jie gauna kasdien
kopus_tų snu~ą '.r 200 g duonos - ir dar nepatenkinti!
Tunu su tais h eluv iais daug nemalonumų. Aną mė
·· b
k
.d ..
.d . .. . .
nesi JŲ arae prasi eJo v1 unų siltmes epi demija . Apskrities
gyd l •
nurodymu 6 ligoniai buvo likviduoti, kad neužkrėstų kitų~ .~!,~
1
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F. Blel1uu.~kus,
p . 10- 11.
2

Ką atnešė

hitlerininka

i Lietuvos

1·aunim

.
lll,

M., 1943,
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_ Kad hitlerininkams
buvo svarbiau griovys, o ne jį kasančių
zmonių gyvybė, matyti
iš 1943 m . gruod žio 14 el. Himl e rio
įsakymo pasiųsti į konc entracijos
stovyklas „dėl karui svar bių priežasčių" net 35 000 žmonitĮ . Jis įsakė sugaudy ti pa s itraukusius
ir pabėgusius iš darboviečių kitų tautybių darbininkus, patikrinti kalėjimus ir areštin es, priverčiamojo darbo
stovyk las ir visus asmenis, jeigu tik jie n er eikalingi tolesnėms
kvotoms, pasiųsti į kon ce ntra cijos stovykla s . ,,Reik alinga kiekviena darbo jėga",- rašė jis 3•
Zauk eli s įsakė surinkti ·ir grąžinti į darbo viet es atve ž tuosius
svetimšalius,
mėginusius išsigelbė ti nuo mi rtie s ir k a ip nors
išb ėgti iš labiau siai bombarduojamų mi estų, ypač iš Ham burgo
ir Kelno \
Vilnietis Liudas Malakauskas,
laimingai grįžęs iš kato rgos
Vokietijoje , pasakoja:
,,Išvežė mus 1942 m. Dirbome
Berlyn e. Tai buvo 1943 m.
kovo 1 d. Tada dirbau „Mix und Gen es t " fab r ik e , Berlyne,
Steglico rajone, Birbuchštrasėje. Gaminom e pov anden inių laivų
dalis. Mūsų barakai buvo fabriko teritorijoj e. Iš pradžių, nors
oro pavojus skelbdavo
dažnai, ne visada slėpdavomės. Bet,
kai 1942 m. gruodžio mėnesį netoliese, pri e kana lo, buvusią
arbeitsamto
stovyklą nušlavė bombos ir tarp degėsitĮ liko tik
atvežtųjų darbininkų kaulai,
sirena baugindavo
v isus .
Tą naktį sirenos
mus pažadino apie 1 valandą. Bara kuose
kilo didžiulis sąmyšis. Visi šoko iš lovų ir, pagriebę kas švarką, kas paltą, kas čemodaną, metėsi pro duris.
Vieni bėgo
į kiem e, tarp fabrikų, buvusias
slėptuves, kiti į rūs į po fabriku.
Mes įlindome į fabriko slėptuvę. Nutilus sirenom s, 1s1vyravo
mirtina tyla . Staiga iš tamsos pasigirdo
linksma
melodija.
Nors žmonių veidų nebuvo matyti, bet žinojome, kad visi
šypsosi. Tai grojo prancūzai. Kai tik paskelbdavo
oro pavojų,
jie išsitraukdavo
lūpines armonikėles ir grodavo
linksmus
maršus. Tas siutino hitlerininkus . Ir šį kartą pasigirdo kimūs
vokiečių k ei ksmai. Tuo metu iš toli atskriejo
pirmi priešlėktu
vinių pabūklų dunk sn iai. Kas sekundę jie garsėjo, artinosi.
Išgirdome vaitojantį lėktuvų gaudesį, o po to ir pirmųjų bombų sprogimą. Slėptuvė ėmė drebė ti. Bombos pataikė į barakus.
V ie nas chorvatas,
pamatęs, kad barakas
užsidegė, šo ko prie
išėjimo ir nubėgo jo link. Po poros minučių baisus smūgis apsvaigino visus . Mūro sk ev e ldro s ir tinkas pabiro ant galvų,
braižė veidus. Zmonės puolė prie išėj i mo, b e t išve rs ti akmenys
3

4
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uždengė kelią.

mūro

---

p lyšius skverbėsi akinanti
švies a.
Fabr ikas vir š mūsų degė. Nežinojome,
ką daryti. Po kurio laiko išgird om e smūgius . Kasė atsarginį išėjimą. Iššliaužėm juo
iš rūsio ir, užsidengę dr abuž iai s galvas , kad liepsna nenusvi lintų plaukų, bėgome t ar p dviejų degančių fabrikų į kiemą.
Išsige lbėjo apie 400 žmonių. O ki e me, kur buvo atskiros
betoninės slėptuvės , žioj ėjo duobės, sty rojo užmuš tųjų lavonai.
Niek as mu m is nesirūpino. Išėjome į parką, šalta, drebame.
Čia mu s pamatė vokiečių d arbini n k ai. Nuvedė į kitą slėptuvę,
pavalg ydin o . Rytą sugrįžę , barakų vi e toje radom e ti k degė
sius. Vi si mūsų rūbai, patalynė sudegė. Ant laiptų su p enkiomis markėmis rank o je gulėjo n e gyvas cho rvatas. Sudegė ir
fabrik as. Todėl mus su rin ko ir išv ežė į Vilh elm sruho rajoną,
į „Bergmano"
gamyklą ".
1943 m. vasarą Es ene , Vup er ta lyje, Krefelde bei kituose Vakarų V okietijos
miestuo se per bombardavimus
žuvo šimtai
lietuvių. Viename
Eseno fabrike
nuo bombų skeveldrų tų
metų li epos mėnesį buvo sun kiai sužeista
14 lietuvių 5 •
1944 m . gegužės pradžioje
Švenčionių mi es te okupantai
iškabino skelbimu s, kad iš išvežtųjų iš Švenčionių apskrities į darbu s Vokietijoje nuo bombardavimo
žuvo 300 žmonių 6 •
Už parodytą nepasitenkinimą baisiomis gyvenimo sąlygomis,
bėgimą arba priešinimąsi, už n eatsa rgiai ištartą aštresnį žodį,
,,įtartiną" žvilgsnį, ,.simuliacij ą• ir „tinginiavimą " darbe
daugelis išvežtųjų pat eko į kon ce ntr acijo s stovyk la s, kalėjimus.
Stasė Gurskienė, šiuo m e tu vilnietė, 1943 m. rudenį, būdama
15 metų, su kitais tr emiamaisia is iš Lie tuvo s pateko į Vroclavo
paskirstymo
stovyklą. Iš ten
po dviejų savaičių karantino
25 moteris „ tarp jų 4 li et uvaites, nuvežė į Ohlau fabriką (netoli Vroclavo).
,,Apgyvendino
mus, - pasakoja
ji, - buvusioje
arklidėje.
Antrame aukšt e gyveno karo belaisviai
prancūzai. Stovyklai
komandavo lagerfiureris . Iki fabriko eidavo me apie kilometrą.
Į darbą k eldavo 6 val. ryto, o grįždavome 6 val. vakaro.
Drabužius davė tik darbinius, patalynės nedavė - mi eg ojome apsikloję, kas ką atsivežėme. Fabrike
dirbau prie tekinimo staklių. Gaminome
karinę produkciją. Maitino
fabrike.
Valgyti
mums duodavo geriau, n egu dirbusioms kitose vietose moterims. Čia išdirbau
api e metus. Vokietės darbininkės buvo mums labai draugi škos . Kai tik m eistras nu ei davo, jos
Pro

5

F. Bieliau s kas, Ką atnešė hill erinink a i Lie tuvos

G

„Tiesa",

jaunimui,

p . 7.

