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I 

ĮVADAS 

Lietuvių tautos dabartis ir ateitis yra glaudžiai susi
jusi su praeitimi. Nuodugniau ir plačiau pažindami savo 
praeitį padėsime tvirtesnį pagrindą ateičiai kurti. Lie
tuviams praeitis visada buvo vienas stipriausių tautinio 
atgimimo veiksnil). Tik visai neseniai pradėjome skaityti 
skaudžius tikrovę liudijančius praeities puslapius, nagri
nėti problemiškiausius Lietuvos istorijos epizodus. Mūsų 
tautos praeitis vis dar nėra pakankamai ir obje!..."tyviai 
nušviesta, nėra plačios, išsam ios mŪSl) krašto istorijos 
studijos, o praeities liudytojai istorijos šaltiniai išblaškyti 
po svetimus kraštus. Likimas taip lėmė, kad mŪSl) tautos 
istoriją kūrė patys lietuviai, bet rašė ją svetimi, todėl ir 
žinias apie savo praeitį daugiausia ėmėme iš svetimtĮ ir ne 
visada objektyvitĮ informacijos šaltinių. Sovietiniai mitai 
apie Lietuvos istoriją dažniausiai kaip diena nuo nakties 
skiriasi nuo tikrosios mūsų praeities, tačiau išsiaiškinus 
teisybę anksčiau ar vėliau visa grįžta į savo vietas. Didi ir 
garbinga mūsų tautos praeitis, gana ilgai lėmusi RyttĮ Eu
ropos likimą, įpareigoja grįžti prie užmirštl) istorijos pus
lapitĮ, suabejoti dogma tapusia vertybil) sistema, geriau 
pažinti ir tinkamai įvertinti savo šalies praeitį. Žymus an
gll) istorikas E. Carrasas, parašęs septynis Sovien1 Sąjun
gos istorijos tomus, yra pasakęs, kad istorijl) yra tiek, kiek 
yra istoriktĮ. Istoriniai faktai, perkošti per istoriktĮ galvas, 
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tampa žinomi visuomenei. Tai neišvengiamas procesas, 
nors, mano manymu, nepageidaujamas. Mat istorijoje 
yra daug žmogiškqjų niuansų. 

Hitlerinei Vokietijai ir bolševikinei Sovietų Sąjungai 

sukėlus Antrąjį pasaulinį karą, nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką 1940 metų birželio 15 dieną okupavo Rau
donoji rusq bolševikų armija. Po daugiau kaip metus 
trukusios žiaurios sovietinės okupacijos į visuotinį karą 

kartu su kitais Pabaltijo kraštais buvo įtraukta ir Lietu
va. Turbūt lietuviai niekada taip nekantriai nebuvo laukę 

įsiveržiančios kitos valstybės kariuomenės kaip Antrojo 
pasaulinio karo metais. Mat tikėjosi išsigelbėti nuo sovie
tq okupantų. Vermachto (Wehrmacht) 1 karių lietuviai iš 
tikrųjų negali laikyti savo išlaisvintojais, tačiau kaip tik 
vokiečių „Barbarosos operacija" (FallBarbarossa) laikinai 
išgelbėjo lietuvių tautą nuo sovietinio genocido. Lietuvoje 
tikėta, kad antrasis atėjūnas leis lietuviams savarankiškai 
politiškai tvarkytis, kad bus sudarytos palankios sąlygos 
atkurti sovietų okupacijos ir karo veiksmų sugriautą Lie
tuvos žemės ūkį, pramonę, prekybą, transportą2• Teisinė 

Lietuvos valstybės padėtis 1941 metų vasarą iki šiol tebėra 
viena didžiausių neišspręstų tarptautinės teisės problemų. 
Tų laikų įvykiai kelia daugybę klausimų dėl tarptautinės 
teisės normų galiojimo ir veiksmingumo, kai kalbama 
apie tokias svarbias sąvokas kaip suverenumas, sutarčių 
įsipareigojimai, teritorijų įsigijimas ir karinės jėgos nau
dojimas. Nors tarptautinės teisės normos griežtai reika
lauja, kad okupantas gerbtų užimtos valstybės įstatymus, 
vietos valdymą, laikytųsi valdymo tęstinumo principo, 
t. y. užimtoje teritorijoje paliktų vietinę teisėtvarką (įsta
tymus, teismus, policiją ir kitą administracijos aparatą), 
tačiau vokiečiai pradiniame karo etape energingai ėmė

si slopinti visas lietuvių tautos valstybingumo apraiškas. 
Lietuvai nebuvo suteikta nepriklausomybė ar prasminga 
autonomija, ji traktuota kaip bet kokia kita Sovietų Są
jungos užimta dalis, ir nė nemanyta atsižvelgti į jos vos 
prieš metus turėtą nepriklausomos valstybės statusą. Pa
žeisdami tarptautines teisės normas, kurių turėjo būti 
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1 Vokic1ijos ginkluoJosios 
pajėgos ( 1935- 1945). Pagal 
1935 m. visuol inės karinės 

larnybos jsl a lymą, ;,1 įslcigi
mo baze lnpo rcichsveras. )as 
sudarė sausumos kariuo
menė, karinės oro pajėgos, 
karinės jim1 pajėgos, o nuo 
1940 m. - SS kariuomenė. 
Vyriausiasis ginkluo1oj11 
pajėgų vadas buvo rcichskan
clcris A. Hilleris. Anlrojo 
pasaulinio karo pradžioje 
vermachlui priklausė 3 min. 
karių. Didžiausias karių 
skaičius - l l min. 1943 m. 

2 Išsamiau i r: Brazailis )., 
Vie1111 l'ie11i, Vilnius, 1990: 
Gražiūnas A„ Lietuva dvieji/ 
okupacij11 replėse 1940-1944, 
Vilnius, l 996; Brandišaus
kas V., Siekiai atkurti Lietuvos 
valstybi11g11111q, Vilnius, 1996. 

1 Docwne11ts ou thc Lnws o/ 
War, Oxford. 1994, p. 55-56. 
Voklelija šią konvenciją pasi· 
ra!ė 1907-10· 18, o ralifikavo 
1909-11-27. 

' Lic1uvos generalinio komi
saro 1941-08- 15 po1varkio, 
reguliuojančio priverslinio 
darbo l varką, vertimo 
nuorašas, Uetuvos cc11tri,1is 
v"lstybės archyvas (toliau -
LCVA), f. R-634, ap. l. b. 
l, l. 277; Vcrordnung zur 
Regclung dcs Arbeilscin
salzes, / laisvę, 1941 -08- 18, 
Nr. 48. Lietuvos gyvenlojai 
priverstinai vežti darbams į 
Vokietiją pradėti 1942-01-28. 
Įvairiais skaičiavimais, per 
trejus karo metus buvo 
išvežta apie 51- 70 tūkst. 
žmonių. Išvežtiems Lietuvos 
piliečiams buvo suteikiama 
daugiau laisvės, jų nevertė 
nešioti žcminančilĮ skiriamų· 

jų ženklų, jiems sudarydavo 
geresnes darbo ir builines 
sąlygas. 

' Taip A. Hitleris l 933-03-15 
pavadino Vokietiją. Naujoji 
imperija, jo manymu, turėjo 
būti vokieč ių nacijos Šven
tosios Romos imperijos ir 
kaizerinės Vokielijos pavel
dėtoja ir egzistuoti tūkslantį 
met11. 

' Ostlando reichskomisariatas 
buvo įsteigtas 1941 -07-25 ir 
apėmė Lieluvą, Latviją, Esti
ją, šiaurinę llallarusijos dalį , 

dalį Lcningrado ir Pskovo 
apskričių. 

' Antisovictinė rczistenllĮ 
organizacija, K. Škirpos 
1940-11-17 įkuria llcrlyne 
su užsienyje buvusiais 
lietuviais. 

laikomasi okupuotose teritorijose, absoliučiai ignoruo
dami 1907 metų spalio 18 dienos IV Hagos tarptautinės 
konvencijos 43 straipsnio reikalavimus3, vokiečiai įvedė 
gana griežtą ir bekompromisinį režimą, vietos gyvento
jams paskyrė priverstinių darbų prievolę\ kai kada prie
varta įtraukdavo jaunimą į pagalbinius karinius dalinius. 
Vietos gyventojams, savivaldos institucijoms ir lietuvių 
policijai įsakyta vadovautis tik vokiečių administracinių 
įstaigų išleistais potvarkiais, jų nustatytąja ir leistąja teise. 
Vokietijos vadovybė įvedė griežtą cenzūrą radijo laidoms 
ir spaudai, perėmė į savo rankas paštą ir telegrafą, kon
fiskavo Lietuvos laikinosios vyriausybės (toliau - LLV) 
išleistus pašto ženklus su užrašu „1941.VI.23". O ant į jų 
rankas patekusių sovietinių pašto ženklų išspausdino už
rašus su miestų pavadinimais: ,,Vilnius", ,,Ukmergė", ,,Pa
nevėžys". Rytų krašto pašto reikmėms buvo skirti Trečio
jo reicho5 pašto ženklai su A. Hitlerio atvaizdu ir užrašu 
,,OSTLAND"6• 

Antrojo pasaulinio karo, arba kitaip jį pavadinčiau -
Europos pilietinio karo, įvykiai visada trauks Lietuvos 
istorikų dėmesį. Šis baisus karas visiškai nuniokojo Lie
tuvą. Mūsų žemėje žuvo daug beginklių žmonių, mirtis 
pakirto abiejų antagonistinių šalių kariuomenėse kovo
jusius karius, puoselėjusius įvairius idealus ir tapusius jų 
aukomis. Lietuva kaip valstybė nedalyvavo Antrajame 
pasauliniame kare - jos vardas neminimas nei tarp nuga
lėtojų, nei tarp nugalėttĮjų. Tyrinėjant minėto laikotarpio 
Lietuvos valstybės istorijos problemas, svarbu žinoti vals
tybės aparatą sudarančias struktūras, jq veiklos kryptis, 
specifiką, užmojus ir įtaką krašto gyvenimui. Imtis šios 
temos paskatino būtinumas atsisakyti pokarinėje isto
riografijoje susiklosčiusių perdėm griežttĮ vienašališkq 
vertinimq, sociologizavimo, dogmatizmo, subjektyvizmo 
tendencijtĮ. 

Rengtis atkurti Lietuvos policijos pajėgas slaptai pra
dėta dar iki prasidedant Sovietq Sąjungos ir Vokietijos 
karui. Pirmame Lietuviq aktyvistq fronto (toliau - LAF)7 
posėdyje Bedyne buvo nutarta steigti įvairias komisijas, 
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kurios turėjo tvark"yti tam tikrus jau laisvo krašto klau
simus. Tarp jt! buvo sudarytos krašto apsaugo ( ' tasys 
Rastikis) ir kitos komisijos8

• Keletas organi1acijq, veiku
sių bolsevik11 okupuotoje Lietuvoje, prasidėjus karui tarp 
Vokietijos ir SoviettĮ Sąjungos planavo savo grupes reor
ganizuoti i policiją tvarkai palaikyti9. Okupuotos Lietu
vos gyventojai nekantraudami laukė karo ir išlaisvinimo 
iš bolševikų „globos". Su pirmaisiais karo tarp vokiečitĮ ir 
rusų št1viais Lietuvos teritorijoje sukilo LAF vadovaujami 
ginkluoti patriotq bf1riai. Karo pradžioje valdžią šalyje į 

savo rankas paėmė LLV bei Vilniaus miesto ir srities ko
mitetas. Vienas pirmajų jq nutarimq buvo atkurti lietuviq 
policijos struktūrą 1°. Vėliau jos išsiplėtė į atskiras policijos 
rūšis: saugumo ir kriminalinė, viešoji, judėjimo reikalq, 
geležinkelių, kainlĮ priežiūros, priešgaisrinės apsaugos ir 
kt. Be šito, buvo atkurti priverčiamojo darbo padaliniai, 
pasyviosios priešlėktuvinės apsaugos struktūros. Tankus 
lietuviq policijos tinklas buvo aprėpęs visą šalies teritori
ją. Dėl susidariusios karinės ir politinės padėties nebuvo 
atkurta tik LietuvilĮ pasienio policija. Atsižvelgus į pro
fesionaliai parengtq policijos pareigūnlĮ trūkumą buvo 
atidarytos specialiosios pagreitinto rengimo policijos 
mok-yklos. 

Siekdama švelninti santykius su vokiečiais ir gauti iš 
jų ekonominiq bei politiniq nuolaidlĮ, Lietuvos laikinoji 
vyriausybė priėmė sprendimą įsteigti lietuviq policijos 
rikiuotės padalinius - policijos batalionus, kuriq pagrin
dinis veiklos tikslas - užtikrinti krašto vidaus saugumą. 
Deja, vokiečiai juos panaudojo savo tikslams, ir ne tik Lie
tuvoje. Be policijos batalionų, per ilgus trejus karo metus 
Lietuvoje buvo suformuoti statybos batalionai, Lietuvos 
vietinė rinktinė (toliau - LVR), Tėvynės apsaugos rinktinė 
(toliau - TAR). 

Kai vokiečiams visuose frontuose pradėjo nesisekti, 
norėta trijose Pabaltijo valstybėse mobilizuoti jaunimą į 
SS11 dalinius, organizuoti jų mokymą ir pasiųst i į frontą. 

Vokiečių civilinė, policinė ir karinė administracija ypač 
daug pastangų padėjo siekdama suorganizuoti lietuvių SS 
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• ~kirpa K., S11k1/mws Uct,,..os 
s 11wn-i11111111i IIIS1t1ty tr, \!J. 
šm~tonns, 1973. 

• Br.1n<l1šauskn. v .. Siekiui at
kurt, L1ct111'0s 1·nlstybir,gwng 
(194006-1941 09). Vilnius, 
1996. p. 5. 

" Ruln,~,s l .• \lok/Jkiij,ĮfiiJist,1 
okup11ri11is Lietums i'aldy
mns, \~lnius. 1969, p. 52- 53. 

11 Vok. Scllut::stnffcl dcr 
NS/JAP- Voki<1ijos nncio
nnlsocialislų darbininkų 

parlijos sukarinli apsaugos 
būria i, įstrigt i 1925 -09-21 
km'ni su komunistais, opoti• 
cija. Veikt' Vokietijoje ir jos 
okupuotuose kraštuose iki 
1945 m. 

11 SS ehllnes k,1rln~, p.1jėgo,, 

1<trlgto, l 940 m. 

11 Rrt.< lloptH.)m,.,i AO\fuc., 11 

pmw1 ,mvmpr1'ml\ 
,lrn - SSR~ ,•1d.111< reikah1 
l1,1u,llcs lon1i~an,11.1s: 
v,1110,•,wo NKVD k.lnuo 
mr ne,. 193,1- 194 1 melais 
p,1grlml1n1~ komunlst1nio 
genocido vykdytoj.1s SRS ir 
okupuotojoJe l.ieluvoje. 

savanorių legioną ir įtraukti jį į lietuvių policijos sistemą. 

Tačiau Lietuva kartu su Graikija ir Lenkija tapo vien in
telėmis Europos šalimis, kurios atsisakė sudaryti tautinį 
SS legion,Į. Taip vokiečit1 bandymai įkurti Waffen-SS12 

legioną, kaip ir daugelis kilt! vokiečių pastangų verbuoti 
lietuvit1 jaunimą karo tarnybai, Lietuvoje sužlugo. 

Šioje monografijoje nagrinėjama tema yra neatskiria
ma nuo skausmingos lietuvių kolaboravimo su vokiečiais 
problemos. Iki šiol viešajame diskurse, o ir moksliniuose 
tekstuose bandymus kalbėti apie lietuvių savivaldą, taip 
pat ir lietuvių policiją Antrojo pasaulinio karo metais, už
gožia primityvoka, siaurų mokslinių ir intelektinių para
metrų, tačiau gana reguliari ir vienareikšmiška diskusija 
apie kolaboravimą bei kaltes. Kolaboravimu dabar pa
prastai yra vadinamas bendradarbiavimas su savo krašto 
okupantu. Visuose okupuotuose kraštuose atsirasdavo, 
atsiranda ir atsiras žmonių, kurie su okupantu bendrauja 
oportunistiniais sumetimais, siekdami sau naudos, ta
čiau netr(1ksta ir tokių, kurie „kolaboruoja" tikėdamiesi 
išgelbėti tautai tai, ką apskritai esant tokiai būklei išgelbė
ti įmanoma. Kolaborantas panašus į varžytinėms skirto 
turto valdytoją: jo nekenčia buvę savininkai, juo nepasi
tiki ir kreditoriai - okupantai. Kolaboravimo problema, 
nesvetima ir dvi okupacijas išgyvenusiai Lietuvai, yra 
labai sudėtinga, ir, deja, ją sprendžiant paprastai sunku 
išlikti ramiems ir santūriems. 

Sovietinių ideologų parinktas karo metus išgyvenu
siems lietuviams kolaboranto vardas ne visai tinka. Lie
tuviai per prievartą tapo sovietiniais piliečiais, kai 1940 

metais jų šalį okupavo ir prie Sovietų Sąjungos prijun
gė Raudonoji armija. Lietuviams įbrukta sovietų valdžia 
buvo okupacinė, Raudonosios armijos kariai - okupan
tai, o vadinti kolaborantais galima tik tuos lietuvius, ku
rie bendradarbiavo su komunistq (bolševiklĮ) partija, su 
Raudonąja armija ir NKVDu. Teisus Lietuvos istorikas 
Edvardas Gudavičius, linkęs pateisinti LAF ir LLV kom
promisą su Vokietijos vadovybe, nes tą patį darė ir Angli-
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ja, ir Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau - JAV), sudary
damos sąjungą su Sovietų Sąjunga. 

Tačiau be tam tikro karo metu užimto krašto gyven
tojų sluoksniq bendradarbiavimo su okupantu nebūtų 
galėjęs funkcionuoti kasdienio gyvenimo mechanizmas. 
Taip pat okupanto administracijos aparatas nebūtų iš
sivertęs be vietos gyventojq pagalbos. Netgi tarptautinė 
teisė leidžia tokį bendradarbiavimą su okupantu, kuris 
minimaliai tapatinamas su atėjūno tikslais. Šis bendra
darbiavimas apima komunikacijos (nors tai tam tikrose 
situacijose tarnauja karo mašinai), komunalinių, bankų, 
vietos administracijos tarnybų veiklą ir viešosios tvarkos 
bei saugumo laidavimą (nacionalinė (vietinė) policija 
neprivalo veikti okupanto interesų naudai ir savo krašto 
žalai). Milijonai europiečių per Antrąjį pasaulinį karą ir 
iš dalies iki jo rėmė nacionalsocializmą ir Adolfą Hitle
rį. Jų simpatijq skalė plati - nuo palankumo, žavėjimosi 
iki karingo fanatizmo. Iki šiol apie tai rašyta ir kalbėta 
nedrąsiai. Dabar, po karo praėjus daugiau kaip pusei am
žiaus, ryškėja tendencija pripažinti tikrą tiesą apie kola
boravimą. Istorikai tyrinėja vieną europiečių bendrybę: 
su naciais kolaboruota dažniau, negu iki šiol buvo pripa
žįstama. Teisingai ir toliaregiškai teigė vokiečių teologas 
Dietrichas Bonhoferis, kad tam tikromis aplinkybėmis 
išdavystė yra patriotizmas, o patriotizmas - išdavystė. 

Dauguma karo metais veikusių lietuviškų įstaigų ir 
jų tarnautojų veikė paisydamos okupuotos Lietuvos gy
ventojų interesų, vengė aktyviai talkininkauti vokiečių 
okupantams. Tačiau visiškai kitokia situacija susiklostė 
su lietuvių policija, kuri buvo tiesiogiai kontroliuojama 
vokiečių. Lietuvoje, kurioje beveik visa sovietų daliniais 
paversta prieškarinė armija pirmosiomis karo dienomis 
pasidavė vokiečiams, jos kareiviams dažnai buvo siūloma 
pasirinkti savisaugos batalioną ar karo belaisvių stovyklą. 
Nieko nuostabaus, kad daugelis pasirinkdavo batalionus 
ar kitas policines struktūras. 

Vokiečių okupacijos laikotarpiu nemažai lietuvių dir
bo savivaldos įstaigose, tarnavo lietuvių policijoje ir tai 
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nelaikoma nusikalstama veikla, nes lietuviai dirbo sava
me krašte - Lietuvoje ir kiek galėdami veikė ne vokiečių 
okupantų, o Lietuvos naudai. 

„Neteisinga būtų visus tarnavusius savivaldos įstaigose 
priskirti prie kolaboracionistų, - teigia istorikas Algirdas 
Rakūnas. - Kai kurie eiliniai tarnautojai < ... > sabotuo
dami priešinosi vokiečių okupacinės valdžios vykdomam 
krašto plėšimui < ... >."14 

Sunku tiksliai apskaičiuoti, kiek aktyvių tikrų kola
borantų veikė Lietuvoje vokiečių okupacijos metais. Bet 
tai, kad lietuvių policijos daliniai buvo integravęsi į vo
kiečių policiją, kuri buvo SS sudedamoji dalis, leido so
vietiniams pokario ideologams apkaltinti tautinę lietuvių 
policiją glaudžiu bendradarbiavimu su vokiečiais ir taip 
palengvinti okupantams skleisti propagandą, nukreip
tą prieš lietuvių nepriklausomybės siekius. Sovietmečiu 
Antrojo pasaulinio karo įvykiai Lietuvoje buvo labai po
litizuoti, ideologizuoti, o beveik visa lietuvit1 savivaldos 
veikla nepagrįstai, neargumentuotai buvo interpretuoja
ma kaip kolaboravimas su priešu. 

Lietuvių policija Antrojo pasaulinio karo metais ( 1941-

1944) - tai tik nedidelė plačios kontroversiškos temos -
Lietuvos teisinio valdymo Antrojo pasaulinio karo me
tais - neatsiejama dalis. Lietuvių policijos vaidmuo karo 
laikotarpiu buvo labai svarbus. Jos struktūrų raidos istorija 
Antrojo pasaulinio karo metais yra viena reikšmingiausių 
valstybės politinės istorijos sričių. Ši problema iki šiol be
veik netyrinėta nei sovietinių, nei lietuvių išeivijos, nei 
užsienio autoriq. Remdamasis įvairiuose Lietuvos archy
vuose esančiais to laikotarpio lietuviškais ir vokiškais do
kumentais (isalq'111ais, potvarkiais, raportais, skelbimais, 
raštais, statistikos duomenimis), karo meto įvairiakalbiais 
periodiniais leidiniais, Lietuvos ir užsienio šalių moksline 
bei memuarine pokario literatūra bei asmeniniu archyvu, 
autorius siekia supažindinti skaitytoją su Lietuvos vidaus 
reikah1 ministerijos ir jos padalinitĮ atkūrimo peripetijo
mis, atskleisti lietuvitĮ policijos struktūrų atkūrimo raidą 
ir parodyti jų teisinę vietą vokiečitĮ valdžios sistemoje, 
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visiškai naujai pažvelgti į lietuvitĮ policijos egzistavimą 
1941-1944 metais. 

Šios monografijos tikslas, remiantis kai kuriais patiki
mais Lietuvos archyvų šaltiniais, karo meto periodiniais 
leidiniais, pokario moksline literatūra bei asmeniniu ar
chyvu, juos kritiškai nagrinėjant ir vertinant, išanalizuoti 
lietuvių policijos atkūrimo 1941 metų birželio mėnesio 
pabaigoje politines aplinkybes, atkurtos lietuvit1 policijos 
administravimo tvarką, jos misiją, vaidmenį, struktū
rų raidą ir tinklą bei reikšmę vidaus padėčiai Lietuvoje 
vokiečių valdymo metais. Kadangi tema ir nagrinėjamų 
klausimų ratas yra gana platus ir visų jų aprėpti neįma
noma, šiame darbe autorius, panaudojęs ir įsigilinęs į 
naujus istorinės literatūros darbus, archyvinius šaltinius 
ir siekdamas iškelto tikslo - visiškai nauju aspektu pa
žvelgti į lietuvių policijos atl..'Ūrimą bei egzistavimą karo 
metais - gvildena ir nušviečia tiktai šiuos pagrindinius 
klausimus: 
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- Lietuvos vidaus reikalų ministerijos atkūrimas ir
būsimosios lietuvių policijos struktūrų užuomaz
gos kai kuriose Lietuvos generalinės srities apskri
tyse pirmaisiais vokiečių okupacijos mėnesiais;

- atkurtos lietuvių policijos struktūrizavimas pagal
atskiras policijos rūšis ir jų funkcijas;

- lietuvių policijos struktūrų pajungimas vokiečių
policijos pavaldumui;

- lietuvių policijos reorganizavimas, aprūpinimas ir
struktūrų tobulinimas tam tikrais karo metais;

- lietuvių policijos pareigūnų sistemingo mokymo
organizavimas;

- policijos mokyklų steigimas;
- lietuvių policijos rikiuotės padalinių atsiradimas;
- lietuvių policijos batalionų organizacija, komplek-

tavimo šaltiniai, aprūpinimas ir apginklavimas;
- kitų policinio pobūdžio padalinių steigimas;
- lietuvių policijos struktūrų likvidavimas;
- lietuvių policijos nuostoliai Antrojo pasaulinio

karo metais.
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Iš pirmo žvilgsnio nelabai reikšmingi ir istoriografi
joje apeinami lietuvių savivaldos formavimosi procesai, 
svarbesni faktai įsigilinus nušvinta naujomis spalvomis. 
Komunistų valdomoje Lietuvoje iš principo nebuvo ska
tinami analogiškų temų tyrinėjimai. Todėl lietuvių is
torikų iki šiol tradiciškai nuošalyje paliekamų lietuvitJ 
policijos steigimo karo metais tyrimų atnaujinimas už
pildo įdomiomis detalėmis daugiau kaip pusės amžiaus 
senumo Lietuvos istorijos spragas, leidžia į amžiaus vidu
rio lietuvių valstybingumo atkūrimo pastangas pažvelgti 
kitu žvilgsniu. Visa tai, kartu gvildenant kitas problemas, 
leidžia giliau tyrinėti karo periodo Lietuvos istoriją. 

XX amžius pasirodė esąs kur kas žiauresnis nei vi
duramžiai. Šio amžiaus Antrasis pasaulinis karas paliko 
neišdildomą pėdsaką žmonijos istorijoje. Tiriant šį įvykį 
pasaulyje išleista milžiniškas kiekis knygų. Deja, kieky
binis šių knygų rodiklis viršija kokybinį. JAV parengtas 
ir išleistas fundamentalus 128 tomų veikalas, skirtas An
trajam pasauliniam karui. Didžiojoje Britanijoje besido
mintis skaitytojas turi galimybę susipažinti su 92 tomais 
civilinės istorijos ir 92 tomais karo istorijos, skirtos angllį 
armijos dalyvavimui Antrajame pasauliniame kare. Vo
kietijos istorikai parengė daugiatomį veikalą „Trečiasis 
reichas 15 ir Antrasis pasaulinis karas". Vien Tarptautinio 
Niurnbergo proceso medžiagos anghĮ ir prancūztĮ kalbo
mis yra paskelbta 42 tomai. Gyvename aštuonioliktuosius 
atkurtos nepriklausomybės metus, tačiau iki šiol Antrasis 
pasaulinis karas Lietuvoje dar nėra pakankamai moksliš
kai ir kompleksiškai išstudijuotas lietuvių istoriografijoje. 
Nėra aiškios istorinės koncepcijos, kurioje matytųsi Lie
tuvos valstybės požiūris į vienus ar kitus istorinius pasku
tinio karo faktus. Iki šiol pasirodžiusi gana gausi literatūra 
apie vokiečių valdomą Lietuvą karo metais iš esmės apsi
riboja vokiečių piktadarybitĮ aprašymu. Lietuvos istorikų 
darbuose labiausiai analizuojamas holokaustas bei Birže
lio sukilimas. Tačiau šioje literatūroje liko iš esmės neiš
nagrinėti ir mažai ar visai netyrinėti tokie klausimai, kaip 
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vokiečių Lietuvos valdymas (teisine prasme), šio valdymo 
organizacinė sistema, vokiečių karinė, policinė ir civilinė 
administracija, teisiniai lietuviškų institucijų santykiai su 
vokiečiais ir jų vieta Lietuvos generalinės srities valdžios 
orgam1 sistemoje. Nėra nuodugniai nušviesti ir kai kurie 
kiti Lietuvos valdymo karo metais klausimai: pasigenda
me tyrinėjimt1 apie lietuvių kultūrą, švietimą, visuome
nės plėtrą ir sąmonę karo metais. Autoriaus nuomone, 
lietuvių istorikams, besidomintiems ir tiriantiems šio lai
kotarpio istoriją, pribrendo reikalas kolektyviai parengti 
kapitalinį leidinį pavadinimu „Lietuvos generalinės sri
ties vokiečių valdymas Antrojo pasaulinio karo metais", 
kuriame būtų visapusiškai nušviesti tokie klausimai, kaip 
vermachto karinių dalinių, taip pat ir garsiosios Waffen 
SS divizijos Totenkopf, įžengimas į Lietuvos teritoriją 
1941 ir grįžimas 1944 metais, vokiečių civilinė adminis
tracija Lietuvos generalinėje srityje ir jos veikla, vokiečiq 
policijos, žandarmerijos, saugumo policijos ir SD (Sicher

heitsdienst des Reichsfiihrers SS, trumpai vadinama SD) 
veikla Lietuvoje, abveras (AbwehrY6 Lietuvoje, karo lauko 
komendantūros, Lietuvos teritorijoje dislokuoti vokiečiq 
kariniai junginiai, Trečiojo reicho sąjungininkų kariniai 
daliniai Lietuvos teritorijoje, Kriegsmarine17 bei Luft

waffe 18 štabų ir junginių dislokacija Lietuvoje, lietuvių 
kariai vokiečių kariniuose daliniuose, pirmojo generali
nio tarėjo generolo leitenanto Petro Kubiliūno vaidmuo 
vokiečių valdymo metais, kiti šio sudėtingo ir sunkaus 
laikotarpio klausimai. Nėra objektyviai tirta, ką veikė SD 
operatyvinės grupės ir jq padaliniai Lietuvos teritorijoje 
pradiniame karo etape ir vėlesniais metais. Nėra rimto 
akademinio veikalo apie sovietinės Raudonosios armijos 
vadinamąją lietuviškąją 16-ąją šaulių diviziją. Ar ji tikrai 
buvo lietuviška? Sovietiniai lietuvių istorikai ir kai ku
rie dabartiniai jų sekėjai pasmerkė ir sumaišė su purvais 
vadinamuosius „kolaborantus", tačiau iki šiol nėra rim
tos studijos apie šio reiškinio atsiradimo priežastis. Šiuo 
metu pasigendame atkaklesnio Lietuvos istorikų pasi
priešinimo ar protesto dėl nepagrįstų lietuvių tautos kal-
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tinimų. Nė viena kita tauta, buvusi okupuota nacių, nėra 
taip niekinama ir svetimųjų, ir, deja, kartais saviškių, kaip 
lietuviai. Bent jau nėra ginama. Kodėl Lietuvos istorikai 
netaria tvirto atsakomojo žodžio žydų vadovybei, kad ji 
liautųsi kaltinti lietuvių tautą karo nusikaltimais ir žydų 
žudymu ir kartu šmeižti lietuvių tautą? Kovoti su mitais 
galima tik rimtomis istorinėmis studijomis, paremtomis 
istoriniais faktais. 