1944 m . b irželio 22 d .
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Artėjant fro n tu i, dauMan e, ne žinia už ką,
Vroclavo kalėji me. Ka i sur inko
labai didelį transportą , mus išsiuntė į konc ent racij os s tovykl ą
Raven sbruk e. A tvežę į Ravensbruką, pirmi ausia nu vedė į pirtį.
Viską čia li epė a tiduo ti, n et batra iščius. I šėjus iš pirti es, davė
kažkokiu s sk ar ma lus su kryžiais ir senas klumpe s. žmonės
išrikiuoti laukė, kol išmaudys vi su s atve žtuo sius . Po to mus
nuvarė į baraku s. Ten bu vo trijų aukštų lovos.
Iš pradžių
mie gojom e v ienoje lovoje p o tris. Kas di eną sirenos keldavo
,,ap e liam s "- patikrin imui. Tikrindavo po keletą valandų, o kartais, jeigu kok io „numerio" trūkdavo, stovėdavome lauke ir
visą dieną. Porą mėn esių į darbą mūs ų nevarė. Vėliau, suda rę ešelon ą, išv ežė mus
į Noik enig sbergo aerodromą prie
Šč ecino. Ten barakuose
buvo dviaukštės lovo s, gyv e nome po
50 žmonių vi ename skyriuje . Pi etų eida v om e 8 km. Duodavo
šaltos „sriubos", rytais vandens, vakare gabal ėlį duonos ir
pa šildyto vand ens. J e i pagaudavo n e šant į barakus šape li a~
gabalėlį anglies, nes „štubo se" buvo gel ežinės krosn elės, tai
mu šdavo. Mot e rys sukūreno lovų lenta s, suoliukus. Už ra st ą
bulv ę ar kokią nors šaknį irgi mu šdavo . Ten būnant varydavo
j mišką kelio tiesti arba aerodromo lyginti. Mot e rys mirdavo

kv iesd a v o

p ailsėti,

(Ravensbrukas)

eiti k artu nusip rausti.

gumą svetimšalių išvarė kasti
ar eš tavo ir laikė dv i savaites
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po kelia s p er dieną k ai p musės. Išvaro e iti į darbą, o jos sukniumba . Dažniausiai
m irdavo šiltin e. Mirdavo
daugiausia
prancūzės. MūstĮ krašto žmon ės būdavo iš tv erming e sni. Šioje
stovykl oje buvome iki 1945 m. pa v as ario , kol išgirdome fr onto
dundėjimą pri e Ščecino. Vieną dieną priž iūrėtoj ai vokiečiai
staig a dingo . Moterys išlaužė esesininkų sandėlius , pris inešė
medau s, lašinių. Lenkės išėjo namo. O m es n ež inojom e, kur
eiti , laukėme. Maždaug po savaitės vokieč iai vėl sugrįžo. Visas surink o ir pėsčiom is išvarė at gal i Ravensbruką . Eidamos
matėme, k ad stovyk la dega. Maty t, padegė barakus,
nors juose
ir liko ligonės . Ke lyje va lgy ti nie k o n edavė. Moterys krisdavo ka s žingsnį. Negalinčias eit i varovai iš karto nušaudavo .
Nors bu vo pavasaris, bet labai ša lome . Peršalusi Ravensbruke
susirgau pl aučių uždeg imu . Gulėj au a pie mėnesį. Išgelbėjo
viena _gydy toja lenkė. Ka i šiek tie k pasveikau, vėl paskelbė
evakuacij ą. V isiems liepė išei ti. Be t aš jau negalėjau pasikelti.
Niekas n ebaugi no - n ei sudegini m as , n e i iš sprogdinimas . Ta čiau hitlerini ai prievaizdai
nespėj o mūsų sunaikin ti. Nuo mir ties išgelbėjo ta ry b in iai k ar iai" .
Nors šimtų išvež tųj ų Lietuvos gyv entojų , kaip ir kitų kraštų
žmonių, žudymą, kankinimą , marin imą hitlerininkai
steng ėsi
nuslėpti, bet re tkarčiais iš Buchenvaldo,
Osvencimo , Maut hauzeno ir kitų mirti es stovyklų ir į Lietuvą ateidavo ba isios
žin ios: sūnus, duktė , vyra s, giminaitis mirė , ,,lavonas bus sudegintas valstybės lėš omis, jo apžiūrėti dėl hig ieninių priežasčių negalima".
Viln ietė Stanislava
Bocka 1942 m. rugprnc10 p abaigoje gavo
tokį okupantų policijos raš telį : ,,Šiuo Jūs kviečiama ate in ančios savaitės bet kurią di eną nuo 8 iki 13 va l. atvy k ti pas Vil niau s apygardos
SS ir po licijos vadą Pili es gatvėje Nr. 1
gauti žinią". Tai buvo Mauth a uz eno koncentrac ij os stovyk los
pranešimas, kad 1942 m. rugpiūčio 15 d ., apie 7 val. , ,,pūliuo
jančiu storosios
žarnos k a taru" mirė jos vyras Vladislavas,
gimęs 191 1 m. gruodžio 12 d . prie Vilniaus 7 •
1942 m. rugsėjo 10 d. Kenigsbergo gestapas pranešė Kaunui ,
kad civi linis darbininkas Petras Azarevičius, gimęs 1903 m.
rugsėjo 12 d. Švenčionių aps.,
1942
m. rugsėjo 1O d.
mirė „darbo aukl ėjamojoje stovyk loje"
Hoenbruche
(Rytų
Prūsija)

8

•
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8

LTSR CVA , f. 1399, ap . l , b. 67, l. 57.
Ten pat, l. 36.
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p ranešti

Jankevičiaus motinai,

kevič, mergautinė pavardė Tolvinska,

Kons tantina i J an-

gyvenančiai Lentup yj e ,

P od brods k os g., r. 36, apie jo s sūnaus mirtį
1942 m. gr uodž io 11 d . rašė Vilniaus saugumo policijo s ir SD vadas SS
obe r št urmfiure r is Noig eba u eris . Bronis lavas Jank evič ius, gimęs
1913 m . rugsėj o 28 d ., Len tupyje, Švenčionių ap skr it yj e ,
1942 m. lapkričio 12 d ., 10 val. 50 min., mirė „chro n išku inks tų u ždegi mu " Mau th auz eno ko n ce n tracijos
st ovykloje. Zinią
api e sūnaus mirtį mo tin ai pran ešė p oli cininkas Gaigalas 9 •
Vaclovas Miz eriko v ski s , gimęs 19 15 m . sp alio 20 d. Vilniuje, 1942 m. rugsėjo 28 d. už pasišalinimą b e leidimo iš darbovietės nuo
ūkininko Marienhioj ės k a ime bu v o pas iųstas
į „d a rbo auklėjamąją stovyklą II H oe nb ruc h e ir ten mirė 10•
1942 m. spalio mėnesį b a isi žini a aplankė vilnietę Melaniją
Luki enę. Spalio 13 d. iš Rod omo bu v o p ra n ešta, kad jOJ vyras
Aleksandras
Lukas 1942 m . spalio 3 d ., ap ie 9 val. 20 min.,
mirė Osvencimo
konc en tracijos stovyk loj e. ,,Prašome pr anešt i
kal inio giminėms apie jo mirtį ir pasakyti , ka d lavo na s sude gintas Osvencimo
kr ematoriume. Urna giminėms neb us prisiųsta. Pažymėjimo apie mirtį giminės tur i p a r eika l au ti patys
iš Osvencimo
civilinės būklės aktų įr ašų b iu ro ",- rašė bud eliai 11•
Vilniečio Ed v ardo Jurgevičiaus, gimusio
192 1 m . gruodž io
22 d., tėvams 1943 m. balandžio 30 d. policij a pranešė , kad jų
sūnus, darbininkas
iš Vilniaus,
gyvenęs Marij ampolės g. ,
Nr. 7, 1943 m. kovo 17 d., 22 val. 10 min ., mirė „storosios
žarnos pūliuojančiu užd eg imu" Mauthauz eno koncentracijos
12
stovyk loj e. Į Mauthauzeną jis pat eko 1943 m. sausio 9 d.
1943 m . li ep os 15 d. atėjo te legrama iš Austrijos
miesto
Graco. Joj e buvo pranešama,
k ad žemės ūkio da rb ininkas
Franca s Grigorovičius, gimęs 1912 m. gruodž io 3 d. Kocielninkų k., Švenčionių aps. , 1943 m. li epos 12 d., 12 val. 30 min.,
dėl „krau jo apyta ko s nusilpimo"
mirė Mauthauzeno
koncentracijos stovykloje . Apžiūrėti la vo no n ega lima 13•
1943 m. li epos 17 d. Štutgarto gestapas informavo Vilniaus
ese sini nku s , kad ji e praneštų motinai T eklei Achimovičienei,
jog „dėl kraujo
užkrėtimo" ir „b endro
kūno nusilpimo"
11

,-

9

10
11
12
13

LTSR CVA, f. 1399, ap . l , b. 67, l. 26, 27.
Ten pat, l. 40- 44.
Ten pat, l. 36.
Ten pat, l. 58.
Ten p at, l. 82.
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koncent ra cijos stovy k los pr aneši mas
apie Jano Bik onio mirtį

Velcheimo politiniame kalėjime 1943 m. li e p o s 8 d. , 16 va l.
35 min ., mirė Adolfas Juozas Achimovi čius , gimęs 1921 m. kovo 18 d. Vilniuje 14.
66 metų senukui Vladisl avui Ban ec ki u i, gyv enusiam Vi ln iuje, Pilies g., Nr. 26-4, 1943 m . liepos 23 d. policininkas
įteikė
Buch en va ld o k oncentracijos
stovyk los pranešimą, kad
jo
22 metų sūnus Kazimieras mirė Buch envalde ·15•
Kartai s hitl erini nk ai , tyčiodamiesi iš nukankintų ir nu žudy tų žmonių tėvų ir gimin ių, kartu su žinia apie mirtį įteikdavo
pranešimą , k a d prisitĮs mirusiojo
„turtą" .
„SS kariuomenė
Buch en va ldo kon ce nt rac ij os stovyk la
Administracija
Veimaras -Buchen valdas
1944 m. vasario
1 d.
A z.: v5 14/4/295/2886 /wi
1~
15

Ten pat, l. 91.
Ten pat, l. 84.
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Ja no Bikonio, gimusio 1924 m. rugpiūčio 6 d. Vilniuje , palik imo reikalu.
Pagrindas: Jūsų 1944 m . sausio 15 d. raštas.
Priedas: l gavimo kvitas , l pak etas.
Saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje
Vilnius (Lietuva)
Priedo siunčiame čia 1943 m. gruod žio 8 d. mirus io Jano Bikonio žemiau išvardintus daiktu s, prašydami juos perduoti tėvui Janui Bikoniui , Vilniu je, :Zygio g. Nr. 59- 2.
Viena pora užvarstomų pusbačių , juodų, kepurė, švarkas,
kelnės, marškiniai , apatin ės kelnės, piniginė, pažymėjimas.
Mirusiojo pinigų likuti s - 60 rei chsmarkių - tėvui išmokėti
bus persiųstas vidaus pašto - SS lauk o pa što perlai da.
Prašome kuo skubiau grąžinti pasirašytą gavimo kvitą .
Buch envaldo koncentra cijos stovy klos
administracijo s v iršininkas
Įgaliojus

(Parašas neįskaitomas)
SS unteršturmfiur eris" 16
Teofilius Šarkanas, gimęs 1921 m . lapkričio 18 d. Melynių k .,
Panevėžio aps. , dirbo Mezerico arbeitsamto
Ciulihau skyriuje.
1944 m. gegužės 6 d. jo tėvams, gyvenusiems Pruselių k., Pan evėžio aps., buvo pranešta, kad jų sūnus jau palaidotas
Ciulihau Martine kapinėse. Vertingų daiktų, esą, pas jį nerasta,
u ždirbęs jis paskutiniu
metu 50 markių, kurias arbeitsamtas
ir persiunčiąs tėvui Kazimierui 17•
Apie Lietuvos gyventojus, ištremtus į reichą ir ten suša udytus, nukankintus ka lėjimuose bei koncentracijos
stovyk lose,
pakartus ir numarintus „darbo auklėjamosios e stovyklose", požeminiuose fabrikuose , šac htose, rūdynuose kol kas surinkta
mažai žinių. O būdavo taip .
1943 m. gruodž io 4 d. iš Pravieniškių į Bozeno „darbo j ėgos"
paskirstymo
stovyklą Zauk elio
vergų
rinkėjai
atgabe no
225 žmones. Kadangi 143 vyrai ir 8 moterys buvo nubausti ka lėti priverčiamojo . darbo stovy klo je iki karo pabaigos, tai
Frankfurto prie Oderio g esta po skyrius pasiūlė išvežti ju os
į koncentracijos stovyklas. Vy riaus ioji re icho saugumo valdyba tam pritarė, 1944 m. sau sio 6-7 d. vyrus išvežė į štuthofo
konc entracijos stovykl ą, o moteris - į Ravensbruką.
16
17

02

LTSR CVA, f. 1399, ap. l, b. 67, l. 99.
LTSR CVA, f. 729, ap. l, b. 6 1, l. 359.

Kau no gestapo
sky ri aus valdininkas , gavęs apie ta i iš
Fra nkfurto pri e Od erio pranešimą, užrašė: ,,Visos bylos baigtos" 18 • Deja, n e bylos, o žmonių gyv enim as buvo baigtas .
okieč iq saugumo
policijos ir SD v adas Lietuvoje Jege ris
1943 m. rugpiūčio 20 d . siq stoje ata skaitoj e Rygai rašė, kad
į Vokietijos
konc entracijo s stovyklas iš Lietuvos jis išsiuntęs
labai m ažai žmoni q : tik lietuvių in telige n tijos atstovus (48 žmonės), ,,sabotavus ius mobilizaciją ", ir 16 asmemĮ, vadovavusių
lietuvių pasipr ieš inimo judėjimui. Ju os bendrl'. trans por tu jis
p erdavęs Ti lžės valstybinės poli cijos, t. y. gestapo,
sky ri ui , iš
kur ju os išsiuntę į ŠtuU10fą. Visus kitus suimtuosius
jis pe rduodavęs arba k aro b elaisvių stacionarinėms stovyk lo ms išsitĮsti į reichą darb ams, ar ba „ auklėti" Pravieniškėse. ,,Sunkia i
nusikaltu s ius" sušau dydavęs vietoje, Lietuvoje 19•
Apie tai, kad hitl erininkų okupacinė vald žia būtų mas iškai
siuntusi į Vokietijos k on ce ntracijos stovyk las Lie tuvos žmo n es, be J egerio minėtq asmemĮ ir dar k elių dešimčiq vietinės
rink tinės kareivių , išsiųstų iš Marijampolės į Štuthofą 1944 m.
balandžio mėnesį 20 , bei karo pabaigoje išvež tų į Osv encimą,
Maidaneką ir kitas na ikinimo stovyklas
kel ių tūks tančių žmo nit! iš Kauno geto, žinių nėra.
Tad išvada trumpa - iš šimtų Lietuvos gyventojų , nužudytų
ir nukankintų rei cho kalėjimuose ir koncentracijos
s tovyklose,
daug uma buvo išve žtieji į darbus reich e.
18

19

20

LTSR CVA, f. 1399, ap . l, b. 25, l. 293-295.
Ten p a t, l. 207.
Ten pat , b. 106.

NENULENKę

GALVOS PRIEŠ HITLERININKUS

,,Lie tuv i!
Vokietis nori tave užregistruoti - nes iduok! Vokiet is nori
tave išvežti i Vokietiją - nevažiuo k , slėpkis. Vo kietis nori
tave sunaikint: - sunaikin k tu vokie tį !"

l~ Lietuvos
ats i§aukimo

Komunistų

partijos

1943 m.

rugsėj o

28 d.

„Kiekvieno prievarta išvaryto į vokišką ve rgovę lie tuvio
par eiga dirbti kuo blogiausia i, k enk ti vokiečiams kiek viename žingsnyje ir, p irma i progai pa sit ai kius , bėgt i iš h itlerininkų vergovės, grįžti į Lietu vą ir įsijungti į kovą prieš
hitl erinius okupantus" .

„Ti esa", 1943 m. spali o

m ėn ., 1

r. 5

Nors Zauk elis reikalavo išsių sti į Vokietijos
šachtas ir ga mykla s, fabrikus ir laukus 300 000 Lietuv os gyventojų, bet
okupantai ir su didžiausiu v argu nė k etvirtad alio tiek nesurinko. Gyventojai įvairiais būdais stengėsi nepatekti
į gaudytojų nagus . Vieni slėpėsi , bėgo iš namų, surinkimo
vietų, vagonų, kiti didvyri škai pri ešino si, ėjo į partizanų būrius, kerši jo Zaukelio pasiutiniams ir jų padėjėjams už išvežtus brolius,
seseris, žmonas.
1943 m. kovo mėnesį vie noj e Šiauliq įmonėje hitlerininkų
agentas Petrulis surinko darbininkus ir ragino vykti į darbus
Vokietijoje. Darbininkai jam trukdė kalb ėti, o kai jis nepaliovė meluoti, neiškentę jį sumušė 1•
Andrius Kalėda iš Neveronių k aimo nuo 1941 m. dirbo Vokietijoje. 1943 m. rugpiūčio mėnesį jis grįžo atostoglĮ. Pažįsta
miems jis pasako jo apie „rojų" Vokietijoje,
sakė mielai
ten
grįšiąs, kalbino kitus važiuoti.
Zigmas ir Kazys Bagotavičiai
bei Stasys Mikalauskas už tokias kalbas ir raginimus rugsėjo
mėn esi, Kalėdai rengiantis
grįžti į Vokietiją, taip jį primuš ė,
kad po keliq di enq hitlerininktĮ agitatorius
mirė. Už tai vokiečių ypatingasis
teismas Kaune visus tris jaunuolius
nuteisė mirti 2•
1
2

„Už Taryb 11 Lietuvą", 1943 m. kovo mėn., Nr. 21.
„Ateitis", 1943 m. lapkričio 24 d ., Nr. 273.
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Iš to patie s a ts išaukimo

Hitl eriniam s k olo nistams, uzemu sie ms išvežtųjų lietuv ių
gyve ntoja i ir partizanai taip pat neleido nė minutės
ramiai „šeimininkau ti".
1943 m. ko vo 22 d. Šilavoto valsčiuje, Prienų-Šilavoto ke lyje , žmonės sulaikė du hitl erinius kolonistus , turėju s ius įprotį
tikrinti dokum entus , ir liepė parodyti savus dokument us. K ai ,
nustebinti tokio lietuvių „įžūlumo u, hitlerininkai
atsisakė tai
padaryti , žmonės juo s apkūlė. Kolonistai nubėgo skųstis vir šininkams. Vietos kol oni zacijos štabo vadovas Šiucas ir hitle rinis komendantas, pasiėmę šautuvą ir pistoletą, ėmė lietuvius
vytis. Tačiau tie atėmė iš jų ginklus ir dar sumušė. Tik pava kare atskubėjęs policijo s būrys suėmė 4 žmones 3 •
1943 m. kovo mėnesį iš 46 olandų kolonistų , dirbusių išvežtųj ų Vil niaus krašto valstiečių žemėse, 34, bijodami
parti zanų, išsidangino į namus 4.
1943 m. k ovo 22 d. Kretkampyje, Lekėčių v ls., sudeg ė k olo nisto sukrauti j avai ir žemės ūkio mašinos, o balandžio mėn e sį
š aki uose - re patr ian to daržinė.
A tvykęs į Babtus iš Rytų Prūsijos su šeima vokiečių k o lonistas b alandžio pabaigoj e buvo rastas pe rpi au ta ge rkl e . P e r se kiojamas bai mės, vėl iau ji s pats nusižudė 5 •
ūkius,

Iš Lietuvos LKJ S CK atsišaukimo,
vasario 22 d.

išleisto 19-13 m .