Šiuo darbu autorius nepretenduoja išsamiai nušviesti 
lietuvių policijos buvimą ir veiklą Lietuvos generalinėje 
srityje Antrojo pasaulinio karo metais, smerkti ar teisin
ti šią tarnybą, skelbti moralinį ar politinį nuosprendį. Be 
abejo, kai kurie faktai pateiktame darbe yra nutylėti, o 
kiti galbūt nusipelnė išsamesnio tyrimo. Darbe autorius 
sąmoningai vengia tokių klausimų kaip nacistinė rasi
nė politika, holokaustas, mat jie pakankamai išnagrinė
ti ir toliau nagrinėjami kitų autorių darbuose, skirtuose 
neigiamiems hitlerinio socializmo aspektams. Dėl ypač 
plačios nagrinėjamos temos problematikos šioje mo
nografijoje liko nenagrinėta lietuvių policijos praktinė 
veikla Antrojo pasaulinio karo metais, lietuvių policijos 
vaidmuo holokauste ir daugelis kitų klausimų, tiesiogiai 
susijusių su šia tema. Bet ir ši monografija, manau, padės 
teisingai suprasti, kas be ko, ir kai kuriems lietuvių istori
kams, šios svarbios valstybinės institucijos esmę, funkci
jas, organizacijos strukt(1rą. 

Darbą papildo labai vertingi, vaizdingi ir informaty
v(1s priedai. Pirmiausia pateikiami dar niekur neskelbti 
išsamūs vidaus reikalų valdytojų ir milicijos bei polici
jos vadovų Lietuvoje 1918-2008 metais sąrašai. Mono
grafijoje pateikiamos Lietuvos generalinės srities vidaus 
reikalų sistemos organizacinės struktūros 1941 ir 1944 
metais, jų schemas autorius sudarė remdamasis įvairiais 
archyviniais šaltiniais. Be to, pridedamos Lietuvos ge
neralinės srities lietuvių policijos struktūrinės schemos, 
statistiniai duomenys. Šioje monografijoje pirmą kartą 
lietuvių istoriografijoje pateikiamos Vokietijos saugumo 
policijos ir saugumo tarnybos vadovybės Lietuvoje bei 
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SD operatyvinių grupių ,,/\' ir „B" organizacinės sche
mos, operatyvinių grupių valdymo sistema, vokiečių sau
gumo policijos ir saugumo tarnybos Ostlande ir Lietuvos 
generalinėje srityje 1941- 1944 metais schema, unikalios 
archyvinės nuotraukos iš asmeninio autoriaus archyvo. 
Autorius pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje pabandė 
susisteminti ir teikia skaitytojams lietuvių policijos parei
gūnų, žuvusių Antrojo pasaulinio karo metais, sąrašą bei 
lietuvių policininkų, įvertintų koviniais apdovanojimais 
ir pasižymėjimo ženklais Antrojo pasaulinio karo metais, 
sąrašą. Dėl archyvinių dokumentų ir kitų šaltinių stokos 
pateikiami sąrašai nėra išsamūs ir autorius tikisi skai
tytojų pagalbos užpildant šią spragą. Šios monografijos 
priede pateikiami Lietuvos generalinės srities lietuvių ir 
vokiečių policijų svarbesnių vadovų bei pareigūnų trum
pi biografiniai duomenys (669 pavardės). 

Jaučiu pareigą padėkoti Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus 
direktoriui Eugenijui Peikšteniui, to paties centro Specia
liųjų tyrimų skyriaus vedėjui Rytui Narvydui, architektui 
Robertui Čerskui už leidimą panaudoti monografijoje ke
lias retas archyvines nuotraukas, o Artūrui Stapčinskui -
už techninę pagalbą skanuojant kai kurias nuotraukas. 
Tariu nuoširdų ačiū Rasai Būdienei už grafinį spalvotą 
lietuvių policijos pareigūnų antpečių atlikimą. 

Teisėsauga yra viena pagrindinių valstybės instituci
jų, todėl Lietuvos teisėsaugos atsiradimas, jos struktūrų 
formavimasis ir visa veiklos istorija tiesiogiai susijusi su 
mūsų valstybės vystymosi peripetijomis. Iki šiol Lietuvoje 
nėra sintetinės lietuvių policijos istorijos studijos. Siekiant 
tokią sintezę atlikti būtinos atskiros studijos, skirtos tam 
tikriems reiškiniams ir etapams ištirti. Lietuvos policijos 
veiklos Antrojo pasaulinio karo metais koncepcija dar tik 
pradedama domėtis. Istorikams reikia laiko konkretiems 
istorijos įvykiams blaiviai įvertinti. Dėl archyvinių doku
mentų stokos, negalėjimo kai kuriais jų pasinaudoti šia
~ -e dar~e liko neišnagrinėti kiti labai svarbūs mūsų poli
CIJOS veiklos karo metais istorijos klausimai. Tai dar viena 

20 

Lietuvos istorijos „baltoji dėmė". Būtini kruopštūs tyri
mai, įdėmūs svarstymai, istorikų laukia daug sunkaus ir 
atsakingo darbo. Autorius tikisi, kad jo parengtas darbas 
padės geriau susipažinti su tiriamo laikotarpio įvykiais, 
skatins atlikti naujus išsamesnius Lietuvos vidaus reikalų 
ir lietuvių policijos istorijos tyrimus. O šiuo metu, Feci, 
quod potui,faciant meliora potentes - padariau, ką galė
jau, kas gali, tegul padaro geriau. 
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II 

ISTORIOGRAFIJA 

Hitlerinės Vokietijos 1941-1944 metais valdyta Lietu
va lietuvių istorikų iki šiol tyrinėta labai vienpusiškai ir 
nepakankamai. Žinant, kokia mokslinė atmosfera Sovie
tų Lietuvoje buvo 1945- 1990 metais, vargu ar galima ti
kėtis, kad tuo metu išleistuose darbuose būtų objektyviai 
nušviesti to laikotarpio įvykiai ar procesai. Iki šiol parašy
ti darbai, kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai apžvelgti lie
tuvitĮ policijos atkf1rimo ir struktūrizavimo karo metais 
klausimai, yra gana kuklūs. Apie lietuvių policijos ir jos 
rikiuotės padalinitĮ struktūrą, jų veiklą Antrojo pasauli
nio karo metais kol kas yra išleista tik šios knygos auto
riaus istorinė monografija19 ir atskiri skyriai kai kuriose 
knygose, straipsniai įvairiuose periodiniuose leidiniuose. 
Sovietiniais laikais buvo išleista keletas propagandinio 
pobūdžio knygelitĮ, kuriose Lietuvos policija, ypač jos ba
talionai, nupiešti juodžiausiomis ir niūriausiomis spalvo
mis: naciai, kolaborantai, baltaraiščiai, žydšaudžiai ir t. t. 

Sovietiniai istoriografai, vadovaudamiesi klasiniu 
požifiriu, Lietuvos laikinąją vyriausybę vaizdavo buvus 
nacių kolaborante, o visas vietos savivaldos įstaigas, ypač 

policiją, šabloniškai priskirdavo prie vokiečių adminis
tracijos talkininkų. Ypač sovietinė propaganda eksploa
tavo „lietuvitĮ buržuazinių nacionalistų" bendradarbia
vimo su vokiečiais faktus. Sovietinis istorijos mokslas 
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vengė objektyviai analizuoti (nes netilpo i klasių kovos 

teorijos schemą) lietuvių savivaldos įsteigtos policijos 

veiklą. Lietuvių policijos reikšmingumas ideologiniais 
sumetimais buvo nutylimas arba aiškinamas vienareikš
miškai, vertinant ir aprašant įvykius buvo ignoruojamas 

pagrindinis istorizmo principas, t. y. reikalavimas kiek

vieną praeities reiškinį ir įvyki tyrinėti atsižvelgiant i 
jo atsiradimą ir raidos perspektyvą, epochos sąlygas ir 
ryšius su kitais reiškiniais. Reikia pažymėti, kad pusės 

amžiaus sovietinėje istoriografijoje Lietuvos savivaldos, 
o konkrečiai - lietuvių policijos vokiečių valdymo laiko

tarpiu klausimas beveik nenagrinėtas. Iki šiol mokslinė

je istorinėje literatūroje, išskyrus J. Bulavo ir A. Bubnio 
darbus, iš esmės mažai nagrinėta ir nuodugniau nušvies

ta Lietuvos generalinės srities valdymo Antrojo pasauli 
nio karo metais organizacinė sistema, vokiečių karinė, 

policinė ir civilinė administracija, teismai, lietuvių poli
cijos organizacinė struktūra ir sudėtis, lietuvių policijos 
santykiai su vokiečiais ir jos vieta vokiečių valdžios įstai
gų sistemoje. 

Sovietų valdžios metais buvo parašyta ir bendru l mi
lijardo egzempliorių tiražu išleista beveik 25 tūkstančiai 

knygų ir knygelių, skirtų paskutiniam pasauliniam karui, 
ypač vadinamajam Didžiajam Tėvynės karui, tačiau isto
rijos mokslo politizavimas buvo pagrindinė klaidingo in
terpretavimo priežastis. Dauguma darbų, išleistų Sovietų 
Lietuvoje ir aptariančių 1941-1945 metų karo laikotarpį 

Lietuvoje apskritai bei atkurtos lietuvių policijos veiklą 
konkrečiai, yra menkos mokslinės vertės. Tai nebuvo 

moksliniai darbai tikrąja žodžio reikšme, tačiau ir jie, be 
abejo, formavo istorinę sąmonę. Ypač uoliai ir sistemingai 
sovietų autoriai siekė sukompromituoti 1941-1944 metų 

lietuvių policiją, vaizduodami ją buvus nacių kolaborantę 
ir nacių vykdyto žydų naikinimo Lietuvoje bendrinin
kę20. Ypač daug tokio pobūdžio „veikalų" išleista septinto
jo dešimtmečio pradžioje21. Kai kurie leidiniai, kaip antai 

dviem kalbomis išleista monografija „Hitlerinė okupacija 
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'° Eglinis M., Mirties fortuose, 
Vilnius, 1958; Bistrickas S., 
Ir sušaudytieji pmbyln, 
Vilnius, 1960 ir kt. 

" Kond ratas Z., IX f ortns, 
Vilnius, 196l;Vicas /.,SS 

tarnyboje, Vilnius, 1961, 
ir kt. 

--

" Hitlerinė okupacl)n 
lictuvo1e, Vi1111us, 1961; 
n,m.nepoacKaH OKKy,rmctm 

t1 Jlumae, B11nh1110c, 1966. 

" Ten pnt, p. 15. 

H Arcl1yviniai dokumentai 
npie nacio11alist11 antiliau
dinę veiki/Į, Vilnius, 1961; 
l-/itlerini11k11 penktoji kolonn 
Lietuvoje, Vilnius, 1961; 
J litleriniai paraJiutininkai, 
Vilnius, 1966; Nacionalistų 
talka hit/uininknms, Vil
nius, 1970; Masmės illdynės 

lit111voje, d. l , Viln ius, 
1965; d. 2, Vilnius, 1973, 

ir kt. 

u Licwvos sovietinė istoriogra
f1Ja. Teoriniai ir ideologiniai 

kon1<ks1ai, Vilmus, 1999, 
p. 79-80. 

2' LielU\'OS komunistų 

partijos narys nuo 1930 
m. Iki 1940-06 pionierių ir 
komjaunimo organizacijų 

Lietuvoje organizatorius, 
ui komunistinę veiklą 8 

metus kalėjo. l940-06-25-

1940-08 Valstybės saugumo 
policijos Šiaulių apygardos 
tardytojas; 1940-09- 1941-03 

NKVD Šiaulių a/s 2-ojo 
poskyrio viršininkas; 

194-03-24- 1941-06 NKVD 
Šiaulių aJs viršin inkas; 

1941-06 žmoniti trėmimo 
Šiaulių aps. Operatyvinio 

trejeto narys, pulkininkas. -
Truska L., Anušauskas 

A. Petravičiūtė l., Sovie• 
linis saugumas Lietuvoje 
1940-1953 metais, Vilnius, 
1999, p. 382. 

" Vicas J., SS tarnyboje, 
Vilnius, 1961. 

Lietuvoje"22
, balansuoja tarp mokslinfo ir propagandinio 

rašinio. Rinkinio autorių teigimas, kad „tarybinis parti

zaninis judėjimas įgavo masini pobūdi nuo pirmųjų karo 
savaičių", yra ne kas kita kaip stalininio tipo istorikų fal
sifikatas. Lietuva ir Latvija buvo gana greitai užimtos pui
kiai parengtos vokiečių armijos ir Sovietų Sąjungos žval
gybai nepasisekė ten suformuoti gyvybingo pogrindžio 
ir partizaninių dalinių. Pabaltijyje masinis prosovietinis 
partizaninis judėjimas taip ir nesusiformavo. Toliau rin
kinio autoriai stengėsi sąmoningai sumažinti bendradar
biaujančių su vokiečiais Lietuvos gyventojų skaičių: ,,Nors 
hitlerinių pakalikų, tarnaujančių fašistinėje policijoje ir 
okupantų baudžiamosiose daliniuose, buvo nedaug, bet 
ir jie teršė lietuvio vardą"23• 

Karo meto lietuvių policijos veikla buvo „demaskuo

jama" valdančiosios komunistų partijos užsakymu, todėl 
Lietuvos SSR mokslų akademijos išleisti archyvinių doku
mentų rinkiniai, redaguoti saugumiečio ir aukšto rango 
Lietuvos komunistų partijos funkcionieriaus Boleslovo 
Baranausko, kalba apie ideologinius dokumentų atrinki
mo kriterijus, o tai lėmė padarytas atitinkamas išvadas24• 

„Tad ne istorikų, o propagandos mašinos rūpesčiu buvo 
pradėta įvairių dokumentų apie karo metus leidyba. Tie 
tendencingai parinkti, gerokai kupiūruoti ir kitaip apdo
roti dokumentai turėjo visų pirma tiesiogiai tarnauti so
vietinei propagandai, o paskui tapti svarbiausia istorijos 
tyrinėjimų atrama", - rašo dr. Sigitas Jegelevičius knygoje, 

skirtoje Lietuvos sovietinės istoriografijos analizei25
• Ta

čiau šiuose dokumentų rinkiniuose, nepaisant jų autorių 

ir sudarytojų partinio tendencingumo, yra vertingos fak

tinės informacijos. 
Gana daug informatyvios medžiagos nagrinėjamai te

mai sudėtai nedidelės apimties, bet gana dideliu tiražu (net 

15 tūkst.!) išleistą Jakovo Vico26 knygą „SS tarnyboje"27
• 

Pagrindinis knygos išleidimo tikslas aiškiai deklaruojamas 

knygos pavadinimo paantraštėje- .,Dokumentinis leidinys 
apie lietuvių apsaugos dalių įvykdytus nusikaltimus". Tai 
bene pirmas sovietinės istoriografijos leidinys, skirtas lie-

25 



tuvių policijos batalionų istorijai Antrojo pasaulinio karo 
metais. Atmetus politizuotus ir propagandinius knygos 
aspektus, joje yra daug vertingos informacijos. Kaip rašo
ma pratarmėje, nedidelėje studoje panaudoti archyviniai 
dokumentai, vokiečių okupacijos metų spauda, apsaugos 
dalinių karių, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn, pa
rodymai. J. Vicas, remdamasis K. Škirpos prisiminimais, 
nurodo Tautinio darbo apsaugos (toliau - TDA) būrių 
steigimo tikslus, komplektavimo šaltinius. Karo pradžio
je įsteigti savisaugos batalionai, pasak J. Vico, buvo „oku
pantų ir lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų bendrų 
pastangtĮ padarinys"28• Juos vadino ir „Tautinio darbo ap
sauga", ir „Pagalbine policija", ir „Lietuvių savisaugos da
liniais", ir „Atstatymo tarnyba". Knygos autorius, nenuro
dydamas jokio konkretaus šaltinio teigia, kad vokiečiams 
Lietuvoje pavyko sudaryti iš viso apie 27- 30 dalinių (ba
talionų). Pateikdamas apsaugos dalinių bataliono parei
gybių skaičių (32 karininkų, 555 karių), autorius daro iš
vadą, kad vokiečiai galėjo turėti daliniuose 15 000-16 000 

karių. Bet faktiškai to nebuvo, teigia J. Vicas ir pacituoja 
Partijos istorijos institute saugomą informaciją, jog 1944 
metų kovo 7 dieną visų savisaugos dalinių sąrašuose buvo 
apie 8000 žmonių, iš jų apie 300 karininkų. J. Vicas buvo 
pirmas sovietinis autorius, savo darbe paminėjęs Lietu
vos kaimo vietovių savisaugos dalinius. J. Vicas teisingai 
pažymi, kad per visą okupacijos laiką vokiečiai nebuvo 
paskelbę nė vienos mobilizacijos į apsaugos dalinius, ir 
daro teisingą išvadą, kad „jie turėjo pakankamai priemo
nių priversti žmones stoti jų tarnybon"29

• Akstinas stoti į 
batalionus buvo didelė alga, viltis atgauti šeimos nuosa
vybę, išvengti išvežimo į Vokietiją darbams, paleidimas iš 
belaisvių stovyklų. Pagaliau, pasak J. Vico, į apsaugos da
linius ėjo įvairūs avantiūristai , kriminaliniai nusikaltėliai, 
suvilioti galimybe nebaudžiami daryti nusikaltimus. 

Teisininkas Andrius Bulota knygoje gražiu pavadi
nimu „Nuo baltojo žirgo iki svastikos"30, aprašydamas 
pirmąsias vokiečių okupacijos dienas Lietuvoje, iškelia 

26 

" ·1e11p11t, p. 11. 

" Te11 pat, p. 19. 

" Bu lota A., N110 b11ltojo žirgo 
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" Te11 pat, p. 47. 

„lietuviškųjų fašistų" pastangas įtikti naujiems Lietuvos 
šeimininkams. Šitaip knygos autoriui atrodė uoliausi vo
kiečitĮ pagalbininkai, pirmieji atkuriamos lietuvių poli
cijos pareigūnai : ,,Apsiraišioję rankoves baltais raiščiais, 
prisisiuvę hitlerininkų svastiką, apsivilkę senomis smeto
niškos policijos ir šaulių uniformomis, užsidėję kepures 
su buržuazinės Lietuvos armijos ženklais, ginkluoti šau
tuvais, revolveriais ir granatomis< ... :> " 31 • Ištyrinėjęs temą 

autorius skaitytojui paaiškina lietuvių policijos komplek
tavimo šaltinį karo metais: tai ,,< . .. :> buržuazinės Lietu
vos vadeivos-politikieriai, kapitalistinių valstybių žval
gybų agentai,< ... > fašistinės penktosios kolonos agentų 
grupės < .. . >"32

• Toliau autorius, nežinodamas istorinių 

faktų, fantazuoja kaip, jo manymu, atrodė lietuvio poli
cininko uniforma: ,,Nusususį policininko ar smetoniško 
karininko švarkelį jie greit pakeitė į gestapo33 uniformą, 

ant galvos užsidėjo kepurę su esesininkų „totenkopfu" -
kaukole."·14 A. Bulota, supažindindamas Sovietų Lietuvos 
skaitytojus „su buržuazinių nacionalistų siekimais, su lie
tuviškųjų fašistų parsidavėliška veikla ir tos veiklos me
todais praeityje", taip pat pamini ir H. Hin1mlerio vado
vaujamą Saugumo tarnybą35• Autorius teisingai nurodo, 
kad LLV ,,< ... > išsprendė daug organizacinių uždavinių, 

be kurių įgyvendinimo vokiečių kariuomenės žygis per 
Lietuvą būtq buvęs žymiai sunkesnis"36• 

Vertingas nagrinėjamai temai šaltinis yra gana mažu 
tiražu išleista (tik 700 egz.) Juozo Bulavo monogra
fija „Vokiškųjq fašistti okupacinis Lietuvos valdymas 
(1941-1944 m.)"37• Knygoje yra atskiras skyrius „Hitle
riniq fašistq okupacinės valdžios aparatas ir „lietuviško
ji savivalda" (knygos turinyje nurodytas kitoks skyriaus 
pavadinimas), kuriame pateikta nemažai archyviniais 
šaltiniais paremttĮ vertingq fakttĮ bei skaičiq. Istorikas 
teigia, kad „hitleriniq okupanttĮ talkininkq atsiradimo 
ir jtĮ susiformavimo į okupanttĮ pagalbinius valdymo or
ganus istorija gana pamokanti"38

. J. Bulavas pažymi, kad 
„aukščiausia policijos įstaiga Lietuvoje buvo vokiškasis 
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saugumas (gestapas ir SD), pavaldus betarpiškai Reicho 

saugumo įstaigai (Himmleriui) ir generaliniam komi

sarui Lietuvoje"39. Kitoje vietoje autorius rašo, kad „jam 

[A. Rosenbergui - P. S.] buvo tiesiogiai pavaldus < ... > 
SS, gestapo ir SD viršininkai"40

• J. Bulavas atkurtas lietu

vių policijos struktūras pagal pavaldumą, ignoruodamas 

LLV buvimą, skirsto į du laikotarpius: nuo karo pradžios 
iki 1941 metų liepos 28 dienos (pavaldus vokiečių kari

nei administracijai) ir nuo minimos datos iki vokiečių 

buvimo Lietuvoje pabaigos (pavaldus civilinei adminis
tracijai). Tai ne visai atitinka tikrovę, nes remiantis do

kumentais įrodyta, kad vietinės policijos struktūros fak
tiškai buvo pavaldžios tik SS ir policijos vadui. J. Bulavas 

trumpai pamini, kokia lietuvių policijos organizacinė 
struktūra buvo numatyta Vilniaus, TraktĮ ir Švenčionių 
apskrityse, ir tvirtina, kad vokiškųjų okupantų karinė 

administracija tokią lietuvių policijos sudarymo tvarką 
aprobavo. J. Bulavas rašo, kad „vietinės savivaldos orga
nai didžiulę žalą padarė lietuvių tautai, versdami jaunimą 
stoti į fašistinės vokiečių armijos pagalbinius dalinius ir 
patys tokius dalinius organizuodami"41 . 

Apie lietuvių policijos batalionų steigimą ir egzistavi
mą Antrojo pasaulinio karo metais užsimenama „Mažo
joje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje"42

• Antrame 
enciklopedijos tome teigiama, kad „Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė kartu su kitomis buržuazinės valstybės įs

taigomis atkūrė ir policiją. ,,Vyriausybę" okupantams 
likvidavus, policija liko ... "43

• Viename iš enciklopedi
jos straipsnių rašoma, kad „vokiečių saugumo policijos 
ir saugumo tarnybos lietuviškajame skyriuje"◄◄ susitelkė 
buvę prieškario Lietuvos žvalgybininkai. Straipsnyje apie 
Vietinę rinktinę teigiama, kad ją „hitlerininkai. .. vadi
no policiniais batalionais"45. Į rinktinę „vokiečiai teleido 
mobilizuoti... 5600 vyrų, iš kurių jie ketino suformuoti 
policinius batalionus"46

• 

Kolektyviniame veikale „Tarybų Lietuva Didžiajame 
Tėvynės kare"47

, nenurodant jokio rimto informacijos 
šaltinio, kategoriškai teigiama, kad „su vokiečiais kolabo-
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ravo 8000 20 policijos batalionų narių ir 6 000 viešosios 
tvarkos policijos tarnautojų"•~ . 

Tarybinis istorikas A. Rakūnas „Minties" ir „Moks
lo" leidyklose išleistose knygose"9, kai kuriuose mokslo 
straipsniuose50 šiek tiek rašo ir šioje monografijoje nagri
nėjama tema. Pirmoje knygoje tendencingu pavadinimu 
autorius teigia, kad „į šalies [Sovietų Rusijos - P. S.J gilu
mą pasitraukė apie 3000 karininkų ir kareivių, tarnavusit/ 
lietuviškajame 29-jame šaulių teritoriniame korpuse"51. 
Kas atsitiko likusiems korpuso kariams, A. Rakūnas ne
rašo. Autorius LAF centrui pavaldžias Lietuvoje įsteigtas 

organizacijas (,,Lietuvos apsaugos gvardiją" Tauragės aps., 
„Geležinis Vilkas" Šakių aps. ir kt.), būsimųjų lietuviškųjų 
policijos dalinių užuomazgas vadina „gaujomis ... , joms 
vadovavo hitlerinė karinė žvalgyba, ir jokios atramos 
Lietuvos liaudyje jos neturėjo"52. Iš LAF ginkluotų bū

rių, kaip teisingai pažymi autorius, karui prasidėjus buvo 
organizuoti policiniai batalionai. A. Rakūnas, nenurody
damas konkrečios datos, rašo, kad atkurtoje lietuviškoje 
saugumo policijoje dirbo 886 įvairitĮ kategorijų valdinin
kai53. Pasak autoriaus, dėl plačios agitacijos prieš tarnavi
mą hitleriniam okupantui, kurią išvystė Lietuvos komu
nistų partijos (toliau - LKP) pogrindinės organizacijos ir 

partizanai, iš apsaugos policinių batalionų pabėgo 2300 

žmonių, o iš policijos dezertyravo apie 500 žmoniųs-1 . 

Paskutinis skaičius neparemtas jokiais archyviniais šalti
niais55. A. Raktinas savo knygoje rašo, kad „hitlerininkai, 

savo statytinitĮ padedami, Lietuvoje keliolika kartų skel

bė įvairias registracijas, telkimus ir mobilizacijas"56
, bet 

,,kartu su ginkluota kova Lietuvos darbo žmonės < ... > 
boikotavo mobilizacijas į hitlerinę kariuomenę"57 . Savo 

propagandinėje ir istorinės tiesos neatspindinčioje kny

goje A. Rakfmas daro išvadą, kad „mobilizacijtĮ nesėkmė, 

o išvadavus Lietuvą, hitlerinių mobilizacijtĮ išvengusių 

vyn1 stojimas į Raudonąją armiją atlikti pareigos socia

listinei Tėvynei ryškiai pademonstravo Lietuvos liaudies 

patriotizmą"58. 
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Savo teiginius knygoje „Lietuvos liaud ies kova prieš 

hitlerinę okupaciją" A. Rakūnas stengėsi pagrįsti VokiečitĮ 
saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje kasmėnesinėmis 

ataskaitomis Vyriausiajai Reicho saugumo valdybai. Au

torius rašo, kad „policijos įstaigos ir esesininkai buvo pa
valdūs SS ir policijos Lietuvoje štabui (išskyrus saugumo 

policiją ir SD, kurią minėtas štabas turėjo teisę kontro

liuoti)" (p. 34). Deja, autoriui, kaip ir kai kuriems kitiems 
Lietuvos istorikams, trūksta mokslinio pedantiškumo, 

kruopštumo ir nuoseklumo. Vienoje vietoje A. Rakūnas 
rašo apie „operatyvinės grupės 3/ A ataskaitą': o kitame 

puslapyje šį padalinį įvardija kaip operatyvinį būrį (p. 
39). Kelia abejonių autoriaus iš ne visai patikimo šalti

n io cituojam a (mėnraštis „švyturys") operatyvinio būrio 
„ataskaita apie pasipriešinimo judėjimą Ostlande", kuris 

(Ostlandas) nebuvo priskirtas jo kompetencijai. Nors šis 

A. Rakūno veikalas turi rimtų trūkumų, kai kurie jo tei
giniai, paremti autentiškų vokiečių dokumentų citatomis, 

yra naudingi to laikotarpio tyrinėtojams. 

Antroje knygoje, išleistoje dar didesniu ti ražu nei pir
moji, A. Rakūnas stengiasi sumenkinti LAF nuopelnus 

steigiant ginkluotus būrius bolševikų užimtoje Lietuvoje. 

Kalbėdamas apie vokiečių okupantams pavaldžių poli
cinių batalionų komplektavimą autorius teigia, kad „jų 
branduolį sudarė LAF gaujų nariai ir kitos lietuvių tautos 

atplaišos"59
• Siekdamas parodyti atkuriam os lietuvių po

licijos nepopuliarumą, autorius cituoja J. Bulavo pateiktą 
procentą, esą iki 1941 metų liepos 8 dienos į seną darbą 

policijoje Vilniaus, Trakų bei Švenčionių apskrityse grįžo 
tiktai 25% buvusių policininkų60. Šioje knygoje A. Ra

kūnui tenka pripažinti, kad „buržuaziniams nacionalis
tams" pavyko įtraukti į „baudžiamuosius organus (viešąją 
policiją, policinius batalionus ir kt.)"61 ne taip jau mažai 

vietos gyventojų. Istorikas pateikia konkrečią lietuvių 

saugumo ir kriminalinės policijos suskaičiavimo datą 

(1943 metai), tačiau sumažina skaičių iki 866 valdinin
ktĮ . O viešojoje policijoje buvo apie 6 tūkst. tarnautojų, 
neapmokamų „garbės policininkų" - 7740 (paskutinio 
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skaičiaus šaltinis nenurodomas)62• Be šaltinio nuorodos, 
A. Rakūnas pateikia labai tikslius priverčiamojo darbo 
įstaigų darbuotojų skaičius: 766 kalėjimtJ prižiūrėtojai 
ir 449 kalėjimų tarnautojai63• O istoriko suskaičiuotų tik 
dvidešimtyje policijos batal ionų tarnavo apie 8 tūkst. 
žmonių"" . Lietuvos vietinės rinktinės įsteigimą autorius 
apibūdina kaip „liūdnai pagarsėjusią vadinamosios vieti
nės rinktinės avantiūrą"65• 

Vakaruose išleistų istorinių ar memuarinių knygų 

ver timai į rusų kalbą būdavo kruopščiai Glavlito66 pa
reigūnų ir nomenklatūrinių partinių istorikų tikrinami, 
netinkami faktai išbraukiami. Faktiškai juose skelbiami 
dokumentai buvo klastojami. 197 1 metais sovietinių do
kumentinit1 publikacijų istoriografiją papildė Vokietijos 
sausumos pajėgų generalinio štabo viršininko generolo 
pulkininko Frantzo Halderio karo dienoraščio trečias 

tomas67
, apimantis laikotarpį nuo 194 1 metų birželio 22 

dienos iki 1942 mettJ rugsėjo 24 dienos. Vokiškai pedan
tiškai autorius užrašė jame visus esminius įvykius Vokie
tijos generaliniame štabe, veikiančioje armijoje, neveng
damas smulkmenų apie kareiviškus kazino, bet kažkodėl 

visiškai dienoraštyje nerandame užuomim1 apie Hilfswil
lige - RyttJ savanorius vermachto pusėje. Bet palyginus 
dienoraščio sovietinį vertimą su vokišku leidiniu61J pa

aiškėja, kad rusų redaktoriai užrašus šiuo ne visai jiems 
tinkamu klausimu tiesiog pašalino. Bijojo, kad nepalan
kūs faktai apie tf1kstančius buvusios sovietinės imperijos 

piliečių, atgręžusiti ginklą prieš Sovietų Sąjungą, taps ži
nomi plačiajai visuomenei. 