Kaune, Šančiuose, p r ie „Lyrosu (da bar „ Tėv ynėu ) kin ote at ·
ro, 1943 m. vasarą moterys ir vai kai sma rk ia i apmėtė a km enimis uniformuotus
vokiečius, kur ie norėj o su ga uti li e tu v iu s
jaunuolius darbams į reichą.
Be to, Šančiuose keli jauni geležinkelio
d i rb tuvių da rbininkai nuginklavo
ir sumušė vok iečių žandarą, bandžiusį p a tikrinti jų dokumentus .
Vilijampolėje, irgi Kaune, ketu ri jaunuoliai
pri e „U ni o n u
(d abar „ Zvaigždė") kino teatro taip smarkiai sumu šė mėginus i
juos sulaikyti vokietį, kad tas, n ug abe n tas į li gon i nę, mirė.
136
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LTSR CV A, f. 1399, ap . l, b . 26 , l. G3.
Ten pat, l>. 6 1, l. 46.
~ Ten pat, l. 64, 65.
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Jau 1943 m . vasarą kolonistų tarp e kil o didžiulė panika.
D ieną ir naktį jiems nedavė ramybės part izan ai. Raseinių, Kė
dainių, Biržų, Panevėžio apskrity se buvę kolonistai, anot ges tapininkų, norėjo viską pal ikti ir bėgli į rei chą 1.
1943 m. rugpiūčio 9 d. par tizanai užp uolė kolonis to ūkį
Paupių kaime ir nušovė n epra šylą svečią 7 •
1943 m. spalio 11 d. Rasein ių apskr it yje gyvenc,s ko lonistas
Rolandas Langė buvo rastas nu šau tas mišk e, 4 km nuo savo
gyvenvietės 8 •
Spalio 6 d. Klausučių kaim e pr ie na mo sukniub o repat riantas
Tilis . Užtikę jį kiti hitlerininkal nera do net šc1ulu vo , kurj j is
n ešiodavosi 0 •
1943 m. lapkričio penkto sios vidu rd ienį partizana i atėjo pas
h itlerininką Adolfą Tipelį Šiluvoj e ir liepė jam nedels iant n eš dintis į Vokietiją . Atsikrausčiusį į G irkalnį repat riantą Šifkau lapkričio 6 d. naktį taip pat „aplankė" partizana i 10•
1943 m. pabaigoje hitlerininkų kolon istams Lietuvoje pasidarė taip karšta, kad ji e ėm ė masiškai bėgti i sa uges ne s vie las
Vokietijoje .
Lietuvos gyventojai,
jeigu juos sugaudavo arb a suimdavo
išvežti i Vokietiją, pirmai prog ai pasita ikius, sprukdavo nuo
policininkų arba Zaukelio
tijūnų .
1943 m. pradžioje
Zema itijo je 18 vežamų jaunuolių, sus itarę surišo
juos lydėjusį sargybini, ir, traukiniui sul ėtinus
greitį, iššoko ir pasislėpė miške. Po kurio laiko jaunieji patriotai įsijungė j partizanų būrį. Jie gadino telefono ir telegrafo
linijas Varnių, Plungės apylink ėse, užpuldinėjo okupantų maši nas, ardė geležinkelių bėgius 11•
1943 m . kovo 25 d. iš Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklos pabėgo 3 kaliniai: Sadovejus Utkinas, iš Padvarnikų
ka imo, Savelijus Karablikovas
iš Karali škių kaimo , Povilas
As trau s kas iš Jonaukos kaimo 1i .
J943 m. gegužės 25 d. is Pravieniškių pabėgo Andrius Ulj~n ovas is Tauragnų mieste lio, Povilas Kavoliuka s iš Daugailių :k., Utenos aps ., Kazy s Zinkevičius iš Kau no 13•
visada

'- LTSR CVA, f. 1399, ;:,p. l , b. 64, l. 159, 242, 244 .
1 Too pa l, l. 195.
'- T';D pat , l. 276.
~ Tr,-n Ji&
L
J', T~ p3t, b. JO, l. 212.
" ,,Ui Tar1m1 Li!:w·,ą ", 194:3 m. s:,usio rnt,n., Nr. 'j _
~
i
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rvn, ap.

LTSP { '1/ Į,,, f.
Ten p-,t, l 'Y), 47.

1, b. 2.5, l. 29.

Liepos 5 d. iš perkeltos į Vilnių Pabradės priv e rciamoj o
darb o stovy klos prižiūrėtoj as J onas J ele nskis išvarė į Pan erių dvarą 30 moterų darž~. r~vėti. Už~j us li etui,_ mote r~s leidosi bėgti į krūmus. Trys 1s JŲ: Klaud1Ja Zapolnia, Bronis lava
1
Jurevi č ir Apol onija Klausinienė visai dingo 4.
Rugpiūčio 24 d. iš Pra vienišk ių, bekertan t malkas,
dingo
Jonas 2elvy s, Petras Brazauska5 ir Andrius Kavaliaus kas 15•
Antanin a Lopetaitė, gimu si 1919 m., gyvenusi Kaune, 1943 m.
rugsėjo mėnesį patekusi
į Prav ie niškes,
agitavo visus kalinius, o ypač aplink inius gyv entojus, kai su jais susidurda~o,
nevykti į Vokietiją. Gestapo viršininkai liepė visą karo laiką
neišleisti jos iš priverčiamojo darbo stovy klos 1G.
Aloizas Heresa s, 47 metų, Felingeno mie sto (Saro sr itis)
,,administracijos valdinink as ", rinko žmones Vilniaus kra šte.
Birželio 21 d. iš Vil niaus j is atvažiavo į Svenėionis žmonių
transporto pai mti. Kitą dieną, 7 val. ryto, Svenėionių kalėjimo
ki eme buvo išrikiuoti 62 sugautieji (50 vyrų ir 12 moterų).
Apskrities vir šininko įsakymu juos saugojo 8 lietuvių policin inkai. 7 val. 30 min. j ie; suvarė žmones į du vagonus, į kiekvieną vagoną įlipo po 4 policininkus.
Atvažiavus į Švenčio 
nėlius, vi eno žmog aus ja u trūko. Įpykęs H eresas Švenčionė
liuose keliska r t suskaiciavo vežamuo sius, suskirs tė juo s iš
naujo ir, suvarė po 30 imonių į du plačiabėgio gelež in~elio
vagonus. Vagonų duris iš vienos pusės keliskart uisuko viela .
Iš k itos pusės stebėjo pats. 15 val. 45 min . traukinys išvaž iavo
į Vilnių. Naujojoje
Vilnioj e, kur traukinys dvi valandas sto vėjo, He resas, atidžiai s tebėdamas, vaikščiojo aplink vagonus.
Bet, tik jam įlipus į vagoną, pasigirdo šūviai ir policininkai
p ranešė, kad pabėgo dvi moterys . Paskaičiavus trūko 7 žmonių. Vilniuj e, varan t į su rinkimo stovyklą, prieblandoje
vėl
pabėgo 5 žmonės

17
•

Spalio 20 d. iš Alytaus kalėjimo pne vagonų buvo atvaryti 52 sugau tieji Alytaus apskrities žmonės. Juos v ežė į Kauną. Stotyje tuo metu susirin k o daugybė alytiški ų. Įtūžę žmonės koneveikė polici ninku s, reikalavo
suim tu osius paleisti.
Susirėmimo neįvy ko tik todėl, kad sto tyj e tu o metu buvo apie
40 gin klu otų policininkų. Tačiau tar p Alytaus ir Likiškių 
plrrnosios sus toj imo vie tos - ve-fomie ji atskl endė vi e no
14

LTSR CV A, f. 6 14, ap . l , b. l b l, l. 56.
LTSR CV A, f. 1399, 1Jp. l, b . 25, l. 176.
M Te:11 pal, l. 239, 240.
17 1.TSll CVA, f., 614, op. l , b. 30 1, l. 199, 205.
1"
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1
v agono

duris

ir , traukiniui

stojant , iššoko iš vagono.