Tam tikrų faktų apie lietuvitĮ policijos struktūrų atkū

rimą Antrojo pasaulinio karo metais yra Povilo Štaro69, 

Jono Dobrovolsko70
, Aldonos Gaigalaitės7 1 ir kt. straips

niuose. Pirmasis autorius „moksliškai" pagrindė „komu

nistų partijos vaidmenį sutelkiant lietuvitĮ liaudį kovai su 

okupantais", nagrinėjo „Lietuvos gyventojų pasipriešini

mo vokiečitĮ fašistams ir jtĮ talkininkams bt1dus". Antrasis 

minimas autorius analizavo „vokiškai-fašistinio režimo 

Lietuvoje" charakterį , kaip „okupantai panaudojo vieti-
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nius buržuazinius nacionalistus savo tikslų įgyvendini

mui". Tokio pobūdžio leidiniuose maža vilties rasti įdo

mios ir vertingos medžiagos nagrinėjamai temai, tačiau 

ir į juos verta atkreipti kritinį dėmesį. 

Labai svarbios nagrinėjamos problemos istoriografijai 

yra lietuvių išeivijoje išleistos studijos. Tačiau ir čia pasi
gendame specialių tyrimų. Vertingas nagrinėjamai temai 
informacijos šaltinis yra Kazio Škirpos knyga „Sukili

mas Lietuvos suverenumui atstatyti"72
• Knygos autorius, 

būdamas griežtos, diktatorinės, bet tuo metu labiausiai 

tinkamos politinės linijos šalininkas, tiesiogiai dalyvavo 
rengiant antibolševikinį sukilimą Lietuvoje, projektuo
jant Lietuvos administracinį tvarJ...'YITlą po išvadavimo. 

Knygoje pateiktame Lietuvių aktyvistų fronto atsišauki
me „Į talką naujos Lietuvos kurti!" kalbama apie slaptų 

grandžių, būrių, kuopų kūrimą okupuotoje Lietuvoje. 
LAF steigiamojo susirinkimo metu tarp daugybės komi
sijų buvo įsteigta komisija saugumo reikalams, vadovau

jama policijos kapitono Juozo Dženkaičio. K. Škirpos pa
rengtuose pasiūlymuose Lietuvai išlaisvinti kalbama apie 
Tautinio darbo apsaugos, kaip tautinio sąjūdžio kovos 

organo, steigimą. Būtent šiam l 94 l metų sausio mėnesį 

Berlyne sumanytam daliniui buvo lemta tapti atkurtos 
lietuvių policijos rikiuotės padalinių prototipu. Knygoje 
pateikiamas TDA nario iškilmingo pasižadėjimo tekstas 
ir TDA bendrieji nuostatai. Bendruose nurodymuose 
Lietuvai išlaisvinti, parengtuose S. Raštikio, kalbama apie 
neatidėliotinas priemones sukilimo metu bei vėlesniu lai
kotarpiu: TDA padalinių sudarymas visur, kur tik įma

noma, lietuvių policijos vadų grąžinimas į anksčiau eitas 
pareigas, viešosios tvarkos palaikymas ir kt. K. Škirpos 
veikale cituojamas slaptas gestapo biuletenis, kuriame 
rašoma, kad tuoj po sukilimo atnaujino darbą lietuvių 
politinė, kriminalinė bei viešoji policija, ir tai vokiečių 
vadovybė toleravo. 

Nagrinėjamos temos šaltinių sąrašą puikiai papildo 
Juozo Brazaičio (Ambrazevičiaus, Sūduvio) knyga „Vie
nų vieni"73

, kurioje auto rius aprašo nelengvą gyvenimą 
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vokieči11 užimtoje Lietuvoje. J. Brazaitis, remdamasis išei
vijoje įvairitĮ autoritĮ išleisttĮ memuarų, archyvų medžia
ga ir savo prisiminimais rašo, kad 1942 metais lietuvių 
policijos batalionų buvo net 22. Vėliau, 1944 metais, jtĮ 

skaičius sumažėjo iki kelių, o bendras karitĮ skaičius juose 
nuo beveik 20 000 sumažėjo iki 4000-6000. Konkretaus 

šių skaičių šaltinio autorius nenurodo. J. Brazaitis mato 
pagrindinę policininkų skaičiaus sumažėjimo priežas
tį: ,,bėgo, kas galėjo, nes jautėsi esą apgauti"--•. Autorius, 
remdamasis S. Raštikio teigimu, rašo, kad savisaugos 
batalionams vadovauti iš pradžitĮ buvo organizuotas ben
dras štabas ir inspekcija75

• Vėliau šios institucijos buvo su
mažintos, o jų vadas tapo beveik beteisiu ryšių karininku. 
Atskirų batalionų priklausomybė buvo decentralizuota ir 
nebuvo lietuvių ryšio karininko žinioje. Visą ties iogin į 

vadovavimą vokiečiai ėmė į savo rankas. Autorius apra
šo lietuvių SS legiono steigimo nesėkmę ir LV R tragedij,), 
teigdamas, kad likę Vietinės rinktinės batalionai buvo pa
vadinti „vokiečių policijos pagelbiniais batalionais"70• 

Buvusio Lietuvos kariuomenės vado generolo Stasio 
Raštikio kario atsiminimuose „Kovose dėl Lietuvos"77 

ryškėja ne tik autoriaus bfldo savybės - ramumas, blai
vus mąstymas, polinkis į idealizm,Į, bet ir jo kaip peda
gogo bei karininko mąstymo ir pasaulėžiūros ypatumai. 
Antroje atsimininn1 dalyje generolas rašo, kad jam „teko 
susidurti su įvairiais vokiečitĮ pareigfmais", tarp jtĮ ir su 
saugumo policijos. Generolas patvirtina kategorišką vo
kiečitĮ karinės vadovybės atstovtĮ Lietuvoje nuostat,) lie

tuvitĮ karit! atžvilgiu - arba likti vokiečitĮ kariuomenės 

pagalbinėje tarnyboje, arba eiti į rusams skirtas belaisvitĮ 

stovyklas. Atsiminimq autorius teigia, kad dalis lietuvitĮ 

karilĮ, manydami, kad iš tokios pagalbinės tarnybos atei
tyje gal galės i,ĮS susidaryti branduolys bf1simajai Lietuvos 
kariuomenės užuomazgai, kiti iš baimės patekti į belais

vitĮ stovyklas sutiko tarnauti. Vėliau šias tarnybas papildė 
savanoriai, vokiečitĮ pakviesti į pagalbinę karo policijos 
tarnyb,). S. Raštikis nurodo, kad tarnybos policijoje sa-



... 

vanoriai turėjo pasirašyti sutartį tarnauti tik tris mėne

sius. Tačiau tam laikui praėjus jie nebuvo paleisti namo, 
nors daugelis jų nebenorėjo toliau tarnauti. Visi jie vietoj 
sutartų trijų mėnesių buvo priversti tarnauti po kelerius 
metus arba net iki karo pabaigos. Taip atsirado vadina
mieji savisaugos batalionai, - daro išvadą atsiminimų au
torius generolas S. Raštikis. Buvęs Lietuvos kariuomenės 

vadas savo kario atsiminimuose rašo, kad „vokiečiai kiek 
įmanydami stengėsi įtraukti ir lietuvių tautą < ... > i kovą 
< ... > su visu pasauliu. Šiam tikslui vokiečių buvo skelbia
mos Lietuvoje įvairios mobilizacijos"78

• 

Tačiau istorikas S. Jegelevičius daro kategorišką išva
dą, kad „tik sutelktomis lietuvių antinacinio pogrindžio 
< ... > pastangomis < ... > pavyko Lietuvoje iš esmės su
žlugdyti visas nacių skelbtas mobilizacijas į įvairias kari
nes formuotes"79• 

Iš išeivijoje gyvenusių ir rašiusių lietuvių autorių iš
siskiria žurnalisto ir sociologo Albino Gražiūno gausia 
faktografine medžiaga papildyta knyga apie mūsų Tėvynę 

dviejų okupacijų gniaužtuose „Lietuva dviejų okupacijų 
replėse 1940- 1944"80

• Naudodamasis gausiais šaltiniais, 
dokumentų vertimais, karo meto ir pokario išeivijos 
spauda autorius aprašė vokiečių valdomą Lietuvą. Du 
trečdaliai knygos skirta vokiečių okupacijos laikotarpiui, 
pateikiama daug beveik nežinomų faktų. Nors knygoje 
nėra skyriaus ar poskyrio, skirto lietuvių policijos atkū
rimui, tačiau veikale apstu dokumentinių faktų, aktualių 
nagrinėjamai temai. Knygos įvade dr. K. Ėringis rašo, kad 
jau nuo pirmųjų karo dienų „nacių vyriausybė < . .. > grie
bėsi telkti savanorius į įvairios paskirties karinius dali
nius ir < ... > pakeitė Lietuvos apsaugos dalinių tikslus"81• 

Jau pačioje pradžioje autorius, kurio knygoje ištisai ci
tuojami gana ilgi dokumentai, pateikia Lietuvių aktyvistų 
fronto vadovybės instrukciją „Lietuvai išlaisvinti nurody
mai", kurioje nurodoma įsteigti Tautinio darbo apsaugos 
kovinius dalinius. LAF vadovai, steigdami TDA, naiviai 
galvojo apie galimą Lietuvos kariuomenės atgimimą, ta
čiau vokiečių politinė vadovybė patvarkė savaip ir nelei-
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do savo užimtose teritorijose steigti jokių svetimų karinių 
dalinių. A. Gražiūnas savo monografijoje pateikia Kauno 
karo komendanto įsakymus lietuvių policijos valdinin
kams grįžti į iki sovietų okupacijos eitas pareigas bei to 
paties komendanto pranešimus apie formuojamą TDA 
batalioną. Autorius atkreipia skaitytojų dėmesį į tai, kad 
Lietuvos laikinoji vyriausybė, atsižvelgdama į susidariu
sią politinę situaciją, ,,iki galo pasitikėjimo nei batalio
nu [TDA - P. S.], nei policija nerodė"82 • Voldemarininkų 

įvykdytas perversmas faktiškai paliko lietuvių atkurtą 
policiją be centrinės vadovybės (vidaus reikalų ministras 
J. Šlepetys suimtas)83

• Lietuvių tarpusavio r ietenom is su
skubo pasinaudoti vokiečiai ir netrukus visa lietuvių poli
cija tapo jiems pavaldi. A. Gražiūnas rašo, kad „karo metu 
policijai padaugėjo darbo, todėl vokiečiai, ir lietuvių poli
cininkų skaičių padidino ligi 7000 vyrų"84• Sprendžiant iš 
teksto, autorius kalba apie 1941 metus. Kalbėdamas apie 
steigiamus lietuvių policijos batalionus, autor ius, remda
masis Bostono „Lietuvių enciklopedijos" 15 tomu, teigia, 
kad nuo 1941 metų rugpjūčio 6 dienos jie perėjo į vokie
čių pavaldumą ir juose, ,, įskaitant vėlesnius papildymus, 
buvo beveik 14 000 karių, iš kurių apie 400 žuvo"85• Ta
čiau negalėdamas susipažinti su autentiškais archyviniais 
šaltiniais autorius, rašydamas šioje monografijoje nagri
nėjama tema, neišvengė rimtų klaidų ir netikslumų: Ein
satzgrupen A vado pavardę jis rašo „Stahleris" (p. 218), 
Jeckelną įvardija kaip „vokiečių saugumo policijos ir SD 
vadą Ostlande" (p. 205) ir pirmą kartą lietuvių istorinėje 
literatūroje SS ir policijos vadu Lietuvoje įvardija jokiuo
se archyviniuose autentiškuose vokiečių dokumentuose 
nefigūruojantį mįslingą Arnsą (p. 358). Randame ir kitų 
netikslumtĮ. A. Graži(mas, rašydamas apie vidaus reikalų 
sistemos organizacinę struktūrą, vidaus reikalų vadybą 
įkyriai vadina valdyba, liūdnai pagarsėjusį vokietį Ha
manną vadina Kammanu ir t. t. 

UžuomimĮ apie vokiečių saugumo policiją ir saugu
mo tarnybą Lietuvoje aptinkame lietuvių išeivijos autorių 
pokario darbuose. Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinio 
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Leono Prapuolenio tik 16 puslapių (!) apimties atsimi
nimuose86, išleistuose Antano Martinionio pastangomis, 
bet, deja, tik 300 egzempliorių (!) tiražu, pasakojama, 
kaip vok.iečių saugumo policijos ir SD vadovų Kaune ska
tinamas LietuvitĮ nacionalistų partijos (voldemarininkų) 
atstovas atsargos aviacijos majoras Jonas Pyragius su savo 
bendraminčiais 1941 metų liepos 23- 24 dienomis suren
gė pučą prieš Laikinąją Lietuvos vyriausybę, likvidavo 
LLV atkurtą Kauno karo komendantūrą, perėmė savo ži
nion policijos batalioną, lietuvių policiją ir faktiškai įvyk
dė valstybinį perversmą. Atsiminimų pabaigoje autorius 
rašo: ,, ... tarp prisitaikymo prie okupantų ir savo tautos 
bei valstybės išdavimo riba yra tokia subtili, kad objekty
viai nustatyti, kur baigiasi savo tautai lojalumo nepažei
džiąs prisitaikymas ir kur prasideda išdavimas, praktiškai 
dažnai visai neįmanoma ... "87. Perskaitęs šią labai įdomią 
knygelę, susimąstai: ar galima pučistus voldemarininkus 
laikyti Tėvynės ir tautos išdavikais? Patį prisiminimų au
torių ankstyvą 1941 metų rugsėjo 27 dienos rytą suėmė 
SD pareigūnas Richardas Waldemaras Schweizeris88. 

Apie šioje monografijoje nagrinėjamą temą užsimena 
ir įžymus išeivijos atstovas Adolfas Damušis savo „mate
matinėje" studijoje apie Lietuvos netektis karo ir pokario 
metais89

• Deja, ir jis neišvengė rimtų klaidų. Remdamasis 
autoritetingu H. Krausnicko veikalu90, autorius klaidin
gai teigia, kad „kiekviena Einsatzgrupė buvo sudaryta iš 
penkių komandų" (vien EG „K turėjo jų vienuolika, EG 
,,B" - septynias, EG „C" - penkias, EG „D" - septynias), 
kad „A Einsatzgrupės 2, 3 ir 8 komanda žygiavo per Lie
tuvos teritoriją su Šiaurės vermachto grupe" (p. 67) (ko
mandos su indeksu 8 EG „A" niekada nebuvo), o generolą 
F. Y. Stahleckerį pažemina iki pulkininko laipsnio (p. 72). 
Be to, šis autorius parašė ir kitų įdomių darbų, susijusių 
su lietuvių pogrindžio ir vokiečių saugumo policijos isto
rija Lietuvoje91. 

Gausios faktografinės ir statistinės medžiagos yra 
R. Misiūno ir R. Taagepera knygoje „Baltijos valstybės: 
priklausomybės metai 1940/1980"92• Kalbant apie vo-
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kiečių okupacijos laikus Lietuvoje teigiama, k~~ ,,be:'eik 
visa sovietų daliniais paversta prieškarinė arm1Ja pasida
vė pirmosiomis karo dienomis, kareiviams dažnai ~u~o 
siūloma pasirinkti savisaugos batalioną ar karo bela1sV1Ų 
stovyklą"93. Pagal autorius, tai bene pagrindinė staigaus ir 
gausaus lietuvių policijos pajėgų augimo priežastis (kitų 
jie nenurodo). Knygos autoriai, neminėdami atkurtų kon
krečių lietuvių policijos rūšių bei metų, pateikia skaičius, 
liudijančius, jog batalionuose vienu metu tarnavo apie 
8000 žmonių, o iš viso per juos perėjo apie 20 000 lietu
vių. Knygoje nurodoma, kad 1941 metų rugpjūčio mėnesį 
(turi būti 1942 metai) jau buvo 20 lietuviškų batalionų, o 
juose 8388 karininkai ir kareiviai, o 1944 metų kovo mė
nesį karininkų ir kareivių skaičius sumažėjo iki 8000. Au
toriai keliais sakiniais pamini sužlugusį bandymą įkurti 
SS legioną Lietuvoje ir pasisekusį kelių Lietuvos vietinės 
rinktinės batalionų pertvarkymą į SS pagalbinės policijos 
tarnybą. Labai informatyvios knygos „Baltijos valstybės: 
priklausomybės metai 1940/ l 980" autoriai nurodo, kad 
į vok.iečių armiją 1941-1944 metais buvo mobilizuota 
50 000 lietuvių, 150 000 latvių ir 70 000 estų9<1 • 

Lietuvių enciklopedijoje95 teigiama, kad vokiečių oku
pacijos laikotarpiu buvo įsteigti Lietuvos apsaugos da
liniai, Lietuvos vietinė rinktinė, statybos batalionai, Tė
vynės apsaugos rinktinė. Kaip rašoma enciklopedijoje, 
,,pradžioj vokiečių kariuomenė nekliudė lietuviams or
ganizuotis ir nesikišo į lietuvių reikalus"96

• Tik liepos 25 
dieną „lietuviai kariai buvo paimti vokiečių karo policijos 
viršininkų valdžion"97. Enciklopedijoje pateik.iami skai
čiai, kad „LAD98 tarnavo apie 13 000 kareivitĮ ir apie 250 
lietuvių karininkų. Sudarė 23 pėstininkų batalionus."99 
Teigiama, kad iki 1944 metų liepos mėn. batalionai ne
teko 400 vyrų žuvusiais ir apie 1000 sužeistais. Kitame 
tos pačios enciklopedijos skyriuje rašoma, kad „po keliq 
skelbimų stoti savanoriais 1942 batalionų buvo sudaryta 
22. Po poros metq liko keli batalionai, ir iš bendro stoju
sių skaičiaus 20 000 beliko 4-6000" 100. 
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Jorko (Kanada) universiteto profesorė S. Ginaitė ne
didelėje knygelėje „Žydų tautos tragedijos Lietuvoje 

pradžia"101 rašo, kad dar iki karo K. Škirpos iniciatyva 
,,buvo suorganizuotas Lietuvos aktyvistų frontas (LAF) 

bei Tautinis darbo apsaugos komitetas (TDA). Pastarąjį 
sudarė koviniai aktyvistų būriai" 102• Šie TDA koviniai bū
riai Lietuvoje turėjo sukilti prieš sovietinius okupantus. 

„Tuo tikslu jų aktyvas buvo apginkluotas ir sukilėliams 
partizanams buvo išdalyti skiriamieji ženklai - balti raiš
čiai su išspausdintomis ant jų LAF raidėmis. "103 Profesorė 

S. Ginaitė, remdamasi E. Zilberio straipsniu apie 12-ąjį 
lietuvių policijos batalioną, teigia, kad „ 1942 metais Lie

tuvoje buvo 20 policijos batalionų, kuriuose tarnavo 8 
388 žmonės"104• 

Sara Heschamit straipsnyje „Lietuvių ir žydų santy
kiai vokiečių okupacijos metais"I05 teigia, kad 1941 metų 

pabaigoje lietuvių policijos batalionuose tarnavo 16 000 
kareivių. Tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Vilniaus 
geto sunaikinimo 50-mečiui, prof. L. Truska pareiškė, 
kad iš maždaug 8000 savanorių buvo sudarytas 21 bata
lionas. Pasak profesoriaus, policijos batalionuose buvo 
8300 žmonių, tačiau per metus (per kuriuos - konkrečiai 

nenurodyta) iš „Lietuvos policijos batalionų pabėgo apie 
3500 žmonių, liko apie 5000 žmonių"106• 

Nemažinant knygų bei straipsnių apie Antrąjį pasau
linį karą autorių nuopelnų, reikia konstatuoti, kad dau
guma jų darbų nukenčia dėl paviršutiniškumo. Reikalo 
esmei labai trukdo knygų apie karą ideologizavimas, ir 
nesvarbu, kuri ideologija vyrauja - komunistinė ar an
tikomunistinė. Tendencingas tokio grandiozinio įvykio 
kaip Antrasis pasaulinis karas aiškinimas pagal kurią 
nors ideologiją neleidžia visapusiškai atskleisti jo esmės 
ir gilumo. 

Sovietmečiu istorija Lietuvoje buvo paversta valdžios 
tarnaite, todėl Antrojo pasaulinio karo istorija ne kartą 
buvo perrašoma stengiantis pataikauti vis kitam partijos 
lyderiui. Kai kuriuos karo epizodus prisiminti apskritai 
buvo neįprasta. Ypač vengta konkrečios stalininių kari-
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nių-politinių prieškarinių machinacijų analizės. Kai ku
rių Vakarų šalių istorikai laikėsi tos pačios linijos nenorė

dami pabrėžti „nepatogios situacijos", kai demokratinių 
Vakarų sąjungininke tapo buvęs A. Hitlerio partneris. 
Tačiau mokslinis darbas nagrinėjant savo tautos istorinę 
praeitį niekada nenutrūksta. ž lugus komunistiniam re
žimui Lietuvoje, Antrojo pasaulinio karo įvykius mūsų 
šalyje stengiamasi pateikti ir interpretuoti naujoviškai, 
ne taip politizuotai, į mokslinę apyvartą įtraukiami nauji 
duomenys, istoriniai faktai. Ir sovietiniai Lietuvos istori
kai prisitaikė dirbti ir rašyti naujomis sąlygomis. Dienos 
šviesą išvydo nemažai istoriją gvildenančių periodinių 
leidinių, kuriuose seni ir nauji lietuvių istorikai turi gali
mybę skelbti savo tiriamuosius darbus. 

Atgimusios Lietuvos istorinė literatūra dar negali pa
sigirti Antrojo pasaulinio karo tyrinėjimų gausa. Tarp jų 
svarią vietą užima istoriko Valentino Brandišausko stu
dija, skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimui107• Auto
rius, remdamasis įvairiais šaltiniais, nušviečia Lietuvių 
aktyvistų fronto ginkluotų būritĮ - Tautinio darbo apsau
gos - užuomazgą, kuriems buvo lemta karo metais tapti 
atkurtos lietuvių policijos struktūromis. Prasidėjus 1941 
mettĮ Birželio sukilimui „partizanų grupės < ... > patru
liavo miesto [Kauno - P. S.] gatvėmis"ws, t. y. daliniai at

liko policijos funkcijas. V. Brandišauskas pateikia ttĮ isto
rinių Lietuvai įvykitĮ liudytojtĮ atsiminimų, kuriuose jie 
teigia, kad „dauguma partizanų perėjo į Pagelbinės Poli
cijos b(1rį < ... >,o dar kiti išvyko į Savisaugos Batalionus 
savanoriais" 1

1l'
1. Pasak autoriaus, ,,Laikinoji vyriausybė 

per labai trump,Į laiką < ... > suorganizavo policiją" 110• To
liau autorius rašo, kad „iš milicijos pareigūnų ir civilių as
mem1 buvo sudaromi apsaugos būriai"tlt Vilniaus mieste 

ir srityje. Autoriaus teigimu, pradiniame etape Vilniaus 

atstatymo tarnybos statusas nebuvo aiškus: ji atliko ir 

policines, ir karines funkcijas. Bet vėliau tarnyba perva

dinta į Lietuvių savisaugos dalinius. Lietuvit1 partizanų ir 

aktyvisttĮ būriai buvo nuginkluojami ir paleidžiami arba 

reorganizuojami į policijos batalionus. Studijos autorius 
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V. Brandišauskas daro išvadą, kad lietuvių partiwnai bei 
aktyvistai, steigdami vietinės valdžios organus, taip pat 
atkurdami policiją, Lietuvos „laikinosios vyriausybės 

< ... > egzistavimo laikotarpiu prisidėjo prie Lietuvos, 
kurią vis dar vylėsi matysią nepriklausomą, atkuriamojo 
darbo"112• 

Iš Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje laikotarpio pro
blematiką tyrinėjančių lietuvių mokslininkų išsiskiria 
Arūnas Bubnys, parašęs rimtų studijų. Istorikas kone 
vienintelis paskelbė rimtų mokslinių darbų apie lietuvių 
saugumo ir viešąją policiją, policijos batalionus113• Ra
šydamas darbą „Lietuvių antinacinė rezistencija 1941-
1944 m." autorius, šalia kitų šaltinių, rėmėsi vokiečių 

saugumo policijos ir SD slaptų agentų pranešimais apie 
lietuvių antinacinės rezistencijos dalyvių veiklą"◄. Tačiau 

šiame išsamiame veikale autoriui nepavyko išvengti da
lykinių klaidų: ,,Jekelį" jis įvardija kaip „Rytų krašto vo
kiečių saugumo policijos ir SD vadą" (p. 25). A. Bubnys 
savo knygoje rašo, kad „lietuvių rezistencija neatmetė 

galimybės bendrai su vokiečių kariuomene gintis nuo 
Raudonosios armijos invazijos, jeigu Vokietijos politinė 

vadovybė pripažintų lietuvių tautos teisę i savo valstybės 
ir kariuomenės atkūrimą"m. Autorius teisingai pažymi, 
kad sovietiniai lietuvių istorikai prikaišiojo nacionalinei 
rezistencijai, ,,kad jie neatmetė galimybės su Vokietija 
kovoti prieš Tarybų Sąjungą, bet jie užmiršdavo pridurti, 
jog lietuvių rezistencija šį bendradarbiavimą įsivaizdavo 

su viena būtina sąlyga - Vokietija juridiškai ir faktiškai 
pripažįsta Lietuvos valstybės suverenumą ir padeda Lie
tuvai gintis nuo antrosios bolševikų okupacijos"116_ 

A. Bubnys parengė nemažai darbų, tiesiogiai ar ne
tiesiogiai susijusių su vokiečių saugumo policijos ir SD 
institucija111

• Straipsnyje „Vokiečių ir lietuvių saugumo 
policija ( 1941- 1944)" autorius trumpai aptaria dviejų 
sąjunginių policijų organizacines struktūras. Rašydamas 
apie EG (Einsatzkommandos) ,,A" atsiradimą Lietuvoje, 
A. Bubnys sumenkina grupės dydį iki keturių padalinių. 

"' Te11 pat. p. 118. 

'" Bubnys A., Vokiečių ir 
lietu\'itJ saugumo policija 

( l 941 - 1944 ), Genocidas 
tr rezislenclJa, 1997, Nr. J; 
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policijos 2 -asis (Vilniaus) 

or 252-asis batalionai 

( l 941- 1944), ten pat, 2000, 

Nr. 2 (8): Lietuvių saugumo 

policija ir holokaustas 

( 1941- 1944), ten pat, 2003, 
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l ( l 3)-asis batalionas ir 
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Jos sudėtyje buvo šešios Einsatzkommandos ir penkios 
Sonderkommandos. Kaip teisingai savo darbe pažymi 
A. Bubnys, svarbiausi vokiečių saugumo policijos ir SD 
vado Lietuvos generalinėje srityje įstaigos skyriai buvo III 
(SD) ir IV (Gestapas). 

Apimtimi išsiskiria A. Bubnio knyga „Vokiečių oku
puota Lietuva (1941-1944)"118• Kadangi ši A. Bubnio stu
dija šiam tyrinėjimui yra labai svarbi, derėtų bent kiek 
smulkiau ją aptarti. Minėtame veikale, pasinaudojęs gau
sia Lietuvos (penkių archyvų), Rusijos (trijų), Vokietijos 
(trijų), Latvijos (dviejų), Lenkijos (dviejų) ir JAV (vieno) 
archyvine medžiaga, autorius siekė kuo išsamiau atskleis
ti vokiečių okupacinio režimo Lietuvoje genezę ir raidą. 
Žavi ypatingas autoriaus sąžiningumas ir pedantiškumas 
pateikiant ir komentuojant archyvinius šaltinius (dau
gelį archyvinių dokumentų šios monografijos autoriui 
teko peržiūrėti ir panaudoti darbe), istoriografinius lei
dinius ir daugybę nagrinėjamos temos straipsnių. Kny
gos temai labai svarbus yra A. Bubnio lietuvių policijos 
atkūrimo interpretavimas. Autorius knygoje rašo, kad 
vokiečių okupacijos metais lietuvių policija buvo suskirs
tyta į penkias pagrindines rūšis: saugumo ir kriminalinė, 
viešoji, geležinkelių, priešgaisrinės apsaugos ir policijos 
batalionus. Istorikas teigia, kad Lietuvos laikinoji vyriau
sybė nedelsdama ėmėsi atkurti, tarp kitų policijos rūšių, 

lietuvių saugumo policiją. Remdamasis Saugumo depar
tamento telefonų sąrašu, autorius teigia, kad 1943 metais 
lietuvių saugumo ir kriminalinėje policijoje tarnavo 886 
valdininkai. Rašydamas apie lietuvių viešosios policijos 
atkūrimo sunkumus, A. Bubnys tvirtina, kad į šios rūšies 
policijos sudėtį įėjo savisaugos daliniai (policijos batalio
nai). Autorius pateikia labai įdomios ir vertingos statisti
kos. Jo teigimu, 1941 metų rugpjūtį apskričių policijoje 
buvo 1849 etatai ir 1810 susisiekimo priemonių vienetų, 
tq pačių metų gruodi miestų policijoje buvo 1664 etatai, 
apskričių policijoje - l 849, geležinkelių policijoje - 108, 
o iš viso viešojoje policijoje - 3736 etatai. Jau 1943 metų 
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rugpjūti lietuvi t! viešosios policijos ska ičius išaugo iki 11
' 1c11 pat, p. 383. 