Likusiej i

pab ėgo kitoj e stotel ėje •
1943 m. spalio m ėnesį hitlerin inkai, v ež dami Li etuvos
15

gyven tojus iš Kauno į Eitkūnus , i. pradžių vagonus Kaune už darydavo sklasčiais. Bet , traukiniui pajudėjus, vežamie ji skląsč ius
atstumda;o,
atidaryda vo duris ir išš okdavo.
Todėl vėliau
skląsčius palyd ov a i užsukda v o sto ra viela. Bet ir ta da trem iami eji pabėgdavo. J ie išlipdavo per v entiliac ij os lang elius arba,
jei langelių nebūdavo, p e ilia is išpi audavo sie nas, dur is, nukirpdavo , nudilind avo vi e las , nes , varydami žmones ka ip galvijus į vagonus , Zau k elio tijūnai nesp ėdavo gerai patikr inti, a r
jie turi pe ilių , dildžių ir pan. Vagonus iki Vokiet ijos sienos
lydėdavo gink lu oti Za uk elio verbuotojai , vermach to kare iviai ,
gestap ininkai arba latvių bur žua z iniai nacio na listai, bet tems tant, traukiniui
artėjant prie Pilviškių, žmonės, rizi kuodami
sveikata
ir gyvybe , puld avo p ro iš piau tas sky les, atvertas
duris. Palydovai įeiti į vagonus bijo davo, k ad j iems ten n enusuktų sprandų. Dažniausiai
tr em iami eji iššokd avo Lie tuvos teritorijoj e, tarp Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio 19•
1943 m. spalio mėnesį Tilžės gestapo skyrius skundėsi net
vyriausiajai
reicho saugumo
valdybai
Berlyne , kad vežami
iš Lietuvos žmon ės masi škai b ėgą iš transportą Spalio 12 d.
iš 38 vežtų iš Kauno į reicho darbus „darbo disciplinos pa žeidėjų" iki Eitkūnų liko tik 13, kiti kelionės metus pabėgo 20•
Spalio 23 d., 18 val. 20 min ., į Eitkūnus atvyko transportas
su 81 žmogumi. Iš Kauno kalėjimo, be jokių dokumentų ir
daiktų , atvarė ir sugrūdo į vagon us tą dieną 100 žmonių. Iš 19
iššokusiųjų 8 buvo kaliniai.
1943 m. lapkričio 8 d. iš Kauno
buvo vežamas 81 žmogus, bet iki Eitkūnų iš traukinio iššoko
17 tremiamųjų

21

•

vežamųjų apsaugą darbo j ėgos tvarkymo
štabai dar labia u sustiprino. Be to, Zaukelio pasiuntiniai
įga".'o
,,patirti esu, stropiau
saugojo, dažniau vartojo gi nkl ą. Tod~l ,
kaip matyti iš dokumentų , tuo laiku iš vagonų tremiamŲJŲ
šiek tiek mažiau pabėgdavo.
Zmonės stengėsi iš trūkti iš surinkimo
stovyklų, barakų .
1943 m. lapkričio 30 d . iš su rinkimo stovy klos Vilniuje pab ėgo J a nas
Ce rvinskas , Rudaminos
apylinkės gyventoJas.
Vi lni e tis Antanas Narmirskis
paprašė Vilniaus sur inkimo s to-

1943 m . pabaigoje

18

19
20
21

LTSR CVA, f. 1436, ap. l , b. 4, l. 3 1- 33.
LTSR C VA , f. 1399, a p. l , b. 23, l. 344.
Ten pat, l. 348.
Te n pat, l. 340 , 343.

, kl os v i ršininką , kad j is leistų užeiti jam pas gydytoją. Tai
'buvo
y
.. Jau
.
. - 22 .
tik dingsti s. Į s tovy kl ą JlS
ne b egr1zo
1943 m. gruod žio 10 d. naktį iš Kauno VI fo~Lo, ~u_r__t~o
ctu buvo užd aryti išvežamieji,
nors ap linkm va1ksc 10Jo
23
;inkluoti sargybini a i, pabėgo_ l~ žm~nių ._ • •
• __
1944 m. sausio 10 d. septy111 ltetuv1ų po h cmmka1 1s 28 šve n~
č ionyse sugautų žmonių į Vilniaus
surinkimo stovyk_lą_. atvare
lik 19. Už ta i policininkai buvo įskųsti net SS ir polic 1JOS vadui Vilni uj e 24.
1944 m. va sar io mėn. iš Pabradės pr iverč iamojo darbo sto vyklo s, perkeltos į Viln ių, ku r buvo l_aik omi ir išvež amieji,
20
per porą savaičių pab ~go J78 k_~li~i ai •
. .
•
TlĮ pačitĮ metų sausio
12 d. 1s sv . J ono gatve Je. buvus1?s
stovyk los (Vilniuj e) pabėgo vilniečiai Myko las BuJanovsk1s,
Juozas Guščenka ir vienas švenčioniškis.
Kovo 17 d. vilnietė Kri stina Lukaševič , gy ve nu s i U kmergės g., Nr. 127- 1, iš surinkim o stovyklos
buvo pasiųsta į ligoninę, iš kur pabėgo. Už tai į priverčiamojo darbo
stovyklą
26
atvarė jos 53 metų motiną •
• .
•
Tilžės gestapo valdinink ai jau 1943 m. geguzes
27 d. slaptai
pranešė Kaune bu vus iems saugumo
policijos ir SD _ vi:šin~n kams, kad jie sužinoj ę, jog Lietu v oje nesą tvar kos. Isvezam1e ji ir mobilizuojamieji
ni eko neklaus ą, e in ą, ypač Vilniaus
kra šte, į partizantĮ būrius. J egeris paprašė atsakyti i šį „slap tą" raštą Vilniaus gestapo skyriaus
pareigūnus. Šie ironiškai
priminė, kad ir pats Himleris jau seniai paskelbęs, jog daugu ma rytinių Lietuvos sričitĮ es ančios „ banditų" valdž ioje 27 •
Mūsų krašto žmonės kovojo
pri eš hitlerininkus
ne tik gimtinėje, bet ir patekę į vergvaldžių ranKas.
. Jie reiškė neapykantą , priešino s i visomis išgalėmis - pa syviai ir aktyviai , slaptai ir viešai , žodžiais ir darbais.
Jau 1942 m. kovo m ėnesį atvežtieji
iš Vilniaus
krašto
į Frankfurtą prie Maino žmonės įteikė Heseno
žemės arbeitsamto pr ezi dentui raštą, reikala u dami išpildyti Vilniuje duotus
pažadus .
P~anešclami apie tokį Lie tuvos gyventojų „akiplėšiškumą",
Bes eno arbeit sa mto vadovai
Vilniuje
buvusiems
Zaukelio
22
23

◄

2

25

26
27

LTSR CV A,
LTSR CVA ,
LTSR CVA,
LTSR CVA,
LTSR CV A,
LTSR CVA,

f. 626, ap. l , b . 5, l. 441; b. 680 .
f. 1399, ap. l , b . 23, l. 348.
f. 626, ap. l , b. 37, l. 185.
f. 6 14, ap. l, b . 16 1, l. 17- 23.
f. 626, ap . l, b. 669.
f. 1399, ap . l, b. 10.
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e
ver buotojams rase, Jog jiems sunku net įsivaizduoti, kad Vilniuje duodami tokie pažadai. Ji e įsakė Zauk elio pasiuntini ams
ateityje tiek daug nemeluoti 28•
1942 m. geguž ės 20 d. Heseno žemės arbeits amto prezi dentas
apie lietuvius , atvežtus į Visbad eno miesto „Buderus" firmos
gamyklą Vilhelmshiute , Viln iui telegrafavo:
.,_
Jau pirmąją dieną jie skundėsi, kad daug darbo ir blogas
maistas ... Be to, pirmąją atlygin imo di eną ji e taip pa t skun dėsi , kad mažas atlyginimas , nes, juos verbuojan t, esą , buvo
žadėtas didesnis. . . Dvasia ir kūnas jų visai supu vę- bet
koks grasinim as bausmėmis jų nebaugina. Iš 30 - 8 nuolat
~akosi ~ergą, bet iš tikrųjų serga tik keli jų , kit i simuli uoja
ir vengia darbo. Jie ne.žino jokios šv aros ir tvark os ir bet
ko~iu _klausimu nepatikimi. Iš 30 šiuo metu 9 pabėgo. Kiti 3,
suzmo3us, kad nori pabėgti, buvo suimti ir perduoti gestapui.
Matyt, iš šių pagonių padaryti nors šiek tiek tinkamu s darbininkus nėra jokios vilties , net ir tuo atveju, jei būtų pradė
ta bausti lazdomis , nes grasinimas sušaudyti jų visai nebaugina, jie, atrodo, prie to priprato savo tėviškėje .. ." 29
Tą pačią gegužės 20 d. geležinkelio stovyklos
barakuose
Edersheime prie Maino, kur gyveno 81 iš Lietuvos atvežtas žmogus, prižiūrėtojai patikrinę rado tik 56, 25 pabėgo. O iš
likusiųjų vie nas darbininkas atsisakė valgyti neluptas bu lves
ir taip drąsiai elgėsi, kad geležinkelio administ rato riai iškvietė
gestapininkus jį suimti 30•
Heseno žemės arbeitsamto prezidentas su išgąsči u 1942 m.
gegužės 26 d. raš ė Frankfurto prie Maino saugumo policijos
skyriu i, kad daug iau negu pusė atvežtųjų l ietuvių nenori
dirbti ir yra nediscipiinuoti . Beveik kasdien 45 žmonės apsimeta sergą, o gydytojai nieko neranda . Iš darbovietės, kiek
beįspėtum , jie pasišalina . No rs ir buvo paskelbta, kad n ega lima
iš vietovės išvykti , bet jie vis važiuoją į Frankfurtą pr ie Mai no ir net negrįžta. Atvykę iš ten , ag ituoja kitus nedirbti. Gal
būt, jie ruošia sabotažą. Du iš jų, paskirti seniūnais, neturi
jokio autoriteto . Į kiekvieną seniūno žodį lietuviai atsako dvidešimčia žodžių. Į vieno vokiškai kalbančio lietu vio
ragin i mą palaikyti stovykloje
tvarką antras
lietuvis tvojo
lenta 31•
LTSR CVA , f. 626, ap . l , b. 771, 1. 132.
" Ten pat , l. 107.
~ Ten pat, l. 42.
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keletą brangių mašinų.

1943 m. vas arą į Lietuvą atskriejo žinia, kad Štutgarte už
buvo nukankinta
18 lietuvių 33 •
1943 m. spa lio 8 d. Frankfurte prie Maino gestapo parėdymu
vilnietę Hel eną Korsak, gimusią 1920 m. lapkrič io 24 d., už
.,antivalstybinį
nusistatymą"
hitlerininkai
išsiuntė
į
Rapasipriešinimą hitlerininkams

vensbruką

3-1.

2inoma, priešintis hitlerini nkams Voki etijo je buvo b e galo
sunku ir pavojinga. Gestapininkai ir esesininkai visur sekė
svetimtaučius, tikrino giminių laišku s, siuntinius,
perskaftydavo, iššniukštinėdavo visas draugų siunčiamas žirlutes, visur
ieškojo „priešiškų reichui minčių" 35 • Todėl daugelis išvežtųjų,
negalėdami pusbadžiu gyventi, iškęsti patyčių ir paniekos , rimbo smūgių , bėgdavo. J ie žinojo, kad už tai gresia mirtis, b et
ryždavosi viskam.
Pirmieji spruko 1941 m. liepos - rugpiūčio mėnesiais į Rytų
Prūsijos dvarus išsiųsti ej i Lietuvos žmonės. Nors Prūsijos junkeriai atvežtiesiems pakišo „pasižadėjimus" tarnauti iki karo
pabaigos, akylai juos saugojo , o pagavę bėglius, čia pat pakardavo, bet po keleto mėnesiq, 1941 m. pabaigoje - 1942 m.
pradžioje , dauguma Iietųvių dingo iš dvarų .
Tilžės gestapo valdininkai
keliskart pra šė Re ntelną bėglius
sugaudyti ir grąžinti. Rentelnas, bijodama s , kad pabėgusiųjų
gaudynės sužlug dys žmonių rinkimą į r eicho dar bu s, 1942 m .
pradžioje atsakė Tilžei, kad lietuviai vokiškų „ pasižadėjimų•
nesupratę , todėl jis n eturįs teisės jų gaudyti . Tiesa , kai kuriuos
sugrįžusius policija suėmė 36• P aukštys piktinosi, kad šie „negalį dirbti vienoje vietoje komunistiniai
elementai" ,. sutepė"
32

23

11

1942 m. rugs eJo 18 d. Darmštato va lstybės policijos skyrius
telegr afavo saugumo policijos ir SD vadui Rygoje, kad tas pranešttĮ Vilniuje
gyvenusiai Juz efo Drutelio žmo nai, jog jos
vyras šiuo metu „dėl valstybei priešiško elges io" yra Buchenva ldo koncentracijos
stovykloje. Laukti, kad jis greitu
laiku bus paleistas, n eve rta 32 •
1943 m. vasario mėnesi, kaip pran ešė laikraštis „Už Tarybų Lietuvą", viename Diuseldorfo
fabrike lietuvia i sugadino

Ten pat, l. 80-81.

LTSR CVA, f. 1399, ap . l , b. 67, l. 26, 27 .
Kovoje pri eš hitlerinę okupaciją, p. 11 l.
3-1 LTSR CVA, f. 1399, ap. l, b. 67, l. 106.
35 Ten pat , b. 27, l. 73-78.
36 LTSR CV A, f. 626, ap . l , b . 648 , l. l.

33

143

lietuv io vardą, paskleidė krašle pram anytus gandus apie blogą
elgesį su lietuviais Vokietijoje 37•
O b ėgimas n esiliovė.
Mečislovas Lavrin ovičius iš Melagėnų k., Švenčio nių aps.,
1942 m. vasario 8 d. dingo iš pieno bendrovės Šipen beilyje
(Rylų Prūsija).

Vladas Balcevičius, gyvenęs Naujojoje Vilnioj e, Vasa ros g.
Nr. 4, pabėgo iš Rytų Prūs ijos 1942 m. gegužės 9 d.
Len tvariškis česlavas Bied ul skis spruko iš batsiuvio Mi ulerio
Heilingebreilyje
(Rytų Prūsija) 1942 m. liepos mėnesį.
Francas Borovskis iš Švenčionių 1942 m. liepos 26 d. dingo
iš Kenigsbergo.
1942 m. yasarą iš prekių stoties ir kitų darboviečių Kenigs berge pabėgo vilniečiai Edvardas Juchnevičiu s, J onas Jurkevičius, Vytautas Čekas ir kiti. Iš viso - 31 žmog us.
Tų pačių metų rugsėjo 19 d. vadinamoji
Gisl er io statybos
grupė Virbalyje
pasigedo 24 lietuvių.
Nuo 1942 m. rugsėjo 19 d. Rent eln o „darbo specia listai"
Kenigsbergo policijos reikalavimu Lie tuvo j e ieško jo vien iš
Kenigsbergo arbeitsamto dingusių 53 žmonių.
1942 m. gruodžio l d. Lietuvoje gestapinink ai vėl sus kato
ieškoti naujai pabėgusiųjų iš Rytų Prūsijos dva rų ir gamyk lų
Lietuvos gyventojų . Jų tarpe - Stanislovo Kalvelio, Vandos
Vornick os ir kitų 38•
Nauj a bėglių iš Rytų Prūsijos banga pasiekė Lietuvą 1943 m.
pradžioje. Sutinęs iš bado Antanas Vitkauska s sugrįžo į Ukme rgę, k ad numirtų gimtinėje. Kartu su juo atsvyravo
pabėgęs iš
dvarponio Lopo Juozas Sakalauskas ir kiti 39•
Tuo melu atbėgdavo viena s kitas ir iš centrinės Vokietijos.
Tiesa, pirmiesiems atbėgti iš ten buvo lab a i sunku. Reikėjo
gauti suklastotus dokumentu s, leidimus grįžti į Lietuvą ir kt.
Bet būdavo ir tokių, kurie ir be dokumentų ryždavosi pasi ek ti
gimtinę. Eidami naktimis
miškai s , važiuodami pasislėpę pre kiniuos e traukiniuose , jie patekdavo į Lenkiją, o iš ten, žmonių
padedam i, pasiekdavo namus ◄ 0 •
Ypač daug žmonių grįžo į gimtinę po 1943 m. vidurio, kai
hitlerininkai ka i kuriems išve žtiesi ems leido po metų darbo
porai savaičių grįžti į namus. Atostogos buvo gera dingstis
ištrūkti iš ka torgos. Ti esa, ne vi siem s pat eku siems į reichą