4034 policininkų. Svariai etatiniams policininkams pa-
dėjo mokami pagalbiniai policininkai (jų 1943 mettĮ rug-
pjūtį buvo 1636) ir nemokami pagalbiniai policininkai 
(jų skaičius siekė 7769). 103-iame savo knygos puslapyje 
autorius, remdamasis K. Rukšėno disertacijos medžiaga, 
teigia, kad 1943 metų rugpjūčio 24 dieną Lietuvoje buvo 

5670 policininkų. Per pusmetį lietuvių viešosios policijos 
skaičius smarkiai išaugo: 1944 metų sausio 6 dieną joje 
tarnavo 5734 žmonės. A. Bubnys atkreipia dėmesį i žemą 

lietuvių policininkų kvalifikaciją, nepakankamą aprūpi-

nimą drabužiais, avalyne, maistu. Palyginti su bolševikų 
partizanais ir lenkų Armijos krajovos kariais, lietuvių po-
licininkai buvo daug prasčiau ginkluoti. Silpnas kovinis 
parengimas ir modernesnio apginklavimo stoka didino 
lietuvių policijos nuostolius: iki 1944 metų sausio pra-
džios kovoje su partizanais žuvo 198 policininkai, 

Savo knygoje A. Bubnys daug dėmesio skiria lietuvių 
policijos batalionų steigimui. Autorius pagrįstai apsistoja 
prie šio lietuvių policijos rikiuotės padalinių pavadini
mo, nes ir vokiečiai paskutiniais karo Lietuvoje metais ši 
terminą įteisino. Autorius, remdamasis gausiais archyvi
niais dokumentais, labai kruopščiai išnagrinėjo policijos 
batalionų kilmę. A. Bubnio knygoje teigiama, kad 1942 
metais iš Kauno apygardoje buvusių vienuolikos policijos 
batalionų septyni buvo išsiųsti iš Lietuvos, tarp jų 25-asis, 
apie kurio egzistavimą, deja, šios monografijos autoriui 
archyvinių dokumentų nepavyko rasti. A. Bubnys nenu
rodo, kiek iš viso karo metais buvo lietuvių policijos ba
talionų, tik, be archyviniais dokumentais paremtos bata
lionų dislokacijos schemos, pacituoja Bostono „Lietuvių 
enciklopedijos" nuorodą apie tai, kad buvo suorganizuo
ti 23 batalionai, viena kuopa ir kavalerijos eskadronas. 
A. Bubnys tvirtina, kad „iki 1942 m. pavasario hitlerinės 
Vokietijos kariuomenė jautėsi esanti pakankamai stipri ir 
okupuotų rytinių sričių gyventojų į vermachtą ir pagalbi
nes karines formuotes nemobilizavo"11 9• 
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Vokiečių vykdyta Lietuvos okupacija yra labai plati 
tema, ir A. Bubniui nevienodai išsamiai pavyko išnagri
nėti visus klausimus, pagaliau jis ir nebuvo užsibrėžęs 
tokio uždavinio. Tačiau tai, kas pateikta šiame leidinyje 
apie lietuvitĮ policiją karo metais, rodo didel į ir kruopštų 
autoriaus darbą, jis teisingai nušviečiant tą sunkų ir sudė
tingą mūsų istorijos laikotarpį. 

Izidoriaus Ignatavičiaus dėka 1999 metais Lietuvos 
skaitytojus pasiekė knyga-rinkinys apie pusės amžiaus 
lietuvių tautos kovą su pavergėjais120• Ją recenzavo būrys 
(net 6!) garbių Lietuvos istorikų, tačiau, deja, mane do
minančiame skyriuje „Hitlerinė okupacija" jie nesugebė
jo įžvelgti nemažai rimtų istorinių netikslumų, tarp jų ir 
šioje monografijoje nagrinėjama tema. Viename iš rin
kinio straipsnelių I. Itakis rašo, kad „pirmosiomis karo 
dienomis Lietuvoje ėmė veikti SS ir gestapas" (p. 72), o 
kitame puslapyje teigia, kad „pačioje Lietuvoje gestapas 
neįsikūrė" (p. 73). Toliau autorius rašo, kad „Gestapas ir 
komendantūra [skliausteliuose pateikia vokiškai saugu
mo policijos ir SD vado Lietuvoje pareigų pavadinimus -
P. S.] Kaune ėmė veikti tada, kai < ... > panaikino LLV". 
Dėl nežinomos priežasties autorius nurodo, kad pirmojo 
vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje vardo 
pirmoji raidė „F", adaptuotą pavardę rašo ,,)ėgeris", o ori
ginalo forma skliausteliuose pateikia „Joger" (p. 73). Kito 
straipsnelio autorius l. Ignatavičius nurodo, kad minimo 
vokiečių pareigūno pavardė „Jegeris", o pirmoji vardo 
raidė „J" (p. 78). Abu autoriai kaip susitarę teigia, kad Je

geris buvo gestapo vadas Lietuvoje. Be to, antro minimo 
straipsnelio autorius klaidingai pateikia „nacių partijos" 

abreviattirą kaip „NSDPA'.' (p. 75). l. Ignatavičius nenuro

do šaltinio, kuriuo rėmėsi rašydamas apie vokiečių saugu

mo policijos ir SD operatyvines grupes, nes pateikia me

lagingą informaciją teigdamas, kad jų sudėtyje buvo „po 

200-300 esesininktĮ kiekvienoje", Toliau autorius klaidina 

skaitytoją teigdamas, kad „grupėse buvo po 5 komandas 

(SS Einsatzkommando), o šios susidėjo iš ypatingų būrių 

(SS Sonderkommando)". Tenka apgailestauti, kad rimtą 
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istorinę temą bando gvildenti diletantai, o recenzentai 

nesugeba apsaugoti skaitytojo nuo dezinformacijos ir lei

džia tokiems „veikalams" išvysti dienos šviesą. Iš tokios 

rašliavos jokios naudos, gaila skaitant sugaišto laiko. 

Dokumentų ir straipsnių rinkinyje „Lietuvos žydų 
žudynių byla" (sudarytojas A. Eidintas)121 įvairių auto

rių darbuose neapsieita nepaminėjus vokiečių saugumo 

policijos ir SD operatyvinių grupių ir saugumo policijos 

ir SD „nuopelnų" Lietuvoje. Ir čia radau dominančios 
informacijos, tačiau ji kelia abejonių. Vieno nedidelio 

straipsnelio autorius (A. Astaška), nepateikdamas šalti
nio, o sudarytojui nepatikrinus, teigia, kad „Einzatzgru
pėje A buvo 1200 žudikų (!), iš jų 350 esesininkų, 150 

vairuotojų ir mechanikų, 100 gestapininkų, 40-50 krimi
nalinės policijos pareigūnų, 85 SD (žvalgybos) darbuoto

jai, 130 policininkų ir 80 pagalbinės policijos pareigūnų, 
išrenkamų vietoje"122. Toliau dar geriau: ,,A. Lileikis ir kiti 
jo pavaldiniai kaip tik ir buvo tarp tų vietose parenkamų 
,,pagalbinės policijos pareigūnų" 123. 

Svariai Lietuvos istoriografiją, skirtą Antrajam pa
sauliniam karui, papildo produktyvus Lietuvos istori

jos instituto mokslinis bendradarbis Rimantas Zizas. 
Ypač pažymėtini šio mokslininko darbai, skirti lietuvių 

policiniams-kariniams daliniams, įsteigtiems vokiečių 

admin istravimo laikais. 2000 metais tęstiniame Lietu
vos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos leidinyje 
„Karo archyvas" paskelbtas labai išsamus ir unikaliomis 

nuotraukomis iliustruotas straipsnis, skirtas lietuvių 

statybos (inžinerijos) batalionams 1943-1944 metais124• 

Šiame įdomiame darbe nušviečiamos statybos batalionų 
atsiradimo politinės-karinės sąlygos, formavimo aplin
kybės, atliekamos funkcijos. Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo centro leidžiamame moksli
niame žurnale „Genocidas ir rezistencija" yra paskelbtas 
R. Zizo dviejų dalių straipsnis, skirtas Lietuvos vietinei 
savisaugai karo metais125

• Kaip rašo autorius, straipsnių 
tikslas - ,,nušviesti istoriografijoje beveik netyrinėtą Lie
tuvos gyventojų vietinės savisaugos organizavimąsi nacių 
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Vokietijos metais, jos atsiradimo priežastis, eigą, konkre
čias istorines aplinkybes ir veiksnius, skirtingus okupan
tų vokiečių, ,,lietuviškosios savivaldos" administracijos, 
nacionalinio antinacinio pogrindžio interesus, nuostatas, 
požiūrių į vietinę savisaugą, realizuotas jos organizacines 
formas". 

Vertą dėmesio studiją apie Kauno karo komendantū
ros Tautinio darbo apsaugos bataliono steigimo istoriją 
ir veiklą Antrojo pasaulinio karo metais paskelbė Stasys 
Knezys'26• 

Lietuvoje atsiranda nemažai praėjusio karo „žinovų", 
kurių aiškinimų vienpusiškumas ir klaidingumas kartais 
kelia nuostabą. Negausioje lietuvių policijos, vokiečių 
saugumo policijos ir SD Lietuvos istoriografijoje daug 
įvairaus pobūdžio klaidų, diletantiško supratimo, prieš
taringų faktų ir duomenų. Melagingi „faktai" ir jų inter
pretacijos naujų autorių yra plagijuojami ir t iražuojami. 
Mūsų sąmonė mitologizuota - dauguma žmonių pri

ima istorinius įvykius per prizmę nusistovėjusių vaizdų, 

kurie iš esmės formuojami ne visai išmanančitĮ reikalą 

istorikų, žurnalistų ir kino režisierių. Deja, klaidingi fak
tai ir jų interpretacijos yra dauginamos net ir darbuose, 

parašytuose ar pagamintuose atkftrus nepriklausomybę. 

Įsivaizduokite Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje pagal jau
no režisieriaus Audriaus Juzėno filmą „Vilniaus getas", 
kur iame tikslumas ir istorizmas aukojamas vaizdingumo 

ir populizmo labui, ir įsitikinsite, kokį iškreiptą vaizdą 

apie šį istorinį įvykį mato paprasti žiftrovai. A. Juzėnas 

nesugebėjo pasitarti su istorikais specialistais ir gauti ele
mentariausit1 žinių - kieno žinioje karo metais buvo žydų 

getai, kas juos saugojo, administravo, kokios uniformos 

buvo vilkimos ir t. t. - ir atitolo nuo istorinės tikrovės. 

Visi, kas lengvabiidiškai prisiliečia prie istorijos, vaizduo

ja, aprašo ar ketina aprašyti pasaulinitĮ karų istoriją, pri

valo atsižvelgti į tai, kad visada atsiras specialistas, kuris 
pastebės jo klaidas ir klaidingas interpretacijas. 

Beveik visų autorit/ darbų triikumas toks, kad jie savo 
veikaluose po adaptuotos vokiškos pavardės, minėdami 
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ją pirmą kartą, k.liaustuose nepateikia jos originalo for

ma. Ši pastaba ypač tailqtina autoriam , rašantiem rusų 
kalba. Dėl šios priežasties autoriams ne i ekė susitarti dėl 
,ienodumo rašant vokiškas pavardes. Daugiausia sunku

mų kiJdam rašant \'Okiškas pavardes su umliautais (o, ii, 
a). Autoriai jas iškreipdavo kas kaip norėjo: vienur ,,fa
šistinės saugumo policijos ir SD vado SS štandartenfiu
rerio1r" pavardė pateikiama kaip "Jugeris"118

, kitur kaip 

"Jegeris"129
• 

Po karo ne ,ienas užsienio mokslininkas ėmė tyrinėti 
Antrojo pasaulinio karo problematiką. Vertingos fakti
nės informacijos šioje monografijoje nagrinėjamai temai 
randame nemažoje dal}j e mums prieinamų užsienio ša

lių autorių darbų·:,o_ Studijuojantiems nacionalsocializmo 
istoriją bus labai pm·artu susipažinti su kai kuriais jų kū

riniais. 
\"okieėių autorius Wehrneris Haupas, kaip vokiečių 

Yermachto karys pats buvęs tų istorinių jvykių Lietuvoje 
liudytojas, sa,·o įdomioje knygoje „Pabaltijys 1941. Vie
nos neišspręstos problemos istorija"•3

• teigia, kad vokie
ėių kareiviai Lletu\·oje bum sutikti kaip išvaduotojai, at
lrnna ,ietinė liennių policija, so,ietams tik pasitrauk-us, 
p ropinosi ramybe ir n-arka krašte. Liehl\iŲ sa,risaugos 
d2!inizi bei policininkai komjo su isblas1..1tais sovietų ka
rių lililėiais su „beatodairišku kietumu". Knygoje smul
kiai zprašy,2 Ostlando mkieėių zdministracinė santvarka 
ir jos s.an~-kiai su ,ietas sz,.ivaldos įstaigomis. Kadangi 
.okieaų milinė valdžia LiettIYą (kaip ir kitus Pabaltijo 
lcrastu.s) craktam kaip nukariautą šaij, rašo knygos auto
rius \: Hauptas, galimybė 194 l metais atkurti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę tapo nereali ir Pabaltijo pro
blema liko neišspręsta 

Lenkų istorijos profesorius Czeslawas Madajczykas 
sam kiek anksčiau dar komunistų valdomoje Lenkijoje 
is1eistoje dvitomėje studijoje „Fašizmas ir okupacijos"m 
tyrinėja vokiečių okupacinių režimų ypatumus įvairiuose 
Europos kraštuose. Profesorius teigia, kad vokiečiai užė

mę Pabaltijį neatkūrė iki sovietinės okupacijos buvusios 
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policijos, o tik d ideliu mastu panaudojo jos senuosius 

kadrus. Autorius, konkrečiai nenurodydamas policijos 

rūšių, teigia, kad 1941-1942 metais „vokiečių tarnyboje 
esančių lietuvių buržuazinių nacionalistų policijos dali
niuose" policininkų skaičius siekė 16 tūkstančių m. Toliau 

profesorius stebina savo matematiniu sugebėjimu tiksliai 
suskaičiuoti, kad "per visą okupacijos periodą lietuvių 
policijos batalionai nužudė 50 tūkstančių žmonių". Ofici
alūs bolševikiniai istorikai šiuos patikimais šaltiniais ne

patvirtintus faktus ir skaičius tiesiog perrašydavo vienas 
nuo kito, kol jie tapo absoliutūs ir nenuginčijami. Be to, 
autorius konstatuoja, kad lietuvių policijos batalionai ne

turėjo bendro vadovaujančiojo organo. 
Sovietiniais laikais istorinėje literatūroje nuolat kilda

vo diskusijų apie lietuvių vaidmenį steigiant tautinį SS 
dalinį. Ypač šioje srityje pasižymėjo užsienio autoriai. 
Lenl...-ų istorijos tyrinėtojas Ryszardas Majewskis knygo
je, skirtoje Wajfen-SS dalinių istorijai, teigia, kad dalis 
19-osios latvių Wajfen-SS divizijos karių buvo Lietuvos 
gyventojai1l-4. Kitas lenl-.-ų istorikas Miroslawas Cygans

kis savo labai įdomioje knygoje apie SS vaidmenį Trečio
jo reicho istorijoje tvirtina, kad 17-oje Wajfen-SS divizi

jų, įsteigtų 1943-1944 metais, tarnavo nemažai žmonių 
iš Lietuvos135• Netgi mūsų dienomis kai kurie užsienio 

autoriai įkyriai rašo apie lietuvių SS. ,, Lietuvių SS bata
lionas, dislokuotas mieste [Minske, 1941 metų lapkri
tis - P. S.], apsupo kelis geto rajonus ir išvedė arti dviejų 
tūkstančių žmonių už Minsko ribų, kur jau buvo iškasti 
grioviai. "IJ6 

Garsus anglų autorius Gordonas Williamsonas, ku
rio knygos išverstos į daugelį pasaulio kalbų, taip pat ir 

į lietuvių, kapitaliniame gražiai išleistame veikale "SS: 
Adolfo Hitlerio gvardija"u- rašo, kad pagalbiniai polici

jos daliniai (Schutzmannschaften der Polizei, sutrumpin
tai Schuma) buvo formuojami iš antikomunistiškai nusi
teikusių vietos gyventojų ir naudojami viešosios tvarkos 

palaikymui, kovai su sovietiniais partizanais bei NKVD 
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parašiutininkais. Autoriaus teigimu, Latvija ir Lietuva su

darė 64 batalionus, kuriuose tarnavo 28 tfakstančiai žino

nitt8. Toliau autorius ne be pagrindo rašo, kad Pabaltijo 
gyventojai sudarė geriausias Rytt) SS divizijas, kurios ko
vingumu, drąsa ir meistriškumu neatsiliko nuo geriausių 

vokiečių dalinit) (p. 235). Jie drąsiai gynė savo Tėvynę, 

vėliau Vokietiją, taip pat Berlyną. 

Slovakų periodinis leidinys „Slovo" (,,Žodis") rašo, 

kad „žymi Baltijos šalių gyventojų dalis sveikino ver

machto karius, < ... > charakteringas tų laikLĮ bruožas buvo 
greiti susidorojimai su tais, kurie prieš karą dirbo sovietų 

valdžios organuose. < ... > Be estų (jų buvo 90 tfakstančių) , 

vokiečių armijos daliniuose ir kitose struktllrose tarnavo 

arti 50 tfakstančių lietuvių ir 150 tllkstančių latvių" 139• 

Tačiau istorikas Nikas Orwolas savo knygoje, skirto
je SS kovinių dalinių istorijai, teigia, kad „lietuvių, kaip 
rasiškai nevisaverčių ir nepatikimo elemento" į SS nepri
iminėjo 140. 

Anglų autorius Chrisas Bishopas įdomios ir gausiai 
iliustruotos unikaliomis nuotraukomis knygos141, skirtos 
užsienio Wajfen-SS daliniams, puslapiuose apie Lietuvą 
rašo, kad vokiečių pusėje tarnavo 50 tllkstančit) lietuvių, 
daugiausia nepriklausančiuose SS policijos batalionuose 
(p. 109). Tų Polizei Bataillonen buvo įsteigta net (!) 38 
(tas pats puslapis), tačiau kitame puslapyje autorius ba
talionų skaičių sumažina iki 35, kiekviename nuo 500 
iki 600 narių. Autoriaus skaičiavimais, pirmosiomis karo 
dienomis daugiau kaip 100 000 ginkluotų lietuvių pasi
priešino sovietams ir didesnė Lietuvos dalis buvo išva
duota dar iki ateinant vokiečiams. Ch. Bishopas nurodo 
priežastį, kodėl lietuviai neįsteigė savo SS legiono: tiesiog 
H. Himmleris laikė lietuvius labiausiai nepatikimais tarp 
Pabaltijo gyventojų (p. l l O). 

Vienas pirmųjų dabartinių Rusijos autorių, savo dar
buose tyrinėjančių kolaboravimo temą, Leonidas Rešinas 
įkyriai tvirtina, kad „Pabaltijo SS formuotėse - latvių, lie
tuvių, estų - tarnavo 48 tūkstančiai" 142• Kitas rusų autorius 
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įdomiai parašytoje knygoje „Griovimo kareiviai"143 daro 
atradimą, kad „netikėtu, bet labai vertingu šaltiniu, iš kur 
buvo semiami žmonių ištekliai i SS kariuomenę, pasiro
dė ... Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybių teritorijos, ku
rių dalis gyventojų buvo labai antisovietiškai nusiteikę". 

Autorius nurodo, kiek lietuvių savanorių buvo vermach
to, policijos ir SS daliniuose nuo 1941 iki 1945 metų - 50 
tūkstančių žmonių 144 • Kitas rusų autorius Konstantinas 
Semionovas įsitikinęs, kad teisingas užsieniečių skaičiaus 
SS kariniuose daliniuose skaičiavimas priklauso nuo au
toriaus įsitikinimų, sukonkretina, kiek lietuvių tarnavo 
Wajfen-SS daliniuose, ir pateikia skaičių: 150 žmonių, o 
estų buvo 23 tūkstančiai, latvių net 40 tūkstančių 145

• 

Neabejotiną susidomėjimą kelia jauno ir produJ...-tyvaus 
rusų autoriaus Sergejaus Čiujevo (Cepzeū lfyea) knygos -
įdomiai parašytos ir gražiai išleistos. Tačiau kruopštaus 
darbo metu autorius neišvengė istorinių-fak:tologinių 

klaidų ir riktų. Išanalizavę gražiai išleistą S. Čiujevo dvi
tomį „Trečiojo Reicho specialiosios tarnybos"146 aptinka
me nemažai rimtų ir ne netikslumų. Pirmame ir antrame 

tomuose autorius įvėlė daug netikslių geografinių pavadi
nimų. Atrodo, jau ir pirmokams žinoma, kad lietuviams 

nepasisekė sukurti SS legiono, tačiau jaunas rusų autorius 
atkakliai rašo apie kažkokius „dezertyrus iš Lietuvių SS 

legiono" (I tomas, p. 88). Aukštesnieji SS ir policijos va
dovai niekada nebuvo pavaldfas saugumo policijai ir SD, 

greičiau atvirkščiai (II tomas, p. 27). 1941 metų vasarą 

Lietuvoje buvo atkurtas Valstybės saugumo departamen
tas, o ne Lietuvių saugumo valdyba (II tomas, p. 65). Au

torius, neatskleisdamas savo žinių šaltinio, tvirtina, kad 

po to, kai Lietuva buvo visiškai okupuota (ši kartą vokie
čių ), išblaškytos sukilėlių grupės buvo reorganizuotos 

i 24 šaulių (!?) (iš jų vieną kavalerijos) (!? ) savisaugos 
batalionus, po 500-600 žmonių kiekviename. Bendras 
karių skaičius šiose formuotėse siekė 13 tūkstančių, iš jų 

250 karininkų. Toliau autorius rašo, kad Kauno rajone vi
sos lietuvių policinės grupės buvo sujungtos į batalioną 
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„Kaunas", turintį septynias kuopas (teisingas padalinio 
pavadinimas Tautinės darbo apsaugos (TDA) batalio
nas, vėliau gavęs Nr. l , jame buvo penkios kuopos) (II 

tomas, p. 140). 
Susidaro įspūdis, kad aptariamos knygos autorius 

priklauso grupei žmonių, neatskiriančių Lietuvos nuo 
Latvijos, ir klausiami apie Lietuvą būtinai minintiems 
Rygą. Antro tomo 145 puslapyje S. Čiujevas rašo, kad 
„pasižymėjo savo „žygdarbiais" ... lietuvių bataliono 
vadas kapitonas Boleslavas Maikovskis, iki tol buvęs 
Rėzėknės [Latvija - P. S.] policijos viršininku". Iš tik
rųjų B. Maikovskis yra ne lietuvis, o latvis, ir niekada 
nebuvo bataliono, juo labiau lietuviško, vadas. Jis buvo 
aizsargų pulko kuopos vadas, o nuo 1941 metų liepos 
27 dienos iki 1944 metų vasaros - policijos 4-os nuo
vados viršininkas Rėzėknės rajone (Latvija). Po karo 
Latvijoje už akių nuteistas mirties bausme. Iki savo 
mirties gyveno Niujorke, Grant-aveniu, 23256. 

Du S. Čiujevo knygos „Trečiojo reicho specialiosios 
tarnybos" tomai papildyti įdomiomis, tačiau prastos ko
kybės archyvinėmis nuotraukomis. Viena antro tomo 
nuotrauka patraukė dėmesį, nes joje lyg ir pavaizduotas 
vokiečių SD karininkas, kurio likimas susijęs su Lietuva, 
ir apie jį bus kalbama šioje knygoje. Po nuotrauka skaito
me: ,,Komandos „Cepelin" vadovas Hansas Grafe (kairė
je) ir jo agentas, buvęs kriminalinis nusikaltėlis, nevykęs 

Staline žudikas Tavrinas". 177 puslapyje Hansas pavirsta 
Haincu, o 370 - Georgu ir 1943 metų sausį žūva eismo 
įvykio metu (p. 177). Toliau knygoje, jau 294 puslapyje, 
jis prisikelia ir priiminėja lankytojus. Drįstu abejoti, kad 
nuotraukoje pavaizduotas H. Grafe. Nuotraukoje vokie
čių karininkas turi pirmo SS karininko laipsnio SS-Un
tersturmfuhrer (jaunesniojo leitenanto) skiriamuosius 
ženklus. Vokiečių agentas P. l. Tavrinas buvo pristatytas 
H. Grafe'ei 1943 metų rugpjūtį, kai jis turėjo SS obers
turmbannfuhrer (pulkininko leitenanto) laipsnį ir nie
kaip negalėjo būti nufotografuotas su skiriamaisiais lei
tenanto ženklais. 
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Dar viena pastaba susijusi su paslaptinga aptariamo 
karininko SS obersturmbannfuhrer H. Grafe mirtimi. 
Anksčiau minimas S. Čiujevas, pasiklydęs mirties datose, 
rašo, kad H. Grafe žuvo eismo įvykio metu. Dėl žuvimo 
aplinkybių jam neprieštarauja autoritetingas Trečiojo rei
cho istorijos žinovas Konstantinas Zaleskis (KoHcmaHmUH 
3aJ1eccKuū)1◄1. Tačiau tais pačiais metais išleistoje SS istori
jos knygoje K. Zaleskis jau rašo, kad H. Grafe žuvo lėktuvo 
katastrofoje 148

• Vis dėlto teisus yra ir S. Čiujevas, ir pirmoje 
knygoje K. Zaleskis tvirtindami, kad H. Grafe žuvo eismo 
įvykio metu 1944 metų sausio 25 dieną 149

• 

Trumpai lietuvių policijos batalionų kilmės istorija 
apžvelgiama kitoje S. Čiujevo knygoje labai tendencin
gu pavadinimu „Prakeikti kareiviai. Išdavikai III reicho 
pusėje" 150. Šiame veikale pasakojama apie Trečiojo reicho 
ginkluotųjų pajėgų kūrimą iš Sovietų Sąjungos piliečių ir 
emigrantų. Faktiškai knygoje tokiu pavadinimu neturėtų 
būti kalbama apie lietuvių savanoriškus dalinius paskuti
nio karo metais, nes lietuvių policinių batalionų karių sa
vanorių niekas neprakeikė ir jie nieko neišdavė. Knygos 
autoriui turėtų būti žinoma, kad sovietinė vyriausybė, 
atsisakiusi pasi rašyti Ženevos konvenciją dėl karo be
laisvių, atėmė iš jos piliečių teisę būti ginamiems. Todėl 
piliečiai nebuvo skolingi valstybei lojalumo ir, savaime 
aišku, jie nebuvo išdavikai. Teisi buvo anglų rašytoja ir 
literatūros kritikė Rebeka Vest: ,,Jeigu valstybė suteikia 
piliečiui apsaugą, ji turi teisę reikalauti iš jo lojalumo, 
ir jeigu pilietis lojalus valstybei, ji privalo suteikti jam 
savo apsaugą." 151 

Toliau S. Čiujevas grįžta prie statistikos ir rašo, kad 
Lietuvoje buvo suformuoti 22 lietuvių batalionai Schu
ma (nuo l-o iki 15-o ir nuo 251-o iki 257-o). 1942 metų 
rugpjūčio-spalio mėnesiais lietuvių batalionai dislokuoti 
Ukrainos teritorijoje: 3-as - Molodečne, 4-as - Stalino, 
7-as - Vinicoje, 11-as - Korostėne, 16-as - Dniepropet
rovske, 254-as - Poltavoje, o 255-as - Mogiliave (Balta
rusija). 1942 metų spalį 250-as lietuvių batalionas ( tarp 

anksčiau paminėtų numeritĮ kažkodėl nėra) buvo įjung-
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tas į armijų grupės „Šiaurė" sudėtį ir jo pagrindu įsteigtos 
650-a ir 651-a apsauginės RyttĮ kuopos (lietuviškos). 

Kaip ir ankstesnėje knygoje152 S. Čiujevas veikale 
„Prakeikti kareiviai" žodis žodin tvirtina, kad armijų 

grupės „Pietūs" vadovybei 1943 metų balandžio mėn. 

buvo pavaldūs šie lietuvių policijos batalionai: 22-as ( 4 
kuopos), 268-as (3 kuopos), 4-as (3 kuopos), 114-as (3 
kuopos), 116-as ( 3 kuopos), 11 7-as ( 3 kuopos), 117 -as 
sargybos (3 kuopos), 122-as (3 kuopos), 123-as (3 
kuopos), 130-as (l kuopa). Nominalus šios „armijos" 
vadas buvo buvęs lietuvių kariuomenės papulkininkis 
Spokevičius ( turi būti Špokevičius), tačiau realiais vadais 
liko vokiečiai. Iš kur S. Čiujevas ėmė lietuvių batalionus 
su tokiais numeriais, lieka paslaptis, juo labiau kad pats 
autorius prieštarauja sau. 

Kito žinomo rusų rašytojo ir istoriko B. Sokolovo 
(Eopuc CoK011oa) knygos parašytos įdomiai, supranta
mai ir lengvai skaitomos. Tačiau tenka abejoti kai kuriais 
autoriaus vertinimais ir samprotavimais, ypač kai kalba
ma su Lietuva susijusiais klausimais. Patrauklioje knygoje 
,,Antrojo pasaulinio paslaptys"m autorius rašo, kad „po
žiūris [vokiečių - P. S.] į lietuvius buvo blogesnis: kitaip 
negu estai ir latviai, jie nepriklausė arijų tautoms. Todėl, 
tarp kita ko, lietuvių SS divizija buvo suformuota vėliau 
negu estų ir latvių" (p. 318). Toliau knygoje autorius 15-ą 
esesininkų diviziją įvardija kaip lietuvių ir latvių. Laimei, 
autorius šiuos neteisingus faktus pažodžiui nusirašė iš 
,,Nepriklausomo laikraščio" 154 • 

Kitoje savo knygoje B. Sokolovas teisingai pripažįs

ta, kad Raudonosios armijos elgesys 1940 metais buvo 
agresijos aktas Lietuvos valstybės atžvilgiu, ir kviečia 
dabartinės Rusijos vyriausybę pasmerkti J. Stalino epo
chos užsienio politiką, atsiprašyti už tarptautinės teisės 
pažeidimus, taip pat pažadėti, kad panašūs veiksmai 
niekada nepasikartos ateityje155

• Toliau autorius, nenu
rodydamas informacijos šaltinio, rašo, kad„ 1943 metų 
kovo mėn. Ostlando reichskomisariatas buvo likvi -
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duotas", kad „Lietuva, Latvija ir Estija buvo vadinamos 
ne generalinėmis sritimis, o esančiomis Vokietijos glo
bojamomis žemėmis" (p. 373). Ir galiausiai, autorius, 
pamiršęs, ką rašė ankstesnėse savo knygose, nurodo 
priežastį, kodėl lietuviams taip ir „ nepasisekė" sukurti 
savo SS legiono: ,,< ... > lietuviams taip ir neleido su
formuoti SS divizijos, mat jie buvo per daug glaudžiai 
susimaišę su nearijetiška tauta - lenkais" (p. 379). 

Rusijos Federacijoje jau keleri metai ryžtingai formuo
jama politinė valstybės pozicija Antrojo pasaulinio karo 
vertinimų atžvilgiu. Nors į apyvartą įvedama vis naujų 
istorinių faktų, tačiau apskritai siekiama išsaugoti sovie
tinėje istoriografijoje suformuotą karo įvaizdį: jis daugiau 
priklauso politikos sričiai negu istorijai. Pastaruoju metu 
Rusijos Federacijos spaudoje ir knygų rinkoje vis dažniau 
pasirodo straipsnių ir atskirų knygų, kuriose iškreiptai 
nušviečiami Antrojo pasaulinio karo įvykiai Lietuvos te
ritorijoje, juodinama Lietuvos policija ir jos formuotės. 
Ypač tokitĮ knygų leidyboje pasižymėjo Maskvos leidykla 
gražiu pavadinimu „Europa" (Eapona). Jos XXI amžiuje 
išleistos „istorinės" knygos niekuo nesiskiria nuo išleistų 
sovietmečiu: tas pats stilius, tie patys ne visada teisingi ir 
jau spėję įgristi teiginiai ir labai tendencingai parinkti ci
tuojami dokumentai1;i;. Neparemtas konkrečiais įkalčiais 
propagandinis stilius, kokio griebiasi „Europos" autoriai, 
skaitytoją vargiai įtikina, o šio darbo autoriui išvis nėra 
priimtinas. Todėl tarp rusakalbių skaitytojtĮ vyrauja klai
dinga nuomonė apie lietuvitĮ policijos funkcijas, tikslus ir 
veiklą Antrojo pasaulinio karo metais. 

Dabartinis Rusijos istorikas Michailas Krysinas yra 
išleidęs keletą įdomitĮ knygų, skirttĮ Antrojo pasaulinio 
karo problematikai. Knygoje „Pabaltijys tarp Stalino ir 
Hitlerio"157

, įdomioje, nors parašytoje sovietine dvasia, 
autorius lietuvitĮ kitaip nei „Lietuvos kolaborantai" 
nevadina. Žodžiai „kovotojai dėl nepriklausomybės" 

visur rašomi kabutėse, tarsi bf1tt1 savaime aišku, kad 

nei sovietai, nei vokiečiai apie jokią nepriklausomybę 
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nė užsiminti nebūtų leidę. Knygos įvade M. Krysinas 

skaitytojų nuostabai teigia, kad jam „faktai rodo, jog 
vietinių kolaborantų vaidmuo < ... > darė juos savano
riškais nuosavos tautos genocido dalyviais < ... >" (p. 5). 
M. Krysinas keliose savo veikalo vietose užduoda nai 
vų, XXI amžiaus istorikui nederamą klausimą, į kurį 

jau seniai atsakė pati istorija: ,,< ... > kodėl Pabaltijo 
„kovotojai dėl nepriklausomybės" nekilo į ginkluotą 

kovą prieš vokiečių fašistus okupantus?", ,,kodėl jie 
(Pabaltijo gyventojai - P. S.] nekovojo nepaisydami 
ideologinių nesutarimų, lygia greta su tarybiniais par
tizanais, kaip tai buvo, pavyzdžiui, okupuotoje [prieš 
karą nepriklausomoje, o ne sovietų okupuotoje - P. S.] 
Prancūzijoje?" (p. 5). Kitoje vietoje autorius, pamirš
damas savo užduotus klausimus, nežinia kokiu pagrin
du remdamasis rašo, kad „ženkli [!? - P. S.] Pabaltijo 
valstybių gyventojų dalis < ... > Didžiojo Tėvynės karo 
metais stojo Tarybinės Rusijos pusėje" (p. 23). Auto
rius kliedi, ir parodo savo absoliutų Baltijos šalių isto
rijos neišmanymą teigdamas, kad „kolaborantai buvo 
pasirengę atnešti fašistams bet kokias savo tėvynainių 
aukas < ... > netgi iki paskutinio žmogaus" (p. 5). Jis 
daugelyje savo opuso vietų tiesiog žavisi kaip keiksma
žodžiu junginiu ,,lietuvių nacionalistai". Taip ir norisi 
autoriui patarti, kad nereikia painioti nacionalizmo 
su nacionaline savigarba, su jausmu, kad tu priklausai 
tam tikrai tautai, kad ji (ši tauta) tau tam tikra pras
me yra brangi ir artima. Baigdamas M. Krysinas, no
rėdamas dar kelintą kartą įgelti lietuviams, rašo, kad 
tarnauti operatyvinės grupės „K (SS-Einsatzgruppe A) 
operatyviniame būryje 3/A (Einsatzkommando 3/A) 
savanoriais stojo 1150 lietuvių, vadovaujamų Antano 
Iškausko (p. 139, 338). Tačiau vokiečių saugumo po
licijos ir SD (taip pat operatyvinių grupių) vadų 1941 
metų liepos 11 dienos raporte Nr. 19 Vyriausiajai Rei
cho saugumo valdybai „Pranešimai apie įvykius Sovie
tų Sąjungoje" (Ereignismeldungen UdSSR) yra teigia
ma, kad Einsatzgruppe A sudėtyje aktyviai veikia 250 
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žmonit! lietuvių Sonderkommando'58• Po dviejų dienų 

parengtame raporte jau kalbama apie 150-ies lietuvių 
būrį, veikiantį Einsatzgruppe A sudėtyje1 59• Ir paskuti 
nė pastaba, skirta šiai M. Krysino knygai: jeigu auto
rius būtų mokėjęs lietuvių kalbą, būtų susipažinęs su 
lietuvių tautiniais simboliais arba bent būtų parodęs 
būsimosios knygos maketą žinovui, tai po trečia nuo 
galo nuotrauka nebūtų parašęs „nacionalistinis mitin
gas Rygoje ... " (p. 225). 

Dar didesnis šovinizmas ir neapykanta Baltijos 
šalių tautoms dvelkia iš paskutinės Rusijoje 3000 eg
zempliorių tiražu išleistos M. Krysino knygos iškalbingu 
pavadinimu „Pabaltijo fašizmas. Istorija ir dabartis" 160

, 

skirtos „Pabaltijo fašizmo evoliucijai nuo prieškarinių 
laiktĮ iki šių dienų". Jau pirmajame savo veikalo pusla
pyje rusų autorius užduoda retorinį klausimą: ,,Kuo, jei 
ne fašizmu, galima pavadinti latvių, estų ir lietuvių poli
cininkų bei legionierių „kovą dėl nepriklausomybės" su 
Trečiojo reicho vėliavomis?" (p. 2). M. Krysinas, kaip ir 
ankstesnėje knygoje, vėl užduoda savo nelabai apgalvotus 
klausimus, kodėl Pabaltijo gyventojai nekovojo, nepai
sydami ideologinių nesutarimų, petys į petį su sovieti
niais partizanais prieš vokiečių fašistus, bei teigia, esą 
,,< ... > kolaborantai buvo pasirengę atnešti fašistams bet 
kokias aukas iš savo tėvynainių< ... > netgi iki paskuti
nio žmogaus" ir t. t. Autorius ypač atkreipia skaitytojų 
dėmesį į tai, kad „Pabaltijo respublikos (!) įėjo i So
viettĮ Sąjungos sudėtį visiškai nepažeisdamos (!) tarp
tautinės teisės". Rusų istorikas rimtu veidu teigia, kad 
„įsteigti fašistinės okupacijos laikais < ... > lietuvių SS 
daliniai savanoriškai bendradarbiavo naikindami savo 
nuosavą tautą" (p. 6). Antroje knygoje autorius praple
čia savo pirmosios knygos teiginį, esą „ženkli Pabaltijo 
valstybių gyventojlĮ dalis ir Pilietinio karo, ir Didžiojo 
Tėvynės karo metais stojo Sovietinės Rusijos pusėje" 
ir kad „nuo 1940 iki 1945 metų Pabaltijyje vyko an
trasis pilietinis karas" (p. 25), nors toliau savo knygoje 
jau teigia priešingai: ,,< ... > Pilietiniam karui Pabaltijy-
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je buvo užbėgta už akių represijomis" (p. l O l) . Patei 

sindamas sveti mos valstybės terorą nepriklausomoje 

kaimyninėje šalyje, rusų autorius pateikia statistiką, 

kad 194 1 metų birželio 14-15 dienomis buvo suimta 

6 17 ir ištremta už Lietuvos ribų 1266 vadovaujančiųjų 

lietuvių policijos darbuotojų, paprastų policininkų ir 

jų šeimų narių (p. 99). Ir apskritai didžiosios Rusijos 

istorikas kelia kažkelintą re torinį klausimą, ,, kodėl gi 
Rusijos vyriausybei nepareikalauti iš Pabaltijo šalių 

vyriausybių kompensuoti dalį hitlerinės okupacijos 

žalos, jei hitlerininkų nusikaltimuose dalyvavo lietu

vių < ... > savanoriai" (p. 109). Iš aptariamos knygos 
sužinome, kad „ lietuvių politinės policijos" funkcijas 
Kaune atliko vadinamasis skrajojantis (Rollkomman
do) SS obersturmfiihrer Hamanno būrys, o Vilniuje -

Vilniaus ypatingasis būrys (Sonderkommando der Sipo 
und SD) (p. 136 ir 140). Neatskleisdamas savo šaltinio, 
M. Krysinas smarkiai padidina lietuvių policijos batali
onų skaičių, teigdamas, kad jų karo metais buvo įsteigta 

net 38 (p. 149). Knygos pabaigoje rusų istorikas tvirtina, 
kad vermachto Kuršo grupuotėje kovojo „13-tas lietuvių 
policijos batalionas, vadovaujamas majoro Antano Štar
kaus-Monte's, kuris anksčiau įėjo į 3-ą SS kariuomenės 
lietuvių savanorių pulką" (p. 432). Na ir pabaigoje tik 
kelios iš daugybės istorinių-faktologinitĮ klaidų ir riktų: 

,,Latvijos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas < ... > Justas Paleckis" (p. 74), ,,buvęs preziden
tas A. Voldemaras" (p. 132), ., Marijampolė, dabartinis 

Kapsukas" (p. 136, 172) ir t. t. 
Dar Sovietų Sąjungos gynybos ministerijos mėnrašty

je buvo paskelbtas straipsnių ciklas bendru pavadinimu 
„Budeliai" 161 • Publikaciją parengęs autorius teigia, kad 

nuo pirmųjų vokiečių okupacijos Lietuvoje dienų „bur
žuaziniai nacionalistai teikė nacistams aktyvią karinę 
pagalbą" 162• Buvo sudaryta 20 apsauginių batalionių, ku

ritĮ sudėtyje buvo 8000 žmonių. Nuo pat pirmųjų karo 
dienų Kaune buvo įsteigta lietuvių saugumo policija ir 
kriminalinė policija. Tokie pat padaliniai įsteigti Vilniuje 

56 

i•1 l lanai111 (ny6m1Ka1ĮuK) llOA

rmooun 1: Anoo), Boeu110_ 

ucmopu11eo:wi JKypuan, 
1990. },~. 4, 5, 6. 

'" 'Jc11 pat, Nr. 6, 23. 

• 

,., Ttt1 pat, Nr. 6, p. 25. 

"' Korab-2cbryk R., /!lala 
ks,rga w obrome Arnui 
Krajowcj 11a W//erisuzyz-
11;,, Lublin, 1991. 

"' Te11 pat, knygos v1ršcloo 
kc1virlas puslapis. 

,,. R. Korab-2cbryk, Biala lwę

ga w obronie Arnui Kra1owej 
,w Wile,iszczyznie, 'i. 12- 13. 

,.. Molio A., Uniforms of lhc 
SS. Vol. 5: Sicher/1c1tsdie1ut 
u11d S1cl1cr/1citspolizei 
1931- 1945, London, 1992. 

ir Šiauliuose. Pasak autoriaus, kiekviename lietuviškame 
miestelyje okupantai steigė pagalbinės policijos ir saugu
mo policijos formuotes. Straipsnio priede pateikiamas 
Pabaltijyje veikusios A operatyvinės grupės vadovo SS 
brigadefiihrer ir policijos generolo majoro W. Stahleckerio 
pranešimas apie grupės veiklą laikotarpiu iki 1941 metų 

spalio 3 1 dienos, kuriame teigiama, kad nuo pat karinės 

kampanijos rytuose pradžios „Lietuvos nacionalinės jė
gos susijungė į vadinamuosius partizaninius junginius"16J. 

Kaune įsisteigė keturios stambios partizanų grupės. Ra
jonuose, kuriuose dauguma gyventojų buvo lenkai, buvo 
įsteigta lenkų pagalbinė policija. 

Lenkų autorius Romanas Korab-Zebrykas savo ten
dencingai parašytoje knygoje iškalbingu pavadinimu 
,,Baltoji knyga ginant Armiją krajovą Vilniaus krašte"1

&1, 

išleistoje Liubline, kuri buvo tarsi atsakas į „lietuvių Sąjū

džio inspiruotus kaltinimus AK"165
, teigia, kad nepriklau

somos Lietuvos policija gana lengvai, beveik be nuostolių 
ištvėrė sovietų valdžios laikotarpį, o prasidėjus karui jos 
nariai tęsė tarnybą J. Ambrazevičiaus vyriausybės grei

tai atkurtoje kriminalinėje, saugumo policijose bei po
licijos batalionuose. Nors Lietuvos laikinoji vyriausybė 
neilgai išsilaikė valdžioje, jos sukurtos, pasak autoriaus, 

,,nusikalstamos lietuvių policijos infrastruktūros" 166 , pa
valdžios vokiečių gestapui ir saugumo policijai, atliko 
pagrindinį vaidmenį tvarkant vokiečių užimtas žemes. 

R. Korab-Zebrykas deda lygybės ženklą tarp lietuvių kri
minalinės policijos ir gestapo. Kalbėdamas apie lietuvių 

policijos batalionus, autorius konstatuoja, kad nuo karo 
pradžios per kelis mėnesius jų skaičius išaugo iki 20. 1942 

metų rugpjūtį jose tarnavo 8400 žmonių, iš jų 341 kari

ninkas, 1772 puskarininkiai ir beveik 6300 eilinių. 
Garsus temos žinovas Andrew Molio kapitalinėje stu

dijoje „Saugumo tarnyba ir saugumo policija 1931-1945"167 

rašo, kad 1941 metų birželio 28 dieną antisovietiniai par

tizanai Kaune vokiečit1 karo komendanto nurodymu buvo 

išformuoti ir iš jtĮ sudarytos 5 savanorių grupuotės. Be to, 

autorius teigia, kad 1941 metų liepos mėnesį lietuvių poli-
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tinė policija Vilniuje buvo išformuota ir sudaryta tvarkos 

palaikymo tarnyba ( Ordn1111gsdie11st), susidedanti iš 150 

žmonių. Metų pabaigoje, pasak A. Molio, buvo ;steigtas 
Lietuvos saugumo batalionas. 

Minėtinas lenkų profesorius Jerzy Turonekas, para

šęs precizišką ir gana objektyvią monografiją 168
• Kadangi 

Baltarusija buvo vokiečių ;steigto administracinio vie

neto Ostlando sudedamoji dalis, karo metais joje vykę 
politiniai ir kariniai procesai beveik sutapo su tais, kurie 
vyko Lietuvos teritorijoje. Profesorius). Turonekas teigia, 

kad steigiant savivaldos administracini aparatą ir nacio
nalinius policijos dalinius Lietuvoje ir kituose Ostlando 
kraštuose buvo siekiama, pasinaudojus karo sąlygomis, 

suaktyvinti tautą ir po karo atgauti nepriklausomybę. Au
torius rašo, kad 1941 metų pavasarį abveras steigė lietuvių 
diversinius būrius, o pirmomis karo dienomis organiza
vo ginklų tiekimą iš oro lietuviškam pogrindžiui. Toliau 
knygoje skaitome, kad „Lietuvos išlaisvinimo frontas" 
[turi būti „Lietuvių aktyvistų frontas", LAF - P. S.], vokie
čiLĮ abvero padedamas, sudarė Laikinąją Lietuvos vyriau
sybę. Okupacijos laikotarpiu įsteigti policijos batalionai, 
pasak profesoriaus, turėjo daugiau kariniLĮ nei policinių 
dalinių bruožų. Kalbėdamas apie policijos pajėgų dis
lokaciją, profesorius pateikia duomenis, kad 1942 metų 
birželio mėnesį „Baltarusijos generaliniame komisariate 
esančios policijos pajėgos savo sudėtyje turėjo l tūkstantį 
vokiečių karių ir 3 tūkstančius lietuvių, latvių bei ukrai
niečių policininkų" 169 • J. Turonekas daro nenuginčijamą 
išvadą, kad „nebuvimas politinės perspektyvos atėmė iš 
šių dal inių [lietuvių policijos batalionų - P. S.] pagrindinį 
kovos šalia vokiečių motyvą", bet kartu jie buvo pagrin
dinė jėga, stabdžiusi bolševikinio partizaninio judėjimo 
plitimą Lietuvoje. 

Vokiečių mokslinis bendradarbis Knutas Stangas iš
leido monografiją tendencingu pavadinimu: .,Kolabora
vimas ir masinės žudynės. LietuviLĮ pagalbinė policija, 
Hamanno motorizuotoji policinė grupė ir Lietuvos žydų 
žudynės" 1 70. Rašydamas apie Birželio 23-osios dienos lie-
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tuvių sukilimą autorius pažymi, kad dalis sukilėliLĮ gal
būt vadovavosi idealistiniais motyvais, bet juos nustelbė 
į sukilėlių gretas įsilieję žydų žudikai ir kriminaliniai 
elementai. Toliau K. Stangas skelbia beveik dviejų tūks

tančių (1834) Lietuvos žydų genocido vykdytojų lietuvių 
pavardžių sąrašą. Stebina knygoje paskelbtų pavardžių 
skaičiaus priskyrimas vienam Tautinio darbo apsaugos 
batalionui. Tai beveik keturių to meto policijos batalionų 
karių skaičius: tokio didelio bataliono lietuvių policijoje 
karo metais nebuvo. Vargu ar K. Stangas lankėsi Lietu
vos centriniame valstybės archyve Vilniuje, nes sugebėti 
paskelbti 1834 asmenų pavardes, visus juos be išimties 
priskirti „žydšaudžių" kategorijai ir nesurasti bataliono 
vado pulkininko Andriaus Butkūno vardo gali tik ne visai 
rimtai į temos nagrinėjimą žiūrintis autorius. K. Stangas, 
anot jo knygos recenzento dr. Arvydo Anušausko .,<...> 
leidosi į sunkiai suvokiamas fantazijas < ... >", .,< ... >iš 
menko Lietuvos istorijos žinojimo padarė klaidingas iš
vadas" ir „kai kurias knygos dalis pavertė neaukšto moks
linio lygio tekstais"17 1

• Tokiais kaip K. Stango moksliniais 
darbais Vokietijoje bandoma dengti nacių nusikaltimus 

juos priskiriant okupuotų vaJstybiLĮ gyventojams. 
Lenkų autorius Jaroslawas Wolkonowskis monografi

joje, skirtoje Armijos krajovos veiklai Vilniaus krašte172
, 

teigia, kad jau 194 l metLĮ birželio 28 dieną vokiečiai nu
ginklavo lietuviLĮ partizanus Kaune, pačius būrius per

ėmė, prieš tai likvidavę policijos štabą bei vyriausiąją 
komendantūrą. Netrukus iš .,< ... > kriminalinių nusi-
kaltėlitĮ ir lietuviLĮ nacionalistLĮ < ... >"173 pradėta steigti 
policijos batalionus. Antras policijos batalionas (vadas 
kpt. Aleksandras Kazakevičius) buvo įsteigtas liepos 
mėnesį, o penktas - rugpjūčio mėn. Kaune (vadas kpt. 
Juozas Kriščiūnas). Autorius rašo, kad remiantis lietu
viškais šaltiniais, iš viso buvo įsteigta penkiolika lietuvių 
policijos bataliomĮ, turinčių įvairius numerius. J. Wolko
nowskis tvirtina, kad būtent iš dalies policijos batalionq, 
dislokuotLĮ Vilniuje, buvo suformuotas Vilniaus ypatin-
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gasis būrys. etrukus, 1941 metų lapkričio mėnesį, iš se

nos kariuomenės likučių ir lietuvių policijos buvo įsteig

ta nauja organizacija - Schutzmmmschaien. 1942 metų 

vidur)i e jos sudėt)ie tarnavo 16 tūkstančitĮ lietuvių, taip 

pat 6 tūkstančiai policijos daliniuose ir 10 tūkstančių po
licijos bata lionuose (Schuma - Bataillonen). Kalbėdamas 

apie Lietuvos vietinės rinktinės steigimo istoriją autorius 

teigia, kad per dvidešimt dienų trukusią mobilizaciją į 

rinktinę užsirašė tiek savanorių, kad galima buvo sufor

muoti 20 batalionų bei po Yieną rezervinį ir mokomą
jį (viename batalione - 750 žmonių). J. Wolkonowskis 

pateikia LVR karių priesaikos tekstą, kuriame minimas 
A. Hitlerio vardas. 

JAV išleistos knygelės „Hitlerio Rytų legionai"n au
torius Antonio Munozas labai glaustai apžvelgia nacio
nalinių policijos dalinių steigimo ir veiklos trijose Bal

tijos valst)·bėse karo metais istoriją. A. Munozas rašo, 

kad lietuvių pogrindžio vadovas turėjo 36 000 nuolati
nių ir laikmų kovotojų. Prasidėjus 1941 metų sukilimui 
jų skaičius išaugo iki l 00 000 vyrų. Šiuos skaičius reikia 
vertinti labai kritiškai. Pasak autoriaus, vokiečiai pada

rė strateginę klaidą: nuo birželio 28 dienos iki rugpjūčio 
sukilėlių daliniai buvo nuginkluoti ir iš dalies jų buvo 

organizuoti policijos batalionai. Jis teigia, kad lietuviai 
vokiečių tvarkos policijai ir SS suformavo 30 policijos 
batalionų, neįskaitant 301 - 3 l O erijos batalionų, prik

lausiusių \'ietinei rinktinei. t\ebūdamas istorikas jis ne
išvengė netikslumų, klaidų, nes rašydamas knygelę nesi

remė pirminiais archynniais šaltin iais, o naudojosi tik 
žiup nelJaJs lmių, paimtų iš įvairių autorių knygų, skirtų 

AntroJo p~ulinio karo istorijai. Knygoje pateikti netei
smgi L1eturnje tarnavusių volueė1ų policijos pareigūnų 
\-ardai 1r lidu\'iŲ policijos pareigūnų pavardės. Rašy
damas apie lietunų policijos bataJfonų perdislokavimą 

kn)·gos aulonus teigia, kad 255-as batalionas 1944 metų 
rugpJŪl! buvo perk.eitas į Kauną, tačiau žinoma, kad Kau
nas tų metų rugpjūčio l dieną buvo užimtas Raudono
sios arm11os. Knygoje teigiama. kad JO-as policijos bata-
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lionas galutinai išformuotas 1943 metlĮ vasario mėnesį, 
o 1944 mettJ spalį, anot autoriaus, šis batalionas Dancige 
įjungtas į 2-o lietuvių savanoritĮ pėstininklĮ pulko sudėtį. 
Knygoje esama ir daugiau trūkumtĮ, bet laimei, autorius, 

gyvendamas Amerikos žemyne, susilaikė nuo klaidingų 
vertinimtĮ, komentan1 ir išvadtĮ, o vien dėstė datas, įvy
kius ir faktus. 

1998 metai buvo labai dosn(1s išleisit! knygtĮ šioje 
monografijoje nagrinėjama tema. Be šios monografijos 
autoriaus'" ir A. Bubnio Lietuvoje išleistų knygų, JAV 
lietuvių kilmės autorius Henry L. Gaidis parašė knygą 
„Lietuvos karinių formuočių Antrojo pasaulinio karo 

metais istorija ( l 939-1945)"1: 6• 300 puslapių apimties 
knygoje aprašoma Lietuvos ir lietuvių karinių formuočit! 
raida paskutinio karo metais. Nelabai kruopščiai parašy
toje knygoje H. L. Gaidis teigia, kad Lietuvos Apsaugos 
Dalinių (LAD) (taip juos vadina autorius) l, 2, 3, 4, 5 ir 6 
batalionai buvo atitinkamai pervardyti į 13, 2, 11, 7, 5, 8 
LAD batalionus. Autorius rašo, kad 1941 metų spalio 24 
dieną penkiuose Vilniaus batalionuose buvo 2052 eiliniai 

bei 87 karininkai. 1942 metais bataJiomi skaičius pasiekė 
20 ir juose tarnavo 6275 kariai, tarp jų 341 karininkas. Šių 

skaičių šaltinio autorius nenurodo. 
H. L. Gaidis rašo, kad vidutiniškai bataliono sudė

t)ie buvo 15- 20 karininktĮ, 100- 150 puskarininkių ir 
300-500 karitĮ. Apie lO 000 lietuvių karo metais tarnavo 

LAD batalionuose. Kaip teigia autorius, tikslaus skaičiau 

sužinoti neįmanoma. 1 ors nėra patikimų duomenų apie 

LAD batalionų aukas, rašo knygos autorius, vi dėlto, jo 

duomenimis, iki ovietinė invazijos 1944 metais žuvo 15 

karininkų ir 400 karitĮ, apie 1000 žmonių buvo užeista, 

iš jų 150 liko invalidais ir niekada negrįžo į tarnybą. Be 

to, LAD batalionai labai kentė dėl de-Lertyrų. Paskutinia

me UžimtlĮ RyttĮ sričių ministerijos personalo tarnybo 

1945 metų sausio 24 dienos raporte, kurį mini L. H. Gai

dis, teigiama, kad paskutinėmis karo dienomis Lietuvoje 

tarnavo apie 3000 lietuvių policininkų. Artėjant antrajai 
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rusų okupacijai, jiems buvo įsakyta „ištirpti". Daug lie
tuvių policininkų prisijungė prie pogrindžio ir tęsė kovą 
partizanų daliniuose. Anksčiau minimame raporte ra

šoma, kad 1945 metų sausį vermachto ir liuftvafės dali

niuose tarnavo 5400 lietuvių, buvusių lietuviškų karinių 

struktūrų karių 177. Deja, rašydamas šią knygą, autorius 
nepasinaudojo nė vienu archyviniu dokumentu, nė vienu 
rimtu šaltiniu. 

Garsus holokausto tyrinėtojas amerikietis Raulis Hil
bergas savo knygoje „Nusikaltėliai, aukos, stebėtojai" 178, 

aprašydamas Europos žydų tautos tragediją viešpataujant 
naciams, neišsiverčia neapibūdinęs Baltijos šalių, tarp 
jų ir Lietuvos, padėties Antrojo pasaulinio karo metais. 
Vokiečių okupacinis režimas nesugebėjo be vietos gyven
tojų pagalbos užtikrinti sklandžios būtiniausių tarnybų 
veiklos ir palaikyti viešosios tvarkos. Autorius teigia, kad 
Baltijos šalių policijai Rytuose teko svarbiausias vaidmuo. 
Jų gyventojai tarnavo ne tik tvarkos, bet ir saugumo po
licijoje. Pasak R. Hilbergo, estų, latvių ir lietuvių policija 
kartu turėjo 54 batalionus. Su tuo negalima sutikti, nes 
dokumentais yra įrodyta, kad Lietuvos generalinėje srity
je buvo įsteigti 26 batalionai, panašų skaičių turėjo estai, o 
latviai turėjo dvigubai daugiau policinių batalionų. Mano 
nuomonę patvirtina 1942 metais Ostlando generalinių 
sričių tvarkos policijos vadams skirti policijos batalionų 
eiliškumo numeriai: estams buvo skirti 24 numeriai, o 
latviams 48. 

Naujausias leidinys, kuriame dalinai randama na
grinėjamai temai faktinė medžiaga, yra Maskvoje iš
leista S. Drobiazko (Cepzeu JJ,po6RJKO) ir A. Karaščiuko 
(AHopeu KapauzyK) knyga „Rytų savanoriai vermachte, 
policijoje ir SS"m. Autoriai, nenurodydami jokio kon
kretaus šaltinio, be panaudotos literatūros sąrašo knygos 
gale, pateikia kovojusių su ginklu rankose arba tarnavu

sių įvairiuose pagalbiniuose daliniuose Vokietijos pusėje 
1941-1945 metais žmonių skaičių: 250 tūkstančių ukrai
niečių, 150 tūkstančių latvių, 90 tūkstančių estų, 70 tūks

tančių baltarusių ir 50 tūkstančių lietuvių. Po to, kai visa 
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Lietuvos teritorija buvo užimta vermachto, rašo autoriai, 
išblaškytos lietuvitĮ sukilėlitĮ grupės buvo reorganizuotos 
į 24 savisaugos batalionus (visi šaulių, išskyrus vieną, va

dinamą kavalerijos batalionu). Kiekvieno bataliono su
dėtyje buvo 500- 600 lietuvitĮ ir vokiečių ryšių grupė, 

sudaryta iš vieno karininko ir 5- 6 puskarininkių. J 941 
metų lapkritį lietuvių savisauga buvo pertvarkyta į pagal
binę policiją. Bendras karių skaičius 1942- 1944 metais 
suformuotuose 22 lietuvių schuma batalionuose siekė 

8 tūkstančius žmonių, dar 13 batalionų buvo nebaigti 
formuoti. Knygoje autoriai teigia, kad lietuvių pagalbinės 
policijos batalionų privilegijuota padėtis pasižymėjo tuo, 
kad 1943 metų gegužę jie buvo pervardyti į policinius (Po
lizei-Bataillonen), o kitų metų balandį, bent nominaliai, 
perduoti vietos savivaldybių pavaldumui. S. Drobiazko 
dar parašė nemažai puikių knygų 180

• 

Dabar sunku pasakyti, kada bolševikai atvirai pripa
žino, kad vokiečių pusėje tarnavo per milijonas buvusių 

tarybinių piliečių, jau nekalbant apie pavergtų Pabalti
jo valstybių piliečius181 • Tačiau žinomas rusų rašytojas 
ir istorikas B. Sokolovas knygoje „Okupacija. Teisybė ir 
mitai" teigia, kad „vermachte, karinėse ir policinėse SS 
ir SD formuotėse tarnavo < ... > nuo vieno iki pusantro 
milijono buvusitĮ tarybinių piliečit(182• Kitoje to paties 
autoriaus knygoje „išdavikų" skaičius dar padidėja: ,,ver
machte tarnavo nuo pusantro iki dviejų milijonų tary
binitĮ piliečių" 183. O. V. Romanko (Onez Po~taHbKo) rašo, 
kad vokiečių ginkluotosiose pajėgose tarnavo 1,3- l ,5 mi
lijonai Soviett1 Sąjungos piliečitĮ 1 s-t. Kitas rusų autorius 
T. Gladkovas (Teooop fnaoKoB) atsargauja ir rašo, kad 
,,per milijonas tarybinitĮ piliečitĮ .. , aktyviai bendradarbia
vo su okupantais"185. Varžybas „kas daugiau" laimi puikus 

rustĮ autorius Volfgangas Akunovas (BonbcpzaHz AKJHOB) 
nuostabioje knygoje „SS divizija „Viking" parašęs, kad 
,,< ... > apskritai paėmus savanorių pasirodė esant per du 
milijonus žmonių < ... >"186

• O dabartiniai Vakarų šalitĮ is
torikai suskaičiavo, kad su vokiečiais bendradarbiavo trys 
milijonai Sovietų Sąjungos piliečių 187

• 

63 



Kai kurie autoriai, sąmoningai ar ne;sigilinę i klausi
mo esmę, teigia, ,,kad Waffe11-SS daliniuose < ... > tarnavo 
keliasdešimt tūkstančių olandt!, prancūzų, < ... > lietuvių ir 
estų fašistų"188, kad „lietuvių SS divizija buvo suformuota 
vėliau negu estų ir latvių, kad 1944 metų rudenį fronte ko
vėsi l ietuvių ir latvių 15-oji SS divizija"1R9• Kitur teigiama, 

kad „Pabaltijo SS formuotėse - latvių, lietuvių, estų - tar
navo 48 tūkstančiai karių" '90. Amerikietis M. Šteinbergas 
(M. WmeūH6epz) tvirtina, kad Vokietijos pusėje kovojo 
15-oji lietuvių divizija. Kartu su jos 20 tūkstančių karit! 
kovėsi ne tik lietuviai, bet ir estai, ir latviai 19 1

• Rusų auto
rius B. V. Sokolovas rašo, kad vokiečių požiūris i lietuvius 
buvo daug blogesnis negu i estus ir latvius, nes lietuviai ne
priklausė arijų rasei. Todėl, daro išvadą autorius, lietuvių 

SS divizija buvo suformuota vėliau negu estų ir latvių 192• 
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IIIICTbl - ,, /ICTII CORCTCKltX 

11apOAOn ... HCJasucrwaR 
m,cma, 20-02- 1992. 

190 Pc1111111 JI., Konna6opa11110-
1111c r b1 ft >KCpTDM pe;+:11,ų,1, 

3 11tlMR, No. 8/ 1994, e. l i9. 

191 Wrc~116cpr M., Bo,. 
T O1111blC JICflfOlfbl furncp3. 
Man OJIJ BCCTl l blC crpanmtbl 

nropmi Muponmi, Hawa 
Pec11y6n111w, No. 8 ( 128), 03 

03 1995. 

191 CoKonon 6. 8 .. Tatmw 
omopoti 1.wpoooti, 2000, 
MocKoa, e. 318. 

,., E11cycfopedia of t/,e Holo
ca11st, ed. by lsrael Gutman, 
Macmillan Publishrng 
Com pan)', Vol. 2, p. 733. 

Tačiau ir užsienio šalių autorių darbuose apstu neži
nia iš kur paimtų istorin ių „perliukų". Didžiausias kurio
zas įvyko su SS standartenfuhrer Kario Jagerio nuotrauka. 
Niujorke išleistoje holokausto enciklopedijoje 193 vienas 
iš sudarytojų, nerasdamas tikros pulkininko nuotrau
kos, rado kažkokio vokiečių parašiutininko nuotrauką 
su parašu „Fallschirmjiiger" ir pateikė ją kaip K. Jagerio. 
Ši klastotė pasikartojo vėliau išleistose knygose ir inter
neto tinklalapyje. Ilgus metus tokia suklastota K. Jage
rio nuotrauka kabėjo Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus ekspozicijoje. O anglų publicistas Edvardas 
Crenkschou savo nevertame cituoti veikale sunkiai atski-

lt.4 M cnbHlt KOO Į{., lfep1rnn n., 
/111tmep11R CMt pmu. M oo:ea, 

1987, e. 321. 

ria valstybinės slaptosios policijos (gestapo) ir SD opera
tyvinių grupių kompetenciją. 

Rusų autorių duetas D. Melnikovas ir L. Čiornaja 
teigia, kad vokiečių operatyvinės grupės „savo kruvi
ną kelią tarybine žeme pradėjo 1941 m. liepos mėnesį", 

kad „liepos 8 d. buvo duotas įsakymas apie operatyvinių 
grupių permetimą iš Lenkijos į naują karinitĮ veiksmų 

teatrą - TSRS"194
• O N. S. Aleksejevas rašo, kad opera

tyvinėse grupėse buvo 14 000 tarnautojų 195
• Amerikiečių 

autorius J. Tolandas rašo, kad „paskui vokiečių armijas 
ėjo keturios SS Einsatzgruppen po tris tūkstančius žmo-
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1" Batlcris R., Ges/apo istorija, 
Kaunas, 1997. p. 250. 

"" Pufas Dž„ Hitleris ir jo 
slaptieji p11rt11eri11i, Kaunas, 
1998, p. 206- 207, 

'" Vokietijos vyriausioji rcicho 
saugumo valdyba. 

"' 6cpeJ1111 K., ).leno 11a-
1111CTCKoro 11pccryn1111Ka 

nuneiiKuca, Bec,mmK, No. 
12(246), 20 IIIOIIJI 2000 f . 

»J Cnaam1 A., /'i16enb 
n oM nett. 3 lltl llCKll 

0•11!ou014<1, Te1tb Auuu, 
1997. 

n i ų kiekvienoje"196• Lenkų istorikas M. Cyganskis teigia, 
kad keturiuose Einsatzgruppen tarnavo apie 9 tūkstanči ai 

žmon ių 197• Niurnbergo proceso metu SD organizacijos 
gynėjas Gavlikas 1946 metų rugpjūčio 27 dienos posė

dyje pareiškė, kad „iš viso visose keturiose operatyvinėse 
grupėse buvo nuo 1000 iki 1200 žmon ių", o žymuo „SD" 
operatyvinių grupių oficialiame pavadinime nebuvo nau
dojamas 198. Gestapo istorikas R. Batleris rašo, kad „Ein
satzgruppen < ... > suski rstyti i grupes po 3000 žmonių, 

vadinamos Einsatzkommando"199
• Dž. Pulas knygoje 

,,Hitleris ir jo slaptieji partneriai" rašo, kad ,,< ... > kiek
vienoje Einsatzgrupėje buvo nuo 50 iki 1000 vyrų. < ... > 
Visi vyrai buvo SS nariai, išėję specialų mokymą"200• Mas
kviet is K. Berezinas lietuvių saugumo policiją priskiria 
prie RSHA (Reichssicherheitshauptamt)201 struktūrų, o 
A. Lileikį įvardija kaip RSHA pareigūną202• Aleksandras 
Slavinas knygoje „Pompėjos žūtis" pateikia operatyvinės 
grupės „.P:.' pranešįmų ištraukų apie padėtį Lietuvoje pir
maisiais karo mėnesiais203• 

Svarbiausias informacijos šaltinis istoriniams tyri 
mams yra archyvai. Todėl rašant šią monografiją remtasi 
paskelbtais šaltiniais, esančiais įvairiuose Lietuvos Res
publikos archyvuose bei bibliotekų rankraštynuose. Jie 
padėjo knygoje atskleisti vokiečių valdymo organizaciją 
Lietuvos generalinėje srityje. Gausi archyvinė medžiaga, 
kurioje yra nemažai duomem1 apie vokiečitĮ institucijų 

veiklą Pabaltijyje Antrojo pasaulinio karo metais, taip 
pat ir Lietuvoje, karo metu pateko į JAV armijos rankas ir 
buvo išgabenta į Aleksandrijos miestą Amerikoje, netoli 
Vašingtono. Nemaža dalis medžiagos pateko į JAV Kon
greso biblioteką, Huverio bibliotek,) ir kitur. Itin svarbus 

mums yra vyresniojo vokiečių saugumo policijos ir SD 
vado Rygoje fondas, kuris, deja, saugomas Maskvoje. 

Likę Lietuvoje didžiausi ir pagrindiniai nagrinėjamai 

temai archyvinitĮ dokumentl! klodai sukaupti Lietuvos 
centriniame valstybės archyve. Čia saugomi vokiečių 
valdžios išleisti dokumentai sovietmečiu buvo priei
nami nedaugeliui - tik patikimiems istorikams ir KGB 
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žinybų darbuotojams, nes buvo įtraukti į slaptų fondų 

sąrašus. Kai kurie šiame didžiausiame šalies archyve 
saugomi dokumentai įstabiai tvarkingai dar karo metais 
buvo sugrupuoti, sunumeruoti bei surišti, kiti palaidi, 

sumaišyti su kitais fondais. Bet, nepaisant trūkumų, šie 
dokumentai dabar yra neįkainojamas to laiko liudytojas, 
ir jų autentiškumas nekelia abejonių. Dabar, kai daugu
ma fondL/ yra išsiaptinta, ypač daug vertingų dokumentų 
ir įvairios informacijos rasta šio archyvo Lietuvos gene
ralinės srities Vidaus rei ka l ų vadybos (f. R-6 l 7) tvarkos 
policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje įstaigos 

Vilniaus skyriaus (f. R-659), Lietuvos general inės srities 
lietuviLJ savisaugos daliniLJ štabo (f. R-660), lietuvių ry
šio karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje štabo 
(f. R-683), Lietuvos generalinės srities vokiečių saugu
mo policijos ir SD vado įsta igos Lietuvoje (f. R-972 ir 
f. R- l 399), lietuvių kriminalinės policijos skyriaus prie 
saugumo policijos ir SD vado (f. R-1216), saugumo po
licijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškajame Panevėžio 
skyriuje (f. R-650), Lietuvos generalinės srities Pirmojo 
generalinio tarėjo įstaigos Kaune (f. R-1549), įvai rių lie
tuvių policijos batalionų ir Lietuvos generalinės srities 
apskričių ir kituose fonduose. 

Fonde R-1399 yra 126 saugojimo vienetai. Čia randa
me įva irius direktyvinius vyresniojo vokiečių saugumo 
policijos ir SD vado Ostlande nurodymus, vokiečiL1 sau
gumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinėje srityje 
kasmėnesines ataskaitas Vyriausiajai Reicho saugumo 
valdybai, susirašinėjimą apie sovietinių partizanų vei
k.Ią bei gyventojų sabotažą įmonėse, susirašinėjimą apie 
lietuvitJ pogrindį, apie suėmimus, tardymo bylas, statis
tinius duomenis apie suimtuosius, mėnesines ataskaitas 
apie gyventojų nuotaikas, susi rašinėj imą su lietuvių sau
gumo policija, su lietuvių policijos batalionų vadovybe, 
apie bendras akcijas prieš bolševikų partizanus, informa
ciją apie Kaune įsteigtą aukštesniąją vokiečitJ mokyklą, 

kurioje buvo numatyta rengti vadų korpusą Rytams ir 
konkrečiai Lietuvai valdyti, ir kt. 

66 

., l t,opu6tplCKUU llpDl(UC, 
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<. l 21 335. 

Kadangi LCVA saugomuose fonduose buvo rasta ne
mažai naujų duomenų apie lietuvių policiją, darbe ne
vengta faktografinės medžiagos. Nauji nežinomi faktai, 
interpretuoti jau skelbtų apibendrinančių tyrimų fone, lei
do geriau suvokti tyrinėjimo objektą. Nebuvo galimybės 
ir tikslo panaudoti visus turimus dokumentus, tad panau
doti tik tie, kurie, autoriaus manymu, yra vertingesni. Be 
to, kai kuriems įvykiams nušviesti trūko archyvinės me
džiagos. Deja, archyve beveik nepavyko rasti arba aptiktos 
tik duomemi nuotrupos apie lietuvių policijos kavalerijos 
eskadroną, apie mokomąjį policijos batalioną „Lietuva". 
Kartais vieno ar kito lietuvitĮ policijos struktūrinio pada
linio funkcijoms, jų kaitos chronologinėms riboms, net 
padalinio egzistavimo laikotarpiui nustatyti reikėjo per
žvelgti šimtus dokumentų, tačiau be rezultatų. 

Labai daug svarbių autentiškų dokumentų buvo su
naikinta, dingo karo ir pokar io chaose. Rytų frontui grįž
tant į Lietuvos teritoriją, vokiečių saugumo policijos pa
daliniai, jei nespėjo išvežti į Vokietiją, tai sUJ1aikino savo 
pačitĮ sukauptą archyvą, einamuosius dokumentus, kar
totekas ir kitą medžiagą. Be to, nemažai vertingų doku 
mentt! sudegė arba buvo sunaikinta mūšių metu, ypač gi
nant Vilniaus tvirtovę. Nemažai dokumentų, susijusit) su 
vokieč it! policijos, o kartu, kaip sudedamosios jos dal ies, 
ir lietuvitJ policijos veikla karo metais, vokiečiai išsive
žė į Vakarus ir dalis jų saugoma Koblenco federaliniam e 
archyve (Buruiesarchiv Koblenz). Sovietai savo ruožtu n e
mažai jų išsivežė i Rytus ir dalis jų yra Maskvoje, IstorinitĮ 

dokumentinių kolekcijt! saugojimo centre (buvusiam e 
SSRS centriniame valstybiniame ypatingajame archyve), 
i kurį mūst/ istorikams vis dar sunku patekti. Vokiečit! 

saugumo policijos ir D operatyvinil) grupiq veiklą Lie
tuvos teritorijoje atspindi vokiečil) dokumentai, p askelbti 
tarptautinio Niurnbergo proceso dokumentų rin kin iuo
se. Tarp jt! randame garsią dr. F. V. Stahleckerio 1941 
mettĮ spalio LS dienos ataskaitą (dokumentas L- 180)20-', 
kurią reikėttĮ vertinti skeptiškai, ir to paties autoriaus 
priešmirtinės ataskaitos juodraštį be tikslios datos ( 1942 
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,.... 

metų vasaris - kovas) (Tarptautinio Niurnbergo proceso 

dokumentas PS-2273). 
Be LCVA, naudotasi Lietuvos visuomenės organizaci

jtf archyvo (Partijos istorijos instituto prie LKP Centro 
Komiteto (toliau - CK) fondas), Lietuvos ypatingojo ar
chyvo fondų dokumentais. Nemažai įdomios ir naudin
gos medžiagos rasta Lietuvos mokslų akademijos biblio
tekos Rankraščių skyriuje (Aleksandro Levano asmeninis 
fondas ir Kazio Rukšėno disertacijos rankraštis) bei Se
nosios periodikos skyriuje (Lietuvos fronto biuleten iai 
ir Lietuviškosios savivaldos administracijos žinios). Šit/ 
fondų medžiaga buvo naudinga sprendžiant temos kelia
mas problemas, padėjo geriau suprasti kai kuriuos neaiš
kius klausimus. Nurodyta autentiška dokumentinė me
džiaga leido šiame darbe parodyti, kaip buvo atkuriamos 
lietuvių policijos struktūros, kaip ilgainiui kito jų organi
zavimo principai, komplektavimo problemos, asmeninė 
sudėtis bei vadovybė. 

Tam tikrų šaltinių grupei priklauso skelbti dokumen
tai. Grupuojant juos chronologiškai verta išskirti šiuos 
darbus. 

1946 metais nuo sausio 26 iki vasario 2 dienos Rygo
je vyko teismo procesas „dėl vokiškųjų-fašistinių grobikų 

nusikalstamos veiklos Latvijos, Lietuvos ir Estijos TSR te
ritorijose". Teisme, kuris posėdžiavo tik septynias (!) die
nas, buvo teisiami septyni vok.iečių karinės-policinės va
dovybės Ostlande atstovai. Praėjus keturiems mėnesiams, 

1946 metų birželio l 9 dieną pasirašytoje spausdinti ir 
Valstybinės politinės literatūros leidyklos masiniu tiražu 
(net 10 200 egz.!) išleistoje 79 puslapių knygelėje „Kalti
namoji išvada ir nuosprendis byloje dėl vok.iškųjtĮ fašis
tinių grobikų piktadarybių Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
TSSR teritorijoje"205 pateik.iami Pabaltijo karinės apygar
dos Aukščiausiojo tribunolo teismo posėdžių protokolai. 
Kaltinamojoje išvadoje apygardos karinis prokuroras, jus
ticijos pulkininkas Zavjalovas dokumento pirmuose pus
lapiuose be sąžinės ir gėdos pareiškė, kad „vokiškieji fa
šistiniai grobikai < ... > iškėlė sau tikslą likviduoti Latvijos, 
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' Kaltmamoji išvadti ir ,mos. 
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,.. 'fi,11 pat, p. 9. 
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Pabnlt ijyje, Vilnius. 1957. 

;Ol'I Cooepwemw ceKpemuo, 
111011h 2003. No. 6 ( 169), 

e. 25. 

Lietuvos ir Estijos valstybinį savarankiškumą ir paversti 
jas vokiškomis kolonijomis"206• Dokumento autorius tur
būt buvo pamiršęs, kad Pabaltijo valstybės jau prieš pen
kerius metus buvo netekusios savo valstybinio savarankiš
kumo per stalininės armijos „išvaduojamąjį" žygį. 

Šioje propagandinėje knygelėje nė žodžiu neužsimena
ma apie „fašistinių grobikų" talkininkus, Pabaltijo gyven
tojus, o juo labiau apie bendradarbiavusią su vokiečiais 
lietuvitĮ policiją. Tiesiog sovietinės propagandos veikėjai 
dar nebuvo apsisprendę, ar verta į viešumą kelti Pabalti
jo krašttĮ gyventojų antisovietinį nusistatymą. Šioje kny
gelėje vos ne pirmą kartą istorinėje literatūroje lietuvių 

kalba aptinkame vokiečių saugumo policijos abreviatū
rą „SD". Čia „SS", ,,SD", gestapas, įvairūs komendantai, 
gebitskomisarai įvardijami kaip „karinė vokiečių valdžia 
ir baudžiamieji organai", kitoje vietoje m inima „SD" ka
riuomenė" (p. 24). Jokio paaiškinimo, ką reiškia „SD", o 
juo labiau informacijos apie minėtų institucijų struktū
ras, funkcijas, vadovus neteikiama. 

Po vienuolikos metų ta pati leidykla, tik ilgesniu 
pavadinimu - Valstybinė politinės ir mokslinės litera
tūros leidykla - dar kartą išleido dokumentinį leidin į 

apie teismo procesą Rygoje „Hitlerininkų piktadarybės 
Pabaltijyje"207

• Šioje didesnės apimties knygelėje vėl ran
dame, be papildomų paaiškinimtĮ ir komentarų, minėtą 
abreviat(1rą „SD", ,,SD" kariuomenė. Taip pat yra patei
kiamas lyg ir vokiečių saugumo tarnybos veiklos epi
zodas. Pateiktoje Pabaltijo karinės apygardos karinio 
prokuroro justicijos pulkininko Zavjalovo kaltinamojoje 
išvadoje teigiama, kad 1944 metų pavasarį „SD" ir gesta
po bendradarbitĮ buvo nužudytas važiuojantis automo
biliu iš Kauno į VilnitĮ Vilniaus ir Lietuvos metropoli
tas, Latvijos ir Estijos eksarchas Sergijus (Yoskresenskis) 
(Cepzuū (BocKpeceHcKuū)) drauge su kitais trimis ben
drakeleiviais. Iš tikro juos likvidavo persirengę vokiečitĮ 
uniformomis sovietų agentai208

• Jau tuometėje spaudoje 
buvo paskelbtas pranešimas, kad metropolitą užmušė 

sovietiniai partizanai. Metropolitas Sergijus dar visai 
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neseniai Rygoje vykusioje vyskupų konferencijoje griežtai 

pa~mer~ė __ bolševizmą. Be to, leidinyje minimas vokiečitĮ 
SS ir pohc1Jos vadas Lietuvoje Štalekelis (turėtų būtis t a h-

1 e c keri s) yra pakeltas iki generolo leitenanto laipsnio 

(p. 72): n~rs yra ž'.nom~, kad jis žuvo 1942 metais kovoje 
su bolsev1kų part1zana1s turėdamas SS i·r poI· .. . . ICIJOS gene-
rolo maJoro laipsnį. 

Lietuvos komunishĮ partijos (bolševikų) (toliau -
LKP(b)) CK partijos istorijos instituto 1948 m t • .š 
leistame · ki · K . . • . . e rus 1 -

: 111 . ~}?e „ OVOJe pnes h1tlermę okupaciją"209 
apstu bolseviki111ų komplimentų" 1. tu . . 

. . . . " 1e VJŲ tautai. Kny-
gos -'~ade vel te1g1ama, kad vienu smūgiu (savaime aiš-

~u, s1~okart vokišku, o ne sovietiniu!) buvo sunaikintas 
hehlVlų tautos iškovotas valstybingumas v 1·suose •. 
·1 k. ·· . . · smose „s y scmose h1tler111inkų darbuose" .. k 

. . Jiems a tyviai talki-
no „haud1es išdavikai - lietuviškai-vokis·k· .. b • . 

· • . . . ., IeJI urzuaz1-
n1a1 nac10nahsta1 i'°, lietuviški h ·tl . . k . . 1 ennm a1 lf t t š 1•0,ie propag d " · · kn · · 1 

LKP(b t :1~~eJ~ . ygel~j~ išspausdinti tik svarbesnieji 
kimai At . OJ~ pasaul'.n10 karo metais išleisti atsišau-

. . s1šauki_mų tunnys ivairus, tačiau dalis . a-
naudotma autonaus h , · · • JŲ P 

., nneJamam objektu· t · 
savisaugos būriams" bei 1. ,· ... _ 1, · Y· ,,vietos 
ditiškus VJ·et . ietuHų pohciJaI (,,Šalin ban-

,, os savisaugos būri " l . 
būrių" dal · " b . us ' ,, ,,VJetos savisaugos yvms e1 Į · • · •· 
kus k . . . ,, v1rsa1cms, seniūnus, policinin-

, anus, l visus tuos, kas v kišk . . 
kas iš baimės tarnauja priešui'~ ru::t:J g~ob1~ų apgauti, 
„Lietuvos darbo žmonės pl . . . b. . nyJe rasoma, kad 

ac1ru 01kotavo ok t . . 
samdinių lietuviškai vokišk . ~ . . upan ų ir JŲ 
organizuotus darb b 1· ŲJŲ burzuaz1111ų nacionalistų 

o ata wnus"211 k d . 
nistų (boJs·e ·k ) .. ' a „Lietuvos komu-

v1 Ų partiJos d · k h · l • 
organizuoti lietuvis"koio esee _a,_ k1t erlminkams nepavyko 

. . , smm ų e · «212 . 
kla1dmgai teigiama, kad d . l k g1ono . KnygoJe 
pasipriešinimo sužlugo li~•tue .:k ~au~ kr~što gyventojų 

vis a1 vokiškųJų b .• • • 
nacionalistų me·g· . . urzuaz1111ų 1111ma1 sumob·1· . . Plecha . •. . . l 1zuot1 Lietuvos vyrus 1· 

VIC1aus nnktmes ir asi . . . . . 
armijos eilėse"2u v· p ŲSt1 Jas l frontą h1tlennės 

. iename 1943 t b .. 1· 
atsišaukime k • . • . me Ų irze 10 mėnesio 

' uns mas1ska1 buvo J t" 
čių užimtos L" P a mamas tarp vokie-1etuvos gyv t • . 

en OJŲ, pasako1ama apie „bai-
70 

"" Kovoje prie/ hitleri11ę ok 
CijlJ. Lietuvos KP(b) ars· upa. 
k" . 1šau. 
·111,m Didžiojo Tėvynts k 

metu. Vilnius, l 9•IS. aro 

"° Ten pnt, p. 7. 

111 1en pat, p. 9. 

i, z Ten pat. 

"' 7er, pat, p. 11. 

m 1e11 P"'· .Hsišaukimas Nr. 
19 „D,rngiau ncbc;mano
ma krnlėli !", p. 77-78. 

11" 1i!n pat, alsi!:.mkirn,1s Nr. 
26 „L1c1uviai, tarmmJantys 
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SL/ 8-ojo lietuvių policijos bataliono likimą, kurio pusę 
sąstato išpjovė patys vokiečiai Stolbcose (Baltarusija), o 

kitą pusę ištrėmė i koncentracijos stovyklą"m. O kitame 

t ų pačių metų rugsėjo mėnesio atsišaukime tikslinamas 
,. išpjautt( Stolbcose skaičius - 315 lietuvių karių, ir pri
dedama keli šimtai Kostopole (Ukraina)i1s. Abiejų atsi-

šaukimLĮ buvo išplatinta 50 000 egzempliorių. 

1957 metais dienos šviesą išvydo Valstybinės politinės 

ir mokslinės li teratūros leidyklos 7000 egzempliorių ti
ražu išspausdintas leidinys gana ilgu pavadinimu „Ypa

tingosios valstybinės komisijos vokiškųjų fašistinių gro
bikų bei jų bendrininkų piktadarybėms nustatyti ir ištirti 

pranešimas apie hitlerinių grobikų nusikaltimus Lietuvos 
Tarybų Socialistinėje Respublikoje"l16. Nedidelės (tik 24 
puslapiai) knygelės paskutiniame skyrelyje „Pogromi
ninkai ir taikitĮ gyventojų bei tarybinių karo belaisvių 

žudikai turi stoti į tarybinės liaudies teismą" yra pateiktos 
127 pavardės (deja, dauguma jų iškraipytos) tų, kuriuos 
Ypatingoji valstybinė komisija pripažino, kad jie yra „bai
singų nusikaltimų < ... > kaltininkai". Tačiau šiame nema

žame sąraše aptinkame tik vieną vokiečių saugumo poli
cijos pareigūną - ,,Lietuvos saugumo policijos ir SD vadą 
oberfiurerį daktarą Fuks" (turėtų būti F u c h s). Tačiau 

dėl neaiškit/ priežasčiLi į šį sąrašą nepateko F. V. Stahlec
kerio, K. Jagerio, H. Bohmees ir kitų vokiečių saugumo 
policijos aukštų pareigūnų, gana aktyviai veikusių karo 

metais Lietuvos generalinės srities teritorijoje, pavardės. 

Bf1dinga tai, kad knygelėje nė žodžiu neužsimenama apie 
pavadinime minimus „bendrininkus". 

Boleslovo Baranausko ir J. Vico spaudai parengtame 
archyvinių dokumenttĮ rinkinyje217 randame ne tik „po
litiškai aktualių dokumentų, demaskuojančių lietuviškus 

buržuazinius nacionalistus"218, bet ir vertingos informa
cijos čia nagrinėjamai temai. Eišiškių apskrities viršinin
kas Povilas Kazakevičius savo 1952 mettĮ parodymuose 
sovietiniams tardymo organams teigė, kad vokiečiai, užė

mę Lietuvos teritoriją, netrukus panaikino Vidaus reikallĮ 

ministeriją ir ją pervadino Vidaus reikalų vadyba. Tardo-

71 



.. 

masis informavo, kad dirbdamas šios vadybos Adminis
tracinio departamento referentu jis buvo įpareigotas for
muoti ir organizuoti pasienio policijos tarnybą Lietuvoje. 
Toliau P. Kazakevičius teigia, kad „vokiečių okupacinės 
valdžios organai neišpildė savo pažadtĮ duoti Lietuvai ne
priklausomybę, tai Lietuvos pasienio policijos steigimo 
klausimas atkrito"2 19

• Kaip buvęs Eišiškių apskr ities vir
šininkas P. Kazakevičius savo parodymuose pateikė duo
menų apie lietuvių rezervinę policiją apskri tyje. Ji tiesio
giai buvo pavaldi vokiečių žandarmerijai ir jos sudėtyje 
buvo apie 40 poli cininkų. 

Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidyklo
je išleistoje knygelėje „Kaltina nužudytieji"220 daugiausia 
išspausdinti buvusių lietuvių policijos batalionų narių 
parodymai pokariniuose teismo procesuose. Sudaryto
jai, rašydami apie steigiamus lietuvių policijos batalio
nus, nurodo, kad „1941 metų birželio 28 dieną Kauno 
mieste buvo pradėtas formuoti vadinamasis „tautos dar
bo apsaugos" batalionas < ... > Greitai bataliono pavadi
nimas buvo pakeistas į pirmąjį „pagalbinės policijos tar
nybos" batalioną, o vėliau l ir XII „apsaugos" batalioną. 

Bataliono dalyviai dėvėjo Lietuvos buržuazinės armijos 
uniformą"22 1 • Kalbėdami apie batalionų komplektavi
mo šaltinius, autoriai nedviprasmiškai nurodo, kad „į 

juos buvo verbuojami įvairaus plauko Tėvynės išdavikai, 
avantiūristai , kriminaliniai nusikaltėliai"222• Knygelėje 

pateikta kai kurių batalionų vadovaujančiųjų karininkų 
biografiniai duomenys. 

Iš kai kurių Lietuvos TSR Mokslų akademijos archy
viniams dokumentams skelbti redakcijos išleistų propa
gandinio turinio knygelių, naudos nagrinėjamai temai 
maža. Tai pasakytina apie B. Baranausko sudarytą „Hitle
riniai parašiutininkai"223• Tik šiek tiek verta dėmesio šio 
rinkinio pratarmė, svarbesnių pavardžių ruc.lyklė, 7-ojo 
ir 13-ojo lietuvių policijos batalionų vado majoro Jono 
Semaškos parodymai. 

1970 metais išleistame dokumentų rinkinyje „Nacio
nalistų talka hitlerininkams"224 pateikiama nemažai do-
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kumentų, saugomų Lietuvos archyvuose, nuorašų. Tarp 
kitų dokumentų pateikiamas vokiečių apsauginės divi
zijos, dislokuotos Vilniuje, karinės administracijos virši
ninko 1941 metų liepos 3 d ienos paliepimas, d raudžian 
tis vartoti bet kokių lietuviškų ministerijų pavadinimus ir 
liepiantis atkurtą lietuvių policiją vadinti „Pagelbine Vil
niaus ir srities policija"225

• Ištisai pateikiamas lietuvių sau
gumo policijos skyriaus prie vokiečių saugumo policijos 
ir SD vado Lietuvoje viršin inko S. Čenkaus raštas K. Ja
geriui su prašymu nelikviduoti šios tarnybos, kuri būtina 
kovoje su bendru priešu - bolševizm u. Atskirame knygos 
skyriuje „Policin iai batalionai" rinkinio sudarytojai rašo, 
kad „suformuoti policiniai batalionai vėliau nacionalistų 
buvo vadinami savisaugos, apsaugos batalionais. Tokiais 
vardais dangstydami nacionalistai norėjo privilio ti į juos 
daugiau vyrų, nekentusių policinitĮ dalinių"226• Čia pat 
pateikiama nemažai vertingų nagrinėjamai temai doku
mentų: vokiečių parengtas raštas „Dėl vietinės policijos 
organizavimo Kauno mieste ir 16 Kaunui priklausančių 
valsčių"227, savisaugos dalinitĮ vado įsakymas Nr. 3228, 
policijos bataliono kario įsipareigojimas tarnauti šešis 
mėnesius A. Hitlerio vadovybėje229 ir kt. įdomūs do ku
mentai. 

1970 metais išleistame dokumentlĮ rinkinyje „Nacio 
nalistlĮ talka hitlerin inkams"230 yra pateikiama nem ažai 
tendencingai parinkttĮ dokumenttĮ, saugomų Lietuvos ar
chyvuose, nuoraštĮ. DokumentlĮ komentaruose teigiama, 
kad „generolas S. Raštikis pasigyrė galįs suformuoti du 
150 000 vynĮ korpusus, kurie užimtų Šiaurės fronto barą 
hitleriniame vermachte. Nacionalistų vadai tam sumany
mui pritarė"231 • Toliau komentaruose prieštari ngai teigia
ma, kad „hitlerininkai nesutiko formuoti tokių stambių 
lietuvių karinitĮ daliniti", bet kartu ketino „įvykdyti < ... > 
visuotinę vynĮ mobilizaciją į vermachto dalinius"232

• 

Labai vertingos faktografinės medžiagos autorius 
rado dokumenttĮ rinkinyje „Masinės žudynės Lietuvoje 
( l 941 - 1944)". 1965 metais dienos šviesą išvydo šio rinki
nio l dalis233

, o tik po aštuoneritĮ metlĮ sovietiniai cenzo-
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riai leido išleisti šio rinkinio antrąją dalį234 • Jose pateikti 
ištisi arba sutrumpinti 570-ies dokumentų tekstai, labai 
išsamūs komentarai, lietuvių policijos batalionų dislo
kacijos ir pavaldumo bei vokiečių okupacinės valdžios 
ir lietuvių policijos pavaldumo schemos, nors dauguma 
dokumentų tendencingai parinkti siekiant pagrįsti doku
mentų rinkinių pavadinimą. Rinkiniuose apstu vertingų 
nagrinėjamai temai ne tik dokumentų vertimų, bet ir jų 
fotokopijų. Pirmoje dalyje pateikiama garsioji vokiečių 

saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinėje srityje 
bei 3-iojo operatyvinio būrio vadovo SS standartenfiihrer 
Kario Jagerio ataskaita Vyriausiajai Reicho saugumo val
dybai Berlyne apie nuveiktą darbą jo valdomoje teritori
joje. Ją reikėtų vertinti kritiškai ir ne viskuo tikėti, kas pa
rašyta siekiančio karjeros pavaldinio savo viršininkams 
Berlyne. Pirmos rinkinio dalies komentaruose trumpai 
apibūdinama vokiečių saugumo policijos bei jos operaty
vinės grupės A struktūra bei funkcijos. Dokumentų rin
kinio antroje dalyje (pl. 17- 22) pateikto SS brigadefiihrer 
ir policijos generolo majoro teisės dr. F. V. Stahleckerio 
1941 metų spalio 15 dienos raporto23s (Niurnbergo pro
ceso dokumentas L-180) skaičius kvestionavo netgi SS 
generolas O. Ohlendorfas (operatyvinės grupės „D" va
das), teigdamas, kad jie smarkiai padidinti, siekiant įtikti 
SS reichsfiihrer H. Himmleriui236

• Rinkiniuose įdėti do
kumentai papildė jau iki to laiko žinomus plačiajai visuo
menei faktus. Be to, leidinyje pateiktos vokiečių saugumo 
policijos ir SD vadų Lietuvoje kai kurių kasmėnesinių 
ataskaitų RSHA apie padėti Lietuvoje ištraukos. 

Filologo K. Rukšėno iš įvairių archyvų dokumentų su
darytame rinkinyje „Pirčiupių tragedijos kaltininkai"237 

randame duomenų, kad „ 1943 metų pabaigoje Rytų 
Lietuvoje buvo 2643 lietuvių buržuazinių nacionalistų 

l' · · k •« 23s B po 1c111111 a1 . e to, rinkinyje pateikta informacijos 
apie 2-ojo, 253-ojo ir 257-ojo lietuvių policijos batalionų 
dislokacijos vietą 1944 metų vasarą. Kitame savo darbe 
K. Rukšėnas teigia, kad „laužydami tarptautinės teisės 
normas, apgaule ir prievarta vokiečiai sumobilizavo i pa-
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galbinius policijos ir karinius dalinius apie 37 000 Lie
tuvos vyrų"239. Taip pat K. Rukšėnas t rumpai rašė apie 
vokiečių saugumo policijos ir SD vadovybės funkcijas 
kontroliuojant Lietuvos pramonę ir siunčiant darbo jėgą 
į Vokietijos karinės pramonės įmones bei žemės ūkį240• 

Po ketverių metų apsigintoje istorijos mokslų kandidato 
disertacijoje24 1 K. Rukšėnas bando skaitytojams pateikti, 
kiek tai buvo įmanoma sovietiniam mokslui, vokiečių ka
rinių ir policinių struktūrų Lietuvoje vaizdą. Disertacijos 
autoreferate K. Rukšėnas rašo, kad „Hitleris skaitė, kad 
Pabaltijo teritorija turi tapti sudėtine Vokietijos dalimi. 
Karo metu jis ne kartą reiškė nepasitenkinimą lietuvių 

liaudimi kaip nepilnaverte rasiniu požiūriu, nenorinčia 

pasiduoti savo užkariautojams". Tačiau jo nepaskelbtoje 
disertacijoje įžvelgiu vienokių ar kitokių faktografinių 

netikslumų. 

Savotiškai interpretuoja lietuvių policijos atkūrimą 
karo metais vyriausiasis Lietuvos generalinės srities karo 
komendantas generolas majoras Emilis Justas. Jis 1946 
metais buvo tardomas sovietinio saugumo ir atsakinėjo 

į jam pateiktus konkrečius klausimus. ,,Laisvės kovtĮ ar
chyvas" 9 ir 10 numeriuose paskelbė karo komendanto 
Lietuvoje 1941- 1944 metais E. Justo pokarinius paro
dymus sovietų tardymo organams242

• Savo atsakymuose 
tardomasis smulkiai papasakojo apie policines struktūras 
Pabaltijyje, Lietuvoje, apie lietuvių policijos padėtį oku
puotame krašte. Pasak generolo, lietuvių pagalbinės po
licijos batalionq skaičius turėjo pasiekti 20- 30. Bet „ne
paisant spaudimo savivaldybei < ... > buvo suformuota 
tik 15- 16 batalionų"243 • Batalionuose buvo maždaug po 
500 asmem,. Ilgainiui tarnaujančiųjų batalionuose paste
bimai sumažėjo (1943 metais juose buvo tik po 250- 300 
žmoniq). Jie dėvėjo taikos meto lietuvių ginkluotųjų pa
jėgt! uniformą su tautiniu herbu ant rankovės. Batalionų 
apginklavimas buvo labai įvairus: vokiški, rusiški, len
kiški šautuvai ir kulkosvaidžiai. Lietuvių policijos štabas 
.,buvo daugiau paradinis negu vadovybės, nes jam paval-
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dūs bm-o ,iėno ar d\iejų batalionų būriai Lietm·oje"1
"". 

E. Justas savo parodpnuose panirtina, kad karo metai 
Uetmuje ,'cikė lietmių pagalbinė policijos molq,klos 

Prienu~ ir Posta,'Ų miestd}j e \ ·ilniaus apskrit)rye. Taip 

pat tardomasi pasakoja apie vokiečių valdžios strm.'tŪ

ras Lieturnje, pareigybių pasiskirstymą ir t. t. Susipažinus 

su generolo parod)mais susidaro dvejopas įspūdis: arba 
w rmachto generolas majoras nepakankamai buvo susipa
žinęs su savo šalies policijos struk-tūra, jos funkcijomis ir 

nesugebėjo aiškiai įvardyti jos atliekamo darbo Lietuvoje, 
arba specialiai davė miglotus parodymus savo priešams. 
Kelia nuostabą jau vien jo, kaip vyriausiojo karo komen

danto Lieturnje, teiginys, kad su SD ir gestapo vadu Lietu
voje nepalaikė jokių tarnybinių ryšių245• Tačiau tai jo neiš
gelbėjo ir jis atsidūrė\ lliliaus Tusblėnų kapavietėje. 

1992 metais Jeruza.lėje (Izraelis) Yado Vašemo insti
tuto išleistame dokumentų rinkin)1e246 pateikti skaičiai, 

kad Ostlando reichskomisariate 1942 metų spalio mėne
sį n·arkos (viešojoje) policijoje tarnavo 4428 vokiečiai ir 
55 562 ,ietos gyventojai. 

Anksčiau iš\·ardytose archyvinių dokumentų publika
cijose dauguma dokumentų parinkta tendencingai, todėl 
juos skaityti ir vertinti reikia kritiškai, atskiriant faktines 
iinias nuo politinių tendencijų. Bolševikų propaganda 
turėjo poveikį ir padarė juodą darbą. Lietuvio policinin
ko kaip žydsaudžio jvaizdis žmonių protuose jstrigo gi
liau, negu dabar norima pripažinti. Tačiau reikia žinoti 
kompetenciją bei funkcijas, kurias atliko lietuvių polici
ninkai, arba kas buvo daroma jų vardu. 

Dar vieną naudotų šaltinių grupę sudaro memuarinė 
literatūra. Iš pokario laikotarpio memuarų labai svarbūs 
yra tų jvykių dalyvių atsiminimai. Amžininkų liudijimai 
suteikia tikroviškumo dažniausiai sausai ir ne visas isto
riografijos problemas nagrinėti leidžiančiai archyvinei 
medžiagai. Kai kurių naudingų duomenų nagrinėjamai 
temai buvo galima pasisemti tiesiogiai iš tų įvykių liu
dytojų - lietuvių policijos pareigūnų - prisiminimų: tai 
Marijampolės kriminalinės policijos viršininko sūnaus 
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išleisti jo tėvo Balio Pupalaigio užrašai24
', žurnalisto, ka

rinės žvalgybos specialisto, o karo metais Vidaus reikalų 

vadybos Priverčiamojo darbo valdybos viršininko Bro
niaus Aušroto knyga (kaip vokiečių saugumas griežtai 
kontroliavo įkalin imo įstaigas Lietuvoje)248

, lietuvių sau
gumo policijos Vilniaus apygardos viršininko pavaduo
tojo Kazimiero Gimžausko prisiminimai, laiškai, atsimi
nimai, dokumentaim, lietuvių saugumo policijos Kauno 
apygardos valdybos Sekimo dalies viršininko Juozo Gru
šio knygai;o, 5-ojo lietuvių savisaugos bataliono jaunes
niojo puskarininkio Jono Laucės prisiminimų pluoštas25t 

ir kt. Visi jie epizodinio pobūdžio, bet svarbūs tuo, kad 
dažnai parodo momentus, kurie neatsispindi archyvų 
medžiagoje. 

Po metų, neilgai trukus iki savo mirties atskirą atsi
minimų knygą išleido buvęs K. Gimžausko viršininkas, 
Vilniaus apygardos lietuvių saugumo policijos vadovas 
Aleksandras Lileikis252• Ši labai įdomi knyga-išpažintis 
pasirodė netrukus po to, kai Lietuvos Respublikoje jsi
galiojo eilinės Baudžiamojo procesinio kodekso pataisos, 
leidžiančios už akių teisti įtariamuosius kariniais nusi
kaltimais ir genocidu pasinaudojant televizijos priemo
nėmis, jeigu jie dėl sveikatos negali dalyvauti teismo po
sėdžiuose. Tai buvo pirmasis ir kol kas vienintelis atvejis 
Lietuvos teisminės praktikos istorijoje, kai darant jtaką 
ir spaudžiant visiems žinomai užsienio valstybei buvo 
pakeistas suverenios valstybės teisinis kodeksas. Tačiau 
A. Lileikis savo atsiminimų knygoje pasakoja apie slap
tą kovą su naciais ir apie užuojautą pasmerktiesiems žy
dams. Autorius tvirtina, kad karo metais dirbo Lietuvos 
antinaciniame pogrindyje. Jis teigia, kad pogrindžiui 
priklausė ir jo tuometinis pavaduotojas K. Gimžauskas. 
Knygoje pateikiamas JAV gyvenusios Šifrus Grodnikai
tės liudijimas, kad A. Lileikis padėjo jai išvengti mirties 
vokiečių kalėjime. Pasak jos, A. Lileikio dėka jos tikroji 
tautybė nuo nacitĮ buvo nuslėpta ir ją užrašė kaip lietu
vę. Be to, saugumo viršininkas davė jai pinigtĮ ir padėjo 
išvažiuoti iš Vilniaus. Rašydamas apie savo tarnyb,Į sau-

77 



gume kuro metais, atsiminimų autorius skund1iasi lab,1i 
··Jpnu lietmių ugumo poli ·ijo aprūpinimu: neturėjo 

Jutomobilių. motociklų Jr bent d,iračių. 

Dar n ' kiJu autoriaus mentalitetas :1tsiskleidi ia die
norasėiu e. Ju -e d.mg at,iriuu ir tiesiau dėstomo min
tr ir nuomonės. todėl ypa · n·rtingi yra tie memuarai, 
::urie parasyti remianti dienorašciais. Dienoraščiuose 

labiau atsispindi aplinkos poYeikis. Ne visi istorikai kri
ti"kJi analiza\"O memuarų infom,aciją - tai lėmė aplinka 
ir memuaru bei jų autorių gaubianti romantiškumas. 
Yarbus kriterijus )Ta memuarų rašymo aplinka ir sąly

ga . Kitas s,'afbus veiksnys - autoriaus ideologiniai prin
cipai, jo mentalitetas. Jų, kaip istorijos šaltinio, panau
dojimo tradicijos istoriografijoje dar nėra tvirtos. Labai 
svarbios nagrinėjamos problemos istoriografijai tampa 
lietuvių išei,ijoje išleistos studijos. Tačiau ir čia pasigen
dame specialių tyrimų. 

Svariai lietuvių policijos istoriografiją papildo Čikago
je išleisti policijos pareigūnų atsiminimai253

• Šioje prisimi
nimų knygoje Povilas Dirl<is rašo, kad pirmomis Birželio 
sukilimo dienomis buvo užimti Vidaus reikalų ministeri
jos rūmai, įsteigtas Policijos departamentas ir atkurtos vi
sos prieš sovietų okupaciją veikusios policijos nuovados. 
Toliau autorius rašo, kad „partizaninėse kovose vien tik 
Kaune ir priemiesčiuose partizanų ir policininkų žuvo, 
kiek apskaičiuota, 479 žmonės"2S-t_ Šį skaičių, kaip ir kitus 
pateiktus atsiminimuose, reikia vertinti labai kritiškai, 
nes knygoje pateikti faktai nėra paremti autentiškų doku
mentų nuorodomis. Tačiau to laiko įvykių gyvų liudyto
jų atsiminimai leidžia objektyviai įsivaizduoti ir įvertinti 
lietuvių policijos veiklą Antrojo pasaulinio karo metais. 

Atskira šaltinių grupė - tai karo metais leista lietuvių 
ir vokiečių kalbomis periodinė spauda, kuri yra svarbus 
šaltinis nustatant, kiek viešai buvo skelbiamos ir svarsto
mos su lietuvių policija susijusios problemos. Ji tyrinėja
mai temai reikšminga daugiau kaip pagalbinė informa
cija, nors joje atsispindi daug reikšmingų faktų, skelbta 
nemažai dokumentinės medžiagos. Ypač informatyvus 
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mėnra ti „Policija" ir dienraštis „Karys". Juose faktai pa

teikt i gana tendencingai, dėl to spaudos medžiagą prirei
kė analizuoti, lyginti su archyviniais dol-."Umentais ir kita i 
patikime n iais šaltiniais. 

ors prieinami literatūri niai bei archy, ; niai šaltiniai 

leido suprasti, kokia buvo vokiečių ir lietuvių savivaldos 
organizacinė struktūra, jos teisinė padėtis, kompetencija 
ir svarbiausi veiklos uždaviniai. tačiau lyginant įv::iirius 
šaltinius, rašytus skirtingu lail-.'U, gana dažnai buvo ran
dan1a prieštaringų to paties fakto duomenų. ei sovie
tiniai istorikai, nei lietuvių išeivijos bei užsienio autoriai 
nepriėjo prie vienos išvados: kiek iš viso karo metais 
buvo įsteigta lietuvių policijos batalionų? Jų skaičius svy
ruoja nuo 15- 16 (J. Wolkonowskis, E. Justas ir kiti) iki 
38 (J. Vicas, J. A. Munozas, M. Krysinas ir kiti). Bostone 
(JAV) leidžiamoje Lietuvių enciklopedijoje kategoriškai 
tvirtinama, kad iš viso buvo suorganizuoti 23 policijos 
batalionai ir juose tarnavo 13 tūkstančių karių ir apie 250 
karininkų255 • Taip pat šiame skyriuje aptarti autoriai pa
teikia skirtingą policijos batalionuose tarnavusių lietuvių 
skaičių: nurodomas nuo 8000 (A. Rakūnas, R. J. Misiūnas, 

S. Drobiazko ir kiti) iki 15 000- 16 000 (J. Vicas, Cz. Ma
dajczykas, J. Wolkonovskis, S. Heschamitas ir kiti). Kai 
kurie autoriai apskritai vengė statistinių duomenų šioje 
monografijoje nagrinėjama tema (A. Sulota, J. Sulavas 
ir kiti). Dėl šios priežasties buvo nelengva atrinkti teisin
giausią, labiausiai atitinkantį tiesą variantą, todėl darbe 
gali pasitaikyti netikslumų. Apibendrintai reikėtų pasa-
1-.-yti, kad šaltinių bazė ir literatūros sąrašas lietuvių poli
cijos veiklos Lietuvoje istorijai tirti yra skurdus, todėl su
sipažinus su šia medžiaga iškyla daug klausimų, į kuriuos 
atsakyti iki šiol tebėra neįmanoma ir mokslininkų laukia 
didelis darbas. 

Šiandien istorijos mokslui keliami nauji reikalavimai -
pažinti istoriją tokią, kokia ji buvo, su tomis politinėmis 
nuostatomis ir būdais jas įgyvendinti. Kaip sakė Tomas 
Venclova, labai teigiama yra tai, kad Lietuvoje, nors ir lė-
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tai, požiūris į istoriją tampa civilizuotas (pvz., požiūris į 

1941 metų sukilimą, pokario laikotarpį). 

Mūsų tautos istorija buvo nuolatinė kova dėl Lietu
vos vardo išsaugojimo pasaulio zemėlapyje. Likimas XX 

amžiuje tik 32 metus sk-yrė Lietuvai kurti valstybę. Todėl 

lietuvių istorikų atnaujinti karo metų t)Tinėjimai įdo

miomis detalėmis užpildys daugiau kaip pusės amžiaus 
senumo Lietuvos istorijos spragas, leis į amžiaus vidurio 

lietuvių valstybingumo atkūrimo pastangas pažvelgti kitu 

žvilgsniu. Visa tai kartu su kitų problemų gvildeninrn bus 

įnašas į karo laikotarpio Lietuvos istorijos išsamesnį ty
rinėjimą. 
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III 

ANTRASIS PASAULINIS 

KARAS ĮŽENGĖ Į LIETUVĄ: 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 

SUDARYMAS IR VIDAUS 

REIKALŲ MINISTERIJOS 

ATKŪRIMAS 

Btitinai reikia, kad žmogaus teises sa11got11 įstatymo galia, 
dėl to, kad jis 11eb1it1Į priverstas imtis, 
kaip kraštutinės priemonės, sukilimo prieš tironiją ir 

priespaudą. 

(Iš Visuotinės žmogaus teisil) deklaracijos, priimtos 

1948-12- 10 Paryžiuje) 

Lietuvos geopolit inė padėtis yra pavojinga, nes visada, 

kai tarp Vidurio ir Rytų Europos galingqjų valstybilĮ kil

davo karas, ji tapdavo jų kovos lauku. Lietuva buvo karo 
vieškelis )812, 1914 metais ir vėl juo tapo 1941 metais. 

Nors pati Lietuvos valstybė nebuvo aktyvi '.l! ~an1 -~a~ 
lyvė, jos teritorijoje vykdavo žiaurios kautynes, ,r c1v1ha1 
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Karte 4: 
Aufmarsch und Angrif f Z2.6.1941 
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gyventojai nukentėdavo nė kiek ne mažiau nei reguliario
sios kariuomenės kariai. Nedaug Europoje rasime tautų, 

kurios šiame amžiuje būtų taip skaudžiai nukentėjusios 
nuo svetimų šalių agresijos, okupacijos ir represijų, kaip 
lietuvių. Tačiau šie nuostolingi karai turi ypatingą reikš
mę ir yra padarę nemažą įtaką Lietuvos istorijai. 

Pirmieji 1941 metų birželio 22 dienos šūviai ir bom
bų sprogimai lietuviams nuskambėjo kaip laisvės varpas. 
Visa tauta, ypač politikų pasmerkta paniekai kovinė jos 
dalis - buvę kariai ir policininkai, pajuto, kad laisvė - čia 

pat. Troškimas atgauti prarastą laisvę ir atkeršyti raudo
niesiems engėjams slapta degino ne vieno lietuvio krū

tinę. Deja, tada jie dar nežinojo, kad „išlaisvintojas" bus 
toks pat okupantas, tik prisidengęs kita spalva. Pasak 
poeto Leonardo Žitkevičiaus, ,,viens raudonas kaip šėto
nas, kitas rudas kaip šuva". 

Prasidėjus SSRS ir Vokietijos karui, visame krašte 
pakilo trispalvės, vyrai ėmė vyti lauk sovietus ir jų pa
kalikus. Kilus gaivališkam sukilimui vadovavimą į savo 
rankas bandė paimti Lietuvių aktyvistų frontas (LAF)256, 

kuris vienijo visus ryžtingesnius, anksčiau priklausiusius 
įvairioms politinėms partijoms žmones. Ši organizacija 
buvo įsteigta 1940 metų lapkričio 17 dieną Bedyne. LAF 
steigimo iniciatorius buvo Lietuvos pasiuntinys Vokieti-
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Kaunas pirmomis karo 
dienomis 

"' 1941 111. rudeni vokiečių už• 
draustas. Vietoje jo isisteigė 
Lietuvi,! fronto ir Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos 

organizacijos. 

joje pulkininkas K. Škirpa. LAF nariai buvo visų politinitĮ 
srovių atstovai - tautininkai (inžinierius Galvanauskas, 
advokatas Rapolas Skipitis), voldemarininkai (majorai J. 
Pyragius ir Puodžius), krikščionys demokratai, liaudinin
kai, socialdemokratai. LAF organizacinė struktūra vado
vavosi kariniais valdymo principais - visų organizacijos 
grandžių vadai buvo skiriami aukštesniųjų institucijų iš 
viršaus. Pagrindinis organizacijos tikslas - išvaduoti Lie
tuvą iš sovietlĮ okupacijos ir atkurti Lietuvos nepriklauso
mybę. Prie LAF įsteigiamas Sukilimo centras, vadovauja
mas P. Damučio ir pulkininko J. Vėbros. 

Paskelbus sukilimą LAF, lietuvių laisvės kovotojų 

branduolys, staiga išaugo į stiprią sukilėlių armiją (maž
daug 13 tūkst. vyrų). Ginklo griebėsi visi, kas tik pajėgė 
jį valdyti, nes visa lietuvių tauta, pasiryžusi greičiau nusi
kratyti sovietų jungą ir atkurti Lietuvos nepriklausomy
bę, buvo vieninga. Pirmiausia iš kalėjimų buvo paleisti 
dar likę gyvi politiniai kaliniai - iš viso 3336 žmonės (iš 
jų 2900 lietuvų, 718 lenkų, 168 žydai, 81 rusas ir kiti, ku
riems grėsė mirtis). Ginkluoti LAF daliniai Kaune užgro
bė ginklų sandėlius Parodų aikštėje. Vilijampolėje pati 
opiausia vieta buvo VIII fortas, į kurį visus metus buvo 
vežama įvairi sprogstamoji medžiaga ir ginklai. Bolševi
kams okupavus Lietuvą, minimas fortas buvo sutvarkytas 
ir jame įrengtas centrinis ginklų sandėlis. Traukdamiesi 
bolševikai ketino fortą išsprogdinti, tačiau jlĮ sumany
mas nepavyko, nes lietuvitĮ partizanai nukirpo kabelius. 
Į sukilėlitĮ rankas pateko beveik 25 tūkstančiai vienettĮ 
šaunamųjtĮ ginklt1: rusišktĮ automattĮ, automatinių šau
tuvtĮ, kulkosvaidžitĮ, pistoletų, granattĮ. Studentai greito
sios medicinos pagalbos automobiliais išvežiojo ginklus 
sukilėlitĮ būriams. Sukilėliai bandė užimti Panemunės, 

Geležinkelio ir Aleksoto tiltus, tačiau nesėkmingai - rau
donarmiečiai spėjo juos susprogdinti. Tiktai lietuvit1 po
licininkui Juozui Savulioniui gyvybę paaukojus pavyko 
išgelbėti Vilijampolės tiltą. 

Vilniuje sukilimas prasidėjo birželio 23 dienos vakare. 
Lietuviai kariai, buvę policininkai, studentai, įstaigtĮ tar-
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Vokiečii1 SS daliniai 
įžengia į išlaisvinti} 
nuo bolšcvik11 Lietuvos 
teritorijq 

nautojai užėmė svarbiausius miesto objektus, Gedimino '-" Truska L., Sukilimo prasm;, 
kalnop·Į · ··k·1· t · l Po/ilika,1991,Nr.16,p. 19. 1 }')e 1s e e autmę - ge tona, žalia, raudona - vė-

liavą. Miestas pražydo tautinėmis Lietuvos vėliavomis, "' Paskutinis karinis laipsnis 

užgiedojo visų soborų varpai, žmonės suplūdo į baž- generolas majoras. 

nyčias, cerkves ir sinagogas dėkingumo maldai. Iki pat 

:yto mieste aidėjo šūviai. Kovoje dėl miesto didvyriškai 

zuvo 24 sukilėliai, jie netrukus buvo iškilmingai palaidoti 

Rasų kapinėse. O iš viso Lietuvoje žuvo apie du tūkstan-
čiai sukilėlių, daugiau negu kovose dėl nepriklausomybės 
1918- 1920 metais257. Birželio 24 dieną Hermanno Hotho 

tankų grupės 39-ojo motorizuoto korpuso 7-osios tan-
kų divizijos (vadas generolas majoras Hansas Freiherris 

von Funckas), 7-ojo šaulių motociklininkų batalio-

no (vadas majoras Friedrichas Karlas von Stainkelle-
ris258) kar· · • · · 1· 1a1 uzeme 1etuvos sostinę Vilnių. Vokiečių 
~ermachto karių puolamosios operacijos Lietuvoje metu 
zuvo beveik 3 tūkstančiai. 

Sukilimas buvo efektingas, nebeatšaukiamas ir nie
~uo nebepaneigiamas didvyriškas lietuvių tautos atsakas 
l Maskvos melą apie tariamai laisvą Lietuvos prisijungi-
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mą prie Sovietų Sąjungos. Lietuva tapo antrąja Europos 

šalimi (po Suomijos 1939 metais), ginklu pasipriešinusia 

stalininei agresijai (nors ir metus pavėlavusi), ir pirmąja, 

sukilusia prieš okupantus. Tarp buvusių Sovietų Sąjungos 

respublikų analogo nerasime, išskyrus Stepano Banderos 

(CmenaH 5aHiJepa) nepavykusį mėginimą sudaryti vy
riausybę Lvove (Ukraina). 

Labai svarbi moralinė ir psichologinė sukilimo Lie

tuvoje reikšmė: tauta atgavo pasitikėjimą savo jėgomis. 

Lietuvių tautos sukilimo prieš sovietų okupaciją reikšmė 

yra neįkainojama: 
l. Pasaulis atkreipė dėmesį į Lietuvos problemą. 

Buvo įrodyta, kad Lietuva ne savo noru, o ginkluo

ta prievarta buvo įjungta i SSRS. 
2. Pasaulis pamatė, kad lietuvių tauta, negailėdama 

nei jėgų, nei aukų, yra pasiryžusi ginti savo laisvę. 
3. Buvo nuplauta gėda dėl to, kad 1940 metų birželio 

15 dieną Lietuva ginklu nepasipriešino Raudono

sios armijos intervencijai. 
4. Visai tautai buvo parodyta, kaip reikia vienytis ir 

ginti tėvynės laisvę ir kad galima nugalėti daug 

gausesnį priešą. 

5. Tai buvo pavyzdys, paskatinęs lietuvių partizanus 

tolesnei kovai. 
6. Sudarytos lietuviškos valdymo struktūros neleido 

vokiečiams itin nuožmiai engti Lietuvos žmonių; 

pavyzdžiui, policija iš anksto pranešdavo apie įvai

rias vokiečių rengiamas akcijas, suėmimus, masines 

gaudynes, todėl žmonės laiku spėdavo pasislėpti. 
Mokyklos ir universitetai išdavė daug dokumentų, 
kurie padėjo jaunimui apsisaugoti nuo vokiečių re

presijtĮ, 0 uždarius universitetus rektoratai ir dek~

natai suteikė galimybilĮ jaunimui tęsti mokslus ir 

t. t. 
LietuvitĮ tauta nelaikė Lietuvos įjungimo į s.oviet_t! s_ą-

jungą teisėtu ir nemanė, kad tai ją kaip nors 1pare1~0J~• 
. b ·vykdyta suklastoJ·us rinkimų duomems 1r nes tai uvo ! 

nepaisant visos tautos valios. Formaliai Lietuva nebuvo 
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Lietuvių Aktyvistų Fronto štabas, vardu visų liet11vlų, 

sukilusių priel rusų bolAevikų okupacijų, skelbia, kad ' 940 
m. birtelio mėn. 15 d. bolAevikų okupacijos susponduot. 
Lietuvos Respublikos Konstitucija nuo 1941 m. biržel io t>en. 
23 d . veikia toliau i r paąal jų Liet uvos Valstybę tvarko 
sekančios sudėties laikinoji Ministerių Taryba: 

l. Mi nisteris Pirmininkas · pul k. Škirpa Kazys 
2 . x.raAto l\psauąos Ministeris · div. gen. Raštikis St , 
3. U1sienių Reikalų Ministeris · Skip1tis Rapolas 
4 . Vidaus Reikalų Ministeris · Nasevičius Vladas 
5. švietimo Min1steris · dr. Ambrazevič1ua J . 
6 . Finans~ Miniateris · Matulionia Jonas 
7. Pramonės Minister is - dr. i nž. OamuAis 
8. Prekybos Ministeris • Statkus Vytautas 
9. Žemės Ūkio Minister1s · prof. Vitkus Balys 
10. Darbo ir Soc. l\ps. Minister io · dr. Pajaujis Juozas 
11. Ko.~unalinio Ūkio Ministeris · in1. Liandsber9is Vyt. ~-- ~~ ~ Dr, iDl,pu.ll:,J,V•bra l>r.1.D1.DumJi■ p TVTIV .u:rrnnv raono atuu 

kwa.u„ l.941 a. 'Clirlel1o „a.. 2) 4. 

nustojusi egzistuoti kaip suvereni valstybė, turinti teisę 
bet kada išstoti iš Sovietų Sąjungos (Sovietų Sąjungos 
konstitucijos 15 ir 17 straipsniai). 

Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad okupacija oku
pacijai nelygi. Pirmoji sovietų okupacija - tai taikos meto 
okupacija, taip pat ir per antrąją, pokario, okupaciją so
vietai su niekuo nekariavo, o vokiečių okupacija įvykdyta 
karo metu. Visos kariaujančios valstybės ne tik okupuo
tiems kraštams, bet ir savo vidaus reikalams leido laikinus 
potvarkius, vadinamuosius karo meto įstatymus. Todėl 

negalima abiejų okupacijų vertinti vienodai griežtai. Net 
Lietuvos diplomatijos vadas Stasys Lozoraitis buvo įsiti

kinęs, kad „bolševikų okupacijos pakeitimas vokiškąja 
mums yra didelis žingsnis pirmyn". Lietuvos Respublikos 
teisinė padėtis 1941 metų vasarą iki šiol tebėra viena di
džiausių neišspręstų tarptautinės teisės problemų. Tų laikų 
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Liet11vil1 aktyvistų 
fronto štabo doku
mentas, skelbiantis, 
jog vėl galioja bol
šcvikiĮ s11spe11duota 
Lietuvos Respubli
kos Konstitucija 
ir kad Liet11vos 
valstybę tvarko 
laikinoji Mi11istn1 
Taryba 

1w Nei latviai, nei estai tada 
nebuvo paskelbę savo 
vyriausybitJ. 

,., l941 melais Lietuvoje buvo 

22 apskritys. 

,., XaynT B .. /),y111in ap,,11111 
.Ccoep", MocKua, 2005, 
e. 31. 

įvykiai kelia daugybę klausimų dėl tarptautinės teisės nor

mų galiojimo ir veiksmingumo, kai kalbama apie tokias 

pagrindines sąvokas kaip suverenumas, sutarčių įsiparei 

gojimai, teritorijtJ įsigijimas ir karinės jėgos naudojimas. 

Praktiniu požiūriu Lietuvos valstybinio suverenumo 
atkūrimo per Birželio sukilimą taip pat neįmanoma kves
tionuoti, nes sukilimas pirmiausia sudarė sąlygas vals

tybės - vienintelės iš Pabaltijo kraštų - vadovavimą pe
rimti naujai tautinei vyriausybei vietoj tos, kurią sovietai, 
1940 metų birželio 15 dieną įvykdę agresiją, buvo fiziškai 

sunaikinę. Šios vyriausybės sudarymas yra reikšmingas 
faktas, iki šiol keliantis nemažai ginčų. Beveik visa lietu
vių tauta, išskyrus keletą išimčių, entuziastingai pritarė 
naujosios Lietuvos vyriausybės sudarymui ir besąlygiškai 
ją palaikė. Naujoji Lietuvos vyriausybė tuoj pat panaiki
no sovietinę santvarką, primestą Lietuvai Raudonosios 
armijos ir NKVD durtuvt1, išleido įstatymus, kuriais at
šaukė sovietq okupacijos metais padarytus pakeitimusm . 
Vienas svarbiausių to meto laimėjimų buvo tai, kad nau
joji vyriausybė nedelsdama perėmė krašto valdymą ir 
visoje Lietuvos teritorijoje sukūrė administracinį valdy
mo aparatą (apskričitĮ260, miestų ir valsčių savivaldybes), 
taip pat policines struktūras, - vėliau jis švelnino nacitĮ 
vykdytą krašto išnaudojimo politiką. Lietuvili policijos 

struktūros, daug kur išsilaikiusios per visą vokiečių val
dymo laikotarpį, ne kolaboravo su vokiečiais, o padėjo 
tautai įveikti karo meto sunkumus. 

Birželio 23 diem) vienas iš LAF vadovtJ Leonas Pra
puolenis per Kauno radij,) paskelbė apie Nepriklauso
mos Lietuvos laikinosios vyriausybės sudarym,) su Kaziu 
Škirpa priešakyje. Pranešimas buvo pakartotas vokiečitJ 
ir prancūzt) kalbomis, sugiedotas Lietuvos himnas. Kai 
kurie šaltiniai nurodo, kad tuo pačiu metu vienas sukilė
litĮ atstovtJ 19.30 val. perskaitė kreipimąsi į vokiečh1 kari
nę vadovybę su prašymu bombarduoti Kauną ir besitrau
kiančią sovietinę armiją26'. 

Naujoji Lietuvos vyriausybė pasiskelbė laikina, nes 

buvo priimtas sprendimas, kad kai nusistovės santykiai 
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tarp nepriklausomos Lietuvos ir Didžiosios Vokietijos, 
tada bus sudaryta pastovi Lietuvos vyriausybė ir prasidės 
atgimusios valstybės darbas. LLV suformavimas ir viešas 
paskelbimas visam pasauliui apie ją buvo stiprus politinis 
smūgis tiek Vokietijai, tiek Sovietų Sąjungai. Pirmiausia 

Lietuvos vyriausybė manė, kad jos pirmasis uždavinys 
yra prisistatyti tautai anksčiau, nei kraštą spės užimti ki
tos valstybės kariuomenė. 

Pirmajame LLV posėdyje buvo paskelbta apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. Posėdyje daugelis ministrų 
nedalyvavo, todėl į vyriausybę teko kooptuoti naujus na
rius. Nebuvo ir K. Škirpos, paskelbto ministru pirminin
ku (jam vokiečiai neleido išvykti iš Berlyno, birželio 25 
gestapas jam skyrė namų areštą). Jam neatvykus ministru 
pirmininku ir švietimo ministru buvo paskirtas literatū
ros profesorius Juozas Ambrazevičius, vidaus reikalų mi
nistru - buvęs Lietuvos kariuomenės generalinio štabo262 

pulkininkas Jonas Šlepetys, viceministru - pulkininkas 
Juozas Narakas ir t. t. Pačiame pirminiame LLV sudėties 
projekte, kurį parengė Berlyno LAF štabas, vidaus reikalų 
ministru buvo numatytas advokatas P. Gužas. Tačiau jam 
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-
Liet11vi11 aktyvistiJ fronto 
vyria11siojo štabo virši
llillkas ir įgaliotinis prie 
LLV, LAF vado pavaduo
tojas L. Prapuolenis 

:
6

: Prieškario Lietuvoje 
Lietuvos Respublikos 
ginkluotųjų pajėgų štabas 
tris kartus keitė pavadini
mą: 1918- 1924 metais jis 
vadinosi Generaliniu štabu, 
l 924- 1935 - Vyriausiuoju 
štabu, 1935- 1940 - Gin
kluotųjų pajėgų štabu. Šioj< 
knygoje vartojamas popuha· 
riausias ir suprantamiausias 
skail)1oju i pavadinimas -

generalinis štabas. 

..... 

LLV laikinai einantis mi
nistro pirmininko parei
gas ir švietimo ministras 
/. Ambrazevičius 

"' Raštikis S., Kovose dėl Lietu
vos, d. 2, p. 158. 

™ 1984 metais ištremtas iš 
JAV į Sovietų Sąjungą. 

dėl objektyvių priežasčių pareigų eiti neteko, ir tarp birže
lio 23 dienos rytą Kaune paskelbtos sukilėlių vyriausybės 
narių vidaus reikah1 ministru buvo nurodytas advokatas 
Vladas Nasevičius25J. Netrukus sužinota, kad jis soviettĮ 

suimtas ir ištremtas į Rusiją. 
LLV skubėjo sudaryti administracinį aparatą, kad vo

kiečiai rasttĮ jį veikiantį. Be to, reikėjo ln10 greičiau lik
viduoti per sąmyšį kilusią ginkluotų grupių savivalę ir 
terorą. Įvairiose Lietuvos vietose besikuriantiems gin

kluotiems lietuvitĮ daliniams vadovauti ir jų veiklai koor
dinuoti LLV įsteigė Krašto gynimo tarybą, kurią sudarė 
Kauno miesto ir srities karo komendantas Jurgis Bobe
lis, Kauno miesto burmistras Kazimieras Palčiauskas21,-1, 
generolai Stasys Pundzevičius, Mikas Rėklaitis ir_ pt'.l~
ninkas Juozas Vėbra. Kaune stichiškai sudarytas V1etmes 

apsaugos štabas prisiėmė sau funkciją vado~a~ti l'.e
tuvitĮ partizanų būriams. Kauno miestas su v1s_a1s pne'. 

miesčiais buvo padalytas į dešimt rajonų. Turtm ~augoti 
buvo išstatyta per 30 sargybtĮ. Be to, buvo orgarnz~ot~s 
partizam1 patruliavimas miesto gatvėse. š_i v~i~la - tai bu

simųjtĮ policijos struktūrų užuomazga. V1et111es apsaugos 
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štabas veikė t l k 1 . _ 
d 

. o, o sus1kurusi ir pradėjusi dirbti LLV su-
are savo vald' · 

reigūnus. z1os struktūras ir paskyrė atitinkamus pa-

Birželio 25 d· LL 
J ieną V paskelbė atsišaukimą „Į tautą". 
ame pasmerkta soviet k .. . 

4 o upactJa ir komunistinė siste-
92 

L~ v_ vidaus reikahi 
1111111stras Jo11as $/epetys. 
LYA,f 3377, ap. 55, 
b. 62, l. 134 

LLV vidaus reikahĮ 
ministro pavaduoto
jas, pulkininkas Juozas 
Narakas 

D 

SukilėlilĮ sudarytos Lietuvos laikinosios vyriausybės posėdis. Pirmini11kauja prof J. Ambra
zevičius, ėjęs premjero pareigas. Kairėje: finmisų ministras J. Nfatulionis, spaudos valdybos 
virši11i11kas J. Sinkus, žemės akio ministras B. Vitkus, valstybės ko11trolės ir prekybos ministras 
P. Vai11auskas, komunali11io iikio 111i11istras V. la11dsbergis-Žemka/11is, sveikatos ministras 
K. Vencius, maisto tiekimo valdytojas V. Gr11dzi11skas. Deši11ėje: vida11s reikah1 mi11istras 
J. Šlepetys, Krašto apsaugos mi11istras SI. Raštikis, pra111011ės 111i11istras A. Damušis, darbo 
mi11istras J. Pajaujis, susisiekimo mi11istras A. Novickis, LAF įgaliotinis prie vyriausybės 
L. Prapuolenis, teisi11g11mo ministras M. 1Wackeviči11s. l 94 l m. bir:elio 23 d. 

m Uetuvit1 c11cikloped1jt1, 
penkioliktas tomas: Lietuva, 
p. 37 1. 

u. Nm9oj1 Lietuva, 19-ll, biri. 
29, Nr. l. 

"' LCVA,f. ll-496, ap. 1, b.2, 
l. 12- 16. 

ma, padėkota Vokietijai už išvadavirn,Į, pareikšta pagarba 
saviems žuvusiems kovotojams ir deklaruota, kad „nori 
me būti nepriklausomi, pasiryžę aukotis ir viską atiduoti 
Lietuvai"265. Deklaratyvfts pasisakymai už nepriklausomą 
Lietuv,Į, už sovietinės priklausomybės ir komunistinio 
režimo, buvusio autoritarinio režimo atsisakym,Į toliau 
buvo sukonkretinti tam tikrais įstatyminiais potvarkiais. 
Birželio 30 dien.1 įvyko bendras LLV ir visuomenės at
stovt! pasitarimas, kurio metu nutarta jokiu būdu nenu
krypti nuo valstybingumo kelio, nepasiduoti vokiečili 
spaudimui ir nesigundyti peršama civiline valdžia. 

LLV Lietuvoje, o Vilniaus miesto ir srities pįliečit) 

komitetas Vilniaus kraštez66 per kelias savaites iš dalies 
atkOrė ankstesnę nepriklausomos Lietuvos konstitucinę 
padėtį. Teisinei padėčiai Lietuvoje atkurti liepos 2 dieną 
LLV minist rq kabinetas patvirtino tam tikrus nuosta
tus267, pagal kuriuos visi sovielt! okupacijos metu išleisti 
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įstatymai ir potvarkiai neteko galios, o atkurtos įstaigos 
bei tarnybo vėl ėmė dirbti pagal nepriklausomos Lietu
vos įstatymus, priimtus iki 1940 mettĮ birželio 15 dienos. 
Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto vidaus reika
lų valdytojas Kostas Kalendra liepos 30 dieną pasirašė 
aplinkraštį r. 143, k'l.lriame dar kartą pažymėjo, kad 
,,Vilniaus mieste ir srityse veikia įstatymai ir nuostatai, 
kurie galiojo Lietuvoje 1940 06 15 d., jei jie neprieštarauja 
karo meto santvarkai"268

• Komitetas pradėjo leisti kasdie
nį laikraštį „Naujoji Lietuva" (pirmas redaktorius Rapo
las Mackonis). Vilniaus miesto ir srities pi liečių komite
tas gyvavo ilgiau negu LLV - jo veikla buvo pristabdyta 
Lietuvos generalinio komisaro įsakymu tik 1941 metų 
rugsėjo 15 dieną. 

Vokiečių tautos vadovas ir Vyriausiasis ginkluotųjų 
pajėgų vadas A. Hitleris, rengdamas prevencinio smūgio 
st_alininei SSSR269 planą, ne be pagrindo tikėjosi komu
n'.stų pavergtų tautų sukilimo. Jis neapsiriko: pačiomis 
p1:mosiomis didžiojo karo dienomis pavergto Pabaltijo, 
'.a1p _P~t Baltarusijos ir Ukrainos civiliai gyventojai sutiko 
svan~ ~usiskutusius vokiečių ginkluotojų pajėgų karius 
a_ts:irg1a~'. bet draugiškai: kaip išvaduotojus nuo komunis
ttruo rez1mo baisumų. 

Ir Lietuvos gyvento· · .. . . . . . .. Jai, speJę savo ka1hu pajusti stalini-
ne~ sov'.e~1zac1Jos „malonumus", sprendžiant iš daugybės 
tų 1storm1ų laikų <lok . . 
ki .. . . umentimų nuotraukt1, atėjusius vo-

ecms sutiko 1vairiai· būta ir d .• k 
entuziasti •. . .• raug1s o neutralumo, ir 
jos. Biržel~;/;'.aug~mo isva_~avimu iš sovietų okupaci-
16 . .. ieną l Kauną 1zengęs vokiečių vermachto 

-os1os arm1Jos 2 .. 
generolas grafas ..;/1 ar~ 1Jos korpuso (vadas pėstininkų 
avangardinis d 1· a tens von_ Brockdorff-Ahlefeldtas) 
liuoiamą Tac·· a mykis_ r~_do miestą visiškai LLV kontro-

, . iau vo ec1ų ar „ l . 
pagyrūniškai miJos pu kminkas Holmas 

raportavo savo vado b . k 
klaus mūšio 17 15 • . . . vy ei, ad „po atka-

. 1s1verzeme į Ka " 3 · • . 
Kauno radiJ'o st 1. . . uną · irzeho 26 dieną 0 l pradeJo n d · 
propagandos kuo k . . au oti vermachto 501-oji 

pa, un Jau tą •· d. 
programą vokiečių kalba pac1ą ieną transliavo 

. Netrukus Kauno rad" b 
~ ųu um 

K. Knlcndros pasiralyt,s 
1941 07-03 apltnkraJtb 
Nr 143, te11 pat, f. R-6SS, 
ap. 5, b l , l. l J 

' Liaudis laba, taikliai 
iššifruodavo tuomctinėsSo
,1c111 Sąjungos abreviatūrt= 
CCCP - C\fepm• Cm.,..,., 
C11acem Pow1HJ - Stalmo 
mirtis išgelbcs Rusiją. 

Kau110 gyve11toj111 
diimigsmi11g111 pasitinka 
vokieči1J karius. l 9tl l m. 
birželio 26 d. 

Ka11110 gyventojai vaišina 
vokiečitJ karius rūkalais. 
1941 m. birielio 26 d. 

'"' Vilhelmas Storosta 
( 1868-03-22-1953-02-20), 
lietuvių rašytojas, filosofas, 
kultūros veikėjas. 

įjungtas į Trečiojo reicho radijo tinklą ir gavo oficialų pa
vadinimą Reichs-Rundftmk G. m. b. H. Kauen. 

Kaip pripažino K. Škirpa, LLV išsprendė daug orga
nizacinių uždavinių, kuritĮ neįgyvendinus Vokietijos ka
riuomenės žygis per Lietuvą būttĮ buvęs gerokai sunkes
nis. Tikėdamasi užtikrinti Vokietijos pripažinimą, LLV 
ėmė bendradarbiauti su vokiečių laikinąja karine admi
nistracija. Vietinės apsaugos štabo viršininkas A. Zubras
Zemribas, tada vadinęsis A. Kauno slapyvardžiu, birželio 
27 dieną buvo paskirtas ryšio karininku tarp LLV ir ver
machto vadovybės Kaune, o istorikas Zenonas lvinskis 
buvo atsakingas už ryšius su kitomis vokiečių įstaigomis. 

Ilgus šimtmečius tęsęsi lietuvitĮ ir vokiečių santy
kiai, apie kuriuos tiek daug rašė Vydūnas270, paskutinio 
karo metu buvo daug komplikuotesni. Tačiau nereikia 
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painioti lietuviams šioje teritorijoje „gyvybinės erdvės" 
nepalikusitĮ nacizmo ideologų ir vokiečių , jautusitJ s im

patiją mūstJ kraštui ir žmonėms. Ne visi vokiečiai buvo 
naciai, ir ne visi naciai buvo vokieč iai. Reikia pripažinti, 

kad kai kurie vokiečių karinės vadovybės atstovai buvo 
palankūs Lietuvos autonomijos idėjai. Tai vermachto 

užnugario rajono Lietuvoje vadas generolas le itenantas 
Karlas von Roquesas, generolas majoras Emilis Justas, 
pulkininkas leitenantas Arno Kriegshei mas27 1 ir kt. Kaip 
minėjau, generolas K. von Roquesas nuėjo dar toliau: 
visą kampaniją prieš Rusiją vadino karine beprotybe, 

SS-Sonderkommando narius - ,,galvažudžiais", o J. von 
Ribbentropą - idiotu. 

Vermachto užnugario rajono Lietuvoje vadas genero
las leitenantas K. von Roquesas savo štabo būstinę įkūrė 
laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. Draugiškas bendra
darbiavimas su Lietuvos valdžia netrukus buvo pažeistas 
įsikišus SS vadovybei, kuri, vadovaudamasi A. Hitlerio 
direktyva, ketino suimti Lietuvos vyriausybę. Tiktai ge
nerolui K. von Roquesui pavyko sustabdyti šią saviva lę. 

Liepos 17 dieną generolas savo būstinę perkėlė į Rygą ir 
grėsmė LLV išaugo. 

Vokietijos propagandos ministerija uždraudė vokiš
kiems laikraščiams ir radijui skelbti apie antibolševikini 
lietuvių sukilimą ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
paskelbimą. Tuometinis Lietuvos prezidentas A. Smetona 
laikraščiui „Herald American" (JAV) pareiškė, kad „suki
limas, atrodo, buvo inspiruotas iš Vokietijos"272• O rug
pjūčio l dieną buvęs eksprezidentas tam pačiam laikraš
čiui teigė, kad, jo manymu, ,,Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas yra nesavalaikis"273• 

Nors Trečiojo reicho politiniai vadovai oficialiai de 

jure nepripažino LLV, o vokiečių karo lauko komendan 
tas generolas majoras Robertas von Pohlis atsisakydavo 
kalbėtis su jos atstovais, reikalavo oficialiuose raštuose 
ir skelbimuose nevartoti žodžių „Lietuvos Respublika", 
„nepriklausomybė", ,,ministrai", įvedė cenzūrą ir kitus 
suvaržymus, tačiau J. Ambrazevičiaus vyriausybės iš 
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"' Nuo 1941 •06 vcrrnachio 
armij11 grupės .šiaure• 
ufo ugario rajono vadoli,bo 
viršininkas atvirai rci!ke 
abejones galimybe Vokietij,i 
lnimėl i karą prie! AngliJl, 
~merkė masines žydų 
žudynes ir t. t. Uz tai bul'o 
pašalintas iš , A(~c111ai11,SS' 
grct11, o 1942-05 alleislas 11 
vcrmachto. 

m Truska L., 1.ic1u,·a bollevi· 
kų ir naci11 teroro melais, 
l.ict11vos rytas, 1993-02-6, 
Nr. 24. 

m Ten fllll, 1993-02-20, 
Nr. 33. 

UetuvirĮ Savisaugos 
r/ali11i1Į nariai draugiškai 
š11ek11či11ojasi su vokiečilĮ 

kariais 

karto nelikvidavo ir priskyrė jai vokiečių karinės val
džios pagalbininko funkcijas. Lietuvoje susidarė tokia 
padėtis, kad Vokietijos vermachto vadovybė laikė LLV 
faktiškai egzistuojančia ir pradėjo su ja bendradarbiau
ti. To paskatinta LLV sunkiomis aplinkybėmis per labai 
trumpą laiką atkūrė valstybės ir vietos savivaldos įstai
gas. Teritoriniu atžvilgiu LLV veiklą ribojo Vokietijos ka
riuomenės armijų grupės Nord (Šiaurė) (vadas generolas 
feldmarša las Vilhelmas von Leebas) veikimo Lietuvoje 
teritorija, kuri neapėmė visos Rytų Lietuvos, priklau
sančios vokiečių armijų grupės Mitte (Centras) (vadas 
generolas feldmaršalas Fedoras von Bockas) veikimo 
teritorijai, tad Vilniuje civilių gyventojtĮ reikalams tvar
kyti ir santykiams su vokiečitĮ karine valdžia užmegzti 
buvo sudarytas Miesto ir srities pi liečių komitetas, va
dovaujamas pirmininko - Vilniaus universiteto docento 
Stasio Žakevičiaus, vicepirmininko - profesoriaus Vlado 
Jurgučio. Miesto burmistru buvo paskirtas Antanas Kru
tulis, tačiau netrukus jį pakeitė buvęs generalinio štabo 
pulkininkas Karolis Dabulevičius. Iki 1941 mettĮ rugpjū

čio mėnesio tai buvo antra po LLV vyriausioji lietuvių 
savivaldos įstaiga Lietuvoje, savo veiklą organizavusi 
pagal bendrus LLV nurodymus. Iš tiest) abi šios lietuvių 
savivaldos institucijos buvo tiesiogiai pavaldžios vokie
čių karinei administracijai: LLV - vokiečių Kauno karo 
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lauko komendantui, komitetas - vokiečių Vilniaus karo 
lauko komendantui. 

Keletą pirmųjų karo dienų Vilniuje ir Kaune karinės 
valdžios funkcijas vykdė vermachto atitinkamų karinių 
dalinių vadai, bet greitai buvo įsteigtos vokiečių karo lau

ko komendantūros (Feldkommandanturen): 749-oji274, 
paskui 814-oji Vilniuje ir 821-oji275 Kaune. Joms priklau
sė skubiai organizuotos vietos komendantūros (Ortskom
mandanturen). Prie karo lauko ir vietos komendantūrų 
taip pat veikė vokiečių lauko policija (lauko žandarme
rija). Pagrindinė vokiečių karo komendantūrų paskirtis 

bu~~ ~rtu su vietine nacionaline policija užimtoje teri
tonJOJe garantuoti rimtį ir saugumą. 

Taigi Vilniuje, Kaune ir jų teritorijose veikė nors ir ne 
tų pa~i~ karinių įstaigų, bet iš esmės tokio pat turinio jsa-
1?1ma1 ir buvo tokia pat vokiečių karinė valdymo tvarka. 
ls e~U:_ės tokiais pat teisinės priklausomybės santykiais 
v~k,ec,ų karinėms įstaigoms buvo pajungtos visos lietu

vių polic~o~ i~stitucijos tiek Vilniuje su visa rytine Lie
tuvos dal1m1, tiek Kaune su Užnemune ir visa teritorija į 
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Vokiečių kariai Ukmer
gėje, prie Nepriklauso
mybės pa111i11k/o (sovie
t111eci11 pa111i11klas buvo 
stma iki11tas, atgavus 
11eprik/auso111ybę vėl 
atstaty tas) 

m Šios komendantūros įstaigos 
buvo Alytuje, Švenčionys<, 

Gardine, L ydoje ir kai kurio· 
se Baltarusijos vietovčst. 

m Šios komendantūros įst•igos 
buvo Panevėžyje, Utenoj<, 
Ukmergėje, Marijampal;je, 

Vilkaviskyje, Jonavoje. 

VokiečirĮ s 1,1-osios karo 
Jauko ko111emim11riros 
ko111e11d1111tas Vilniuje 
pulki11i11kas leite11a11tas 
M. Ze/111pfe1111igas 

n LCVA, f. R- 1613, ap. l , b. l. 

l. 2. 

m Te11 pat, f. R- 1099,ap. l, 
b. J,I. 166. 

1'• Lietuvos TSR istorlJOS 
cl,restoma/lja, Kaunas, 1964, 

p. 183-184. 

Vakarus nuo Kauno-Zarasų plento, apimančia ir Kaišia

dorių, Ukmergės, Utenos bei Zarasų aps~itis. . . . 
Kai kmiose Lietuvos apskrityse lietuVIŲ pohc11a buvo 

steigiama vokiečių vadovybės nurodymu. Lazdijuos_e vo
kiečių karo komendantas įsakė nuo birželio 24 dienos 
organizuoti lietuvių pagalbinę policijąm. Utenos, Zarasų'. 
Ukmergės, Rokiškio apskrityse vermachto komen~anta1 

aprobavo lietuvitĮ policijos dydį ir jo_s ~eikJo_~ riba~
2
'~· • 

Vilniuje pirmuoju karinės admm1strac1JOS viršinin
ku tapo miestą užėmusio vokiečitĮ karinio dalinio vadas 

pulkininkas leitenantas Carlas von Ostmanas, kuris vie
šuose skelbimuose buvo vadinamas Vilniaus karo vadu. 
Apie savaitę jis buvo aukščiausias ir neribotas Vokieti
jos valdžios atstovas Vilniuje ir jo srityje. Pirmuoju savo 
194 1 mettĮ birželio 25 dienos įsakymu C. von Ostmanas 
įvedė karo padėtį27~ ir uždraudė bet kokį gyventojų judė
jimą bei susisiekimą nuo 9 valandos vakaro iki 5 valandos 
ryto (Vokietijos laiku) Vilniaus mieste ir nusileidus saulei 

iki saulei patekant - kaimuose. Sykiu buvo deklaruotas 
vokiečitĮ karinės valdžios ir Vilniaus miesto ir srities pi-
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liečių komiteto bendradarbiavimas leidžiant įsakymus ir 
potvarkius. Buvo paskirti už tvarkos palaikymą atsakingi 
policijos pareigiinai ir lietuvit! aktyvistų apsaugos b(1rys. 
Aktyvistai privalėjo ant rankovės nešioti baltą raištį su 
svastika ir antspaudu Militarbefehshaber vo11 Vi/11ius279

. 

Naujasis Vilniaus karo lauko komendantas pulkinin
kas leitenantas Maksas Zehnpfcnnigas savo 1941 metlĮ 

liepos 8 dienos nurodyme teigė, kad įžengus Vokietijos 
kariuomenei visa „įsakymo galia", t. y. visa valdžia, per
eina vokiečių karinėms struktūroms, kurioms priklau
so ir „galutinė teismo galia". Visiems gyventojams buvo 
įsakyta paklusti ne tik vokiečitĮ karinės administracijos, 
bet ir jos paskirtų vietos savivaldos institucijų, taip pat 
ir Lietuvių pagalbinės policijos įsakymams, juos vykdyti. 
Papildydamas šį nurodymą, vokiečių karinės administra
cijos viršininkas Vilniuje, 677-osios apsauginės divizijos 
vadas generolas majoras Wolfgangas von Ditfurthas savo 
liepos 16 dienos įsakymu nustatė, kad Vilniaus miesto ir 
sri ties administravimą laikinai, iki jį atšaukiant, vykdo 
Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas, kontroliuo
jamas vokiečių karo įstaigų 280

• Be to, jis apibrėžė komiteto 
veikimo teritoriją, sutapatindamas ją su Vilniaus vokie
čių karo komendantūros veikimo teritorija, ir nurodė, 
kad kiti vokiečių karo lauko komendantūn1 vietiniai pa
daliniai, taip pat ir lietuvių pagalbinė policija, veikia vo
kiečių prižiūrimi, kiekvienas atitinkamos vietinės vokie
čių karo lauko komendantūros nustatytoje teritorijoje2s1_ 
Generolo majoro W. von Ditfurtho įsakymu ypač saugoti 
as~enys, kurie tarnavo vokiečitĮ karinėse ir kitokiose įs
taigose ar veikė jų pavedimu. Buvo draudžiama tokius 
as~enis skriausti ar jiems kenkti net kai jie jau būdavo 
at_l~kę ~avestą darbą. Be to, generolas uždraudė vietos val

dz~os mst_it~ci!om_: (lietuvitĮ policijai) suimti gyventojus 
~e~yd~s, J~I nera ~~ anksto gauto vokiečilĮ karinitĮ ir po-
hc1Jos 1sta1gtĮ rašllsko sutikimom Tokios t lb" . l" . . . . · pa paga mes 
po ICIJOS pareigos ir pavaldumas vokiec·1·ų ad . . .. 
• . mm1strac110s 
1sta1goms buvo nustatytas ir Kauno srityje. 
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, .. Išlikusi puiki lhĮ aktyvistų 
archy,~n~ 11uo1rnuka yr:1 
š101e knygoje. 

'"' W. ,011 Di1fur1ho 
19•11 -07- 16 ;sakymo verti
mo i lie111,•i11 kalbų 1111orašas, 
/.CVA, f. R-1436, ap. l, b. 38, 
l. 81. 

'" Bulnv.1s J., Vokišk1Jj1_1 
Jašist1.i ok11paci111s L,et11vos 
1•aldy11111s (l 94 l - l 944 m.), 
Vilnius, 1969, p. 54. 

'" W. von Di1furtho 
194-07-16 jsakymo ,·er11mo 
i lie1uv1ų kalbų 11uora!as. 
LCVA, f. R-1436, ap. l, b. 38, 
l.SI. 

/941 m. Birželio s11ki/imo 
organizavimo Liet11voje 
pradi11i11kas, LAF štabo 
Vi/11i11je virsi11i11kas ge-
11erali11io štabo majoras 
Vyta11tas Bulviči11s 

m Uetuvos moksi,; akadcmi• 
JOS bibl,otekos Ra,ikmJli11 
skyrius (toliau - L,Wi\8 RS), 
( 167, l. 71. 

Vienas svarbiausių vietos valdymo įstaigų uždavinių, 

iškelttf minėtame pulkininko M. Zehnpfennigo nurody
me, - atkurti šalyje saugumą ir tvarką, organizuoti „at
statymo tarnybą", ,,savisaugos tarnybą", policiją, įvedant 

darbo prievolę ir jas pasitelkus įgyvendinant visas būti
nas priemones. Vietos lietuviškq įstaigų, tarp jų ir nacio
nalinės policijos, santykiai su vokiečitĮ administracijos 
strukt(1romis buvo apibrėžti taip: aukščiausioji teisė ir 
vykdomoji galia karo lauko komendantūros teritorijoje 
priklauso karo lauko komendantui, o šis Vilniaus miesto 
ir srities piliečitĮ komitetui yra perdavęs „žemesnės val
dymo įstaigos uždavinius". ApskričitĮ ir valsčitĮ valdymas 
subordinuotas Vilniaus komitetui. Vis11 apskrities vieti
nitĮ įstaigtĮ vadovas - apskrit ies viršininkas, valsčitĮ - vir
šaitis (ir burmistras), pavaldus savo apskrities viršinin
kui. Visos vietinės įstaigos šiuo įsa\...11mu buvo įpareigotos 
ištikimai bendradarbiauti su vokiečiais ir „visus vokišk11 
įstaigtĮ įsakymus tuojau ir