dar binin kai ir tarnaitės jų vi sai neFabriko adm ini st ratoriai sk irdavo a tostogas savo
nuožiūra. O vėliau, karo pabaigoje,
k ai palei stiej i atostogų
žmonės retai kada sugrįždavo, fabrikų ir gamykl ų vadovai svetimšaliam s atostogas nuke ldavo neribotam laiku i.
1943 m. birželio 24 el. įtūžęs kriminali n is tarėjas Vendzis
tel egra favo iš Berlyno į Kauną, kad ten valdžia ni eko neve ikianti, kad iš Lietuvos po atostogų negrįžta labai daug darbininkų. Visus pabėgusius reikią suimt i ir vė l atvežt i, kad kiti
pamatytų jų elgesio netikslumą 41 •
l 943 m. birželio 3 d. vyriausioji re icho saugumo va ld yba
paklausė gestapo
viršininkus Liet uvoje, kodėl n egrįžta tiek
daug darbininkų. Juos reikią suga udyti ir grąžinti. Išsigandęs
J ege ris raportavo Berlynui, kad 1942 - 1943 m. žiemą Vilniuje
sugau dyti bėgliai į Vokietij ą bu vo išsiųsti. Tik k eli asmenys,
atsėdėję 3 mėnesius Pravieniškėse, dėl blogo oro buvo išvežti
42
vėliau. Žmones jis išsi un tęs p er Tilžės gestapo skyrių .
Nuo 1943 m. rugpiūčio mėnes io bevei k kasdien iš Vokietijos
policijos skyrių i L ietuvą plaukė pranešimai apie lietuvių pabė
gimą. Pabėgusius, Vokieti jos a rb eitsamtų atie islu s ar nesveikus
žmon es pol icija gaudė ir vežė atga l 43 • Ar b eitsamtai ir gestapo
sky riai sudarė pabėgusiųjų iš reicho kart ote kas. SD įsakymu
gyventojus gaudė daugiau sia buržuazinių nacionalistų policija.
PagautųjtĮ vietoje
nebausdavo,
o nurodyd avo „kaltininkus"
transportų sąrašuose, kad ji e bausmę a tliktų reiche 44 •
Tačiau ir tokios smurto priemonės mūsq kra št o žmonių nebaidė. Jonas Ramoška iš Patašinės k., Marijampolės aps., nuo
1941 m. rugsėjo 12 d. dirbo Johano Kelocho lauku ose Zois burge, prie Ortelsburgo. Tenyk š tis pona s jo pasigedo 1943 m.
rugsėjo 15 d 45 •
Rapolo Čapoko iš Klikūnų k. , Anyk šč ių vls ., negrįžusio į
reichą po atostogų 1943 m., Kauno
SD įsakymu ieškojo
Anykščių policija 46 •
· 1943 m. rugsėjo mėnesį i Bruko prie Mūro (Austrija) elektros
kabelių gamyklą negrįžo 19 žmonitĮ. Dauguma
jų buvo iš
Vi lniaus ir Švenčionių 47 •
duod avo
gaudavo.

l

l
!

41

LTS.R CVA : f. 1399, ap . l , b. 27, l. 109.
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Ten pal , l. 114.
Ten p al, b. 6 1, l. 21 1.
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1942 m. vasario 14 d., Nr. 38.
LTSR CVA, f. 626, ap. l, b. 653.
Kovoje prieš hi tlerinę okupaciją, p. 59.
LTSR CV A. f. 1399, ap. 1, b. 27, l. l:.!.
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f. 626, ap . l. b. 6 48, l. 5, 7.
f. 1474, ap . l , b . 6, l. 53.
f. 1399, ap . l , b . 74, l. 2 11.
f. 626 , ap. l , b . 65 7, l. 3.
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...
Iš „I. G. Farb enindustrie"
akcinės bendrovės Grishei me
(Fra nkfurtas prie Maino) 1943 m. gruodžio 13 d. išvyko a tostogų du švenčioniškiai ir vie nas vilnietis. ,.At ost oga s • jie pra tęsė neribotam laikui 48•
1943 m. gruod žio 27 d . .,Dong es Stahlbau" fabrik a i Darmšta te
pal ei do atostogų k eliolika atvežtųjų darbininkų. Aštuoni jų nesugrįžo. Tarp jų - Bronius Čečelis iš Ignalino s, Karolis Lušče
činskis iš Trakų , Jonas Piek arskis iš Lentup io, Michailas Sabina iš Panerių ir kiti 49 •
1944 m. sausio 20 d. Adomo Opelio akcinė bendrovė iš
Riuselsheim o pr ie Maino atsiuntė Vilniaus apygar dos geb itskomisarui Vulfui tokią telegramą: .,Praėjusių metų gruodž io 9 d.
mes išleidome 75 lietuvius atostogų į tėviškę. Tra ukinys grįžo
gruodžio 27 d. Tra uki niui atvykus į Riuselsh eimą, iš vis o trūko
41 žmogaus, kurių, žinoma, mes labai pas igedome gamy boje" 50•
Dar daugiau žmonių bėgdavo ir negrįždavo po atostogų 1944 m.
Gen ovefa Romanovska iš Maldžiūnų k. , Švenčionių aps. , nuo
1943 m. rugsėjo 13 d. dirbo valytoja Teltove, Berlyn o Ša rlotenburgo rajone . 1944 m. balandžio mėnesį ji gavo kelias dienas
atostogų ir daugiau nebegrįžo į darbą 51•
Juozas Krasauska s iš Karmėlavos nuo 1941 m. liepos 25 d.
dirbo kumečiu pas Heinrichą Tilį Fr eidberge (Rytų Prūsija) .
1944 m. v as ario 14 d. ir jis pabėgo.
Ona Jameraitė iš Degimų kaimo irgi dirbo kumete nuo
1941 m. rugpiūčio 14 d. prie Gumbinės. Iš ten pa spruko 1944 m.
kovo 11 d.
Pran as Markevičius iš Pili es k., Raudonės vls., nuo 1941 m.
rugpiūčio 14 d. ėjo lažą Varguliuose, Johanisbergo
apygardoje .
Jis irgi din go 1944 m. kovo 11 d 52 •
Vilnietis J onas Buivydas nuo 1944 m. kovo 1 d. neatėjo i
darbovietę Fiurstenvaldėje (Frankfurtas prie Oderio) 53 •
Oigeno Bonaco j ūros žolių ir jūros druskų prekybinėje
kontoroj e Riugeno saloje dirbo Jonas Pauliukėnas iš Didžiasalio ir Vincas Pak šys iš Švenčionių . Su kitais lietuviais jie
tempė ir džiovino jūros žoles Geringo fabrikams Lotaringijoje .
48
49

50

51

:.2
53
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LTSR CVA, f. 626, ap . 1, b. 657, l. 108.
Ten pat, l. 47.
Ten pat, l. 225.
LTSR CVA, f. 1474, ap . l , b. 6, l. 54.
Ten pat, l. 56.
Ten pat , l. 55.

J 944 m. pradžioje,

grįžę atostogų,

j ie atgal

į R iugeną

jau n eb e-

6

išvyko 4.
Klaipėdietis

Antanas

Mickevičius

rašo: .,1942 m. ma n e išprie geležin kelio fabr iko . 1944 m.
mūsų fabrikas buvo subombarduotas
ir mus perkėlė į Jugoslaviją, į Mariborą, irgi į geležinkelio
fabriką. Ta is 'pačiais
metais, a trodo, rugs ėjo mėnesį, mes, apie 16 žmonių , pab ėgome.
Daugu ma pabėgusiųjų prisijungė prie Jug oslav ijos pa rtizanų .
Kovoj ome su vokiečiais pr ie Mariboro
14-joje pa rtizanų
diviz ijoje, 6-joje brigadoje, Slov k a Slandrove". Išvež tieji iš
mūsų šalies žmonės kovo j o partizanų būriuose pr ieš .hitlerininkus, taip pat Prancūzijoje, čekoslovakijoje, Italijoje ir kitur.
Kiek ryžto ir drąsumo parodė mūsų kraš to žmonės, nenulenkę ga lvos „aukštesnės rasės" viešpačiams . Mes dar mažai
žinome apie didvyrišką tarybinių žmonių priešinimąsi esesinin kams ir gestapininkams pavoj ing iaus ioje kovos v ie toj e -hitlerinių širšių lizde.
Vokiečių komuni st ai, Vida us fronto
antifašistinės grupės
aktyvistai, Svetimšalių darbininkų komiteto kovai prieš fašizmą nariai organizavo kovą pr ieš hitlerin inkus Vokietijo j e. Ber lyn e , Hamburge, Frankfurte prie Maino, Magdeburge ir kitos e
Vokietijos vietose jie būrė bendraminčių t rijules, sp ausd ino ir
plati no atsišaukimus, kviečiančius darbininkus , tarp jų ir atvež tus iš kitų kraštų, kovoti pr ieš Hitlerį ir jo sėbrus . J ie suteik davo pagalbą persekiojamiems
žmonėms, padėdavo pabėgti.
Berlyno raj onuose- Mari enfelde, Bemau, Te mpelhofe, Spandau, Oberšenenvaldėje, Treptov e ir k t.,- Frankfur te prie Maino, Leipcige , Dre zden e, Chemnice, Magdebur ge ir kituose
miestuose, kur prie gamyklų tvorų ar svetimtaučių barakų
atsirasdavo atsišaukimų „Į užsien io da rbini nku s• , .,Į Tarybų
Sąjungos piliečius " , dirbo tai p pa t išvežtieji iš Lietuvo s žmonės.
Vokiečių komunistų suorganizuo tos pas iprieš inimo grupės buvo
daugelyje Berlyno įmonių - .,Ossram •, .,Tele funk en •, .,AEG •
Simenso kon ce rn e, .,Heinke l ", .,Deirnler -Benz", .,AEG -TRO ",
fabrikuos e „Bewas •, ,.Schel -Oil •, .,Cha sse und Wrede",
.,Deut sche Werk e ", .,Askanija ", .,Lorenz" ir k itose 55 •
Ar mūsų kraš to žmonės, pr ieš inda mies i faš is tams, gelbėda
miesi nuo mirties , turėjo ryšių, pažinojo Harą Šulę-Boizeną ,
Oto Grabovskį, Arvidą Hamaką, Emstą Zibe ri, Maksą Zauerį,
vežė į Vokietiją darbams

)

.l
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LTSR CVA, f. 626, ap . t , b . 70, l. 176, 177.
Zur Geschicht e der deutschen an lifaschistisc hen W iede rstandbewegun2 1935 bis 1945. Berlin, 1958.
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Fra ncą Jakob ą, An ton ą
kovą

jos,
ttĮ

šią

ir

TarybtĮ
šalių

Zefkilt! Vok ie liSąjung o s bei ki-

daugelį
sūmĮ.

nematytai

įs iju ngu siq

įniršusių

išvarytas pylimų p ilti, griovitĮ kasti,
stat y ti, sukniubo bombų skeveldrų ar švilpiančių
kulkų pak irs tas prie Od erio , Šprė, Reino, Eibės. Karo audra
sunaikino nemaža išvežttįjų darbininkų ir paskutinėmis minu tėmis, kai lais vė buvo čia pat. Kitus , laimingu osius, išvadavo
Tarybinės A rmijo s ir sąj ung in ių valstybių armijų kar iai.
Traukiniai s ir mašinomis , ark liais ir pėsti jie skubėjo į gim tuosius n amus. Tūkstan čia i kilometrų iki tėviškės atrodė be
galo trumpi. O čia, pa sie nyje, išvarg usius , nusikamavusius, be t
su džiaugsmo ašaromis akyse žmones - vaikus, moteris, ja unu olius ir pra žilu sius vyrus - sveikino tarybinės r epatrijavimo
k omisijo s, tary biniai kar iai. Sugrįžusieji vėl žve lgė į gimtąją
žem ę, žaiz dot omis rankomis,
ką tik t empu siom is milžiniškas
cemen tin es plytas, rąstus, akme ni s, spaudė savųjų d elnus,
pas akojo apie negirdėtus hitlerininkų žiaurum us.
Reevakuacinių reikalų skyriaus
prie LTSR Liaudies Kom isartĮ Ta rybo s duomenimis, nuo 1945 m. kovo 10 d. iki 1945 m.
rugpiūčio 1 d. į Biržų aps. sugrįžo 67 išvežt ieji, į Lazdijų
aps. - 104, į Kauno mi estą ir apskritį-1006 , į Kėdainių aps.44, į Marij ampolės aps.-312 , į MažeikitĮ aps.-53 5, į Pane vėžio aps . - 25, į Raseinių aps. - 65, į Roki ški o aps. - 11O,
į Šakių aps .- 824, į Šiaulių aps. - 954, į Švenčionių aps.- 125,
į Telšių aps. - 122, į Trakų aps.nė vieno , į Ukmergės aps.41, į Utenos aps. - 41, į Vi lni aus miestą ir apskritį-416,
i Zarasų aps. - 11 ir t. t.56
Repatrijavimo punk tuose dušai , kirpyk los, nauji drabužiai ,
karšti pietūs atgaivino išvargusius žmones . Nusipraus ę, pailsėję, triskart
per dieną pamaitinti karštu valgiu , jie vėl ėmė
šypsotis , atgavo žmog i šką išvaizdą. Grįž tant iems į gimtąs ias
vietas čia pat, pasienyje , išdavė duonos , cukraus , laukų, kruopų, koncentratų- davinį 5- 10 dienlĮ. Daugumas
jų pasikeitė
skarmalus į gerus drabužius, gavo batus , baltinių . Tarybų Lietuvos vyriausybė 1945 m. pradžioje įsteigė v isose apskrityse
grįžtančiųjų į tėvynę priėmimo-skirstymo punktus,
išskyrė
jiems už du milijonus rubliq pramon inių prekitĮ 57 •
Tač iau šimtus išvežtųjtĮ iš Lie tuvos, ypač dirbusius
Vakarų Vokietijoje
ir nespėjusius pirmaisiais mėn esiais po karo dėl transporto sunkumtĮ ar ki tq priežasčitĮ grįžti į tėvy
nę, amerikieč itĮ , anglų ir prancūzų okupacinės kar iuomenės

į

sunkią

ir pavojingą kovą , nega lima kol
k as p asakyti. Sl aptų p asipr ieši nimo kovo s prieš fašizmą
gijų dar ilgai teks ieš ko ti.
Minėtas L. Ma laka u skas,
dirbqs kurį laik ą Kurto Zeidelio fabrike
(Berlin-Vest,
Biu lovštrasė) su di dele pagarba ir dėkingumu pasakoja apie vokiečio darbininko
Oto Telio šeimą: .,Dažnai,
kai nematydavo
ap linkiniai
gyventoja i, j ie pa ša ukdavo
mus į namus. Duodavo pa Vokietijos patrioltJ išleistas atviru- valgyti, įspausdavo į rankas
kas „Heil Beil!"-., Tegyvuoja kirvis!" d uonos , sviesto, at k irp d avo
maisto kortelių dalį
„Bergm ano gamykloje , - tęsia jis, - Berlyno Vilhelmsruho
rajone , kur dirbom e pragariškomis sąlygomis kartu su tary biniai s karo belaisviais, vienas vokietis prižiūrėtojas, apie
40-45 metų , pavardės jo neatsimenu, kas dieną prieidavo prie
manęs, ir, apžvelgęs cechą, ar niekas iš viršininkų nemato,
parod ydavo ranka į n etoliese buvusį kamba riuką. Ten visada
rasdavau sviestu apteptą duonos riekutę, saldžios kavos puo11

•

11

duką".

Ir kiek tokių dorų vokiečių tautos sūnų gelbėjo mūsų krašto
žmones nuo bado, kankinimų, mirties! Daugelis jų buvo išs iųsti
už tai į kalėjimus, koncentracijos
stovyk las. Šiandien tenka
pakartoti vokiečių komunisto Haro šu lcės-Boizeno 1942 m.
gruodžio mėn esį prieš mirtį parašytus žodžius: .,Jeigu mums
ir lemta mirti, tai mes žinome - kas pasėta, išs kleis daigus
11

•

o o o
Ne visi okupacijos metais ištrūko iš hitlerinio pragaro.
Dauguma išvežtųjų Lietuvos gyventojų šachtose ir rūdynuose,
fabrikuose ir dvarų laukuose kankinosi iki karo pabaigos.
Ne vienas mūsų krašto žmogus paskutinėmis karo dienomis,

hi tl er ininkų

įtvirtinimų

r
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56
LTSR Mokslq a ka demij os Centrinė bibliot eka, Rankraščiq skyr ius,
b. 3, RKA l, l. l.
57
„Tiesa" , 1945 m . kovo mėn., Nr. 56.
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yadministratoriai
po kurio laiko vėl uždarė į stovyklas. Iš ten
nauji darbo jėgos rinkėjai daugelį jų išvežė į kitas Europos ir
užjūrio šalis.
Neįmanoma aprašyti
išvežtųjų iš mūsų krašto žmonių visų
nepriteklių ir kančių, išvardyti
tuo s, kurie guli Vokietijos
žemėj e, išpasakoti,
kiek ašarų išliejo žilagalvės motinos, nesulaukdamos savo sūnų ir dukrų, vaikai - savo motinų ir tėvų.
Jų kapai, kančios ir ašaros tebūnie amžinas kaltinima s hitleriams ir zaukeliams, rentelnams ir kubiliūnams, dameriams ir
paukščiams, kaltinimas
fašizmui.
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PIRMIEJI „NAUJOSIOS TV ARKOS"
K0REJAI

LIETUVOJE

14 VERGŲ RINKIMO KOMISIJOS
45 Į HITIERINIO MUšTRO TARNYBĄ

(
l

52 TOTALINE MOBILIZACIJ A
74 E.JO SĄSTATAS PO SĄSTATO
103 HITIERINIAME PRAGARE

r
{
l

l

125 PALAIDOTI SVETIMOJ E ZEMfilE
135 NENULENKĘ GALVOS PRIEŠ HITLERININKUS
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Leidinio Nr. 903 1. Tiraias 12.000 egz. (1-6- 1)
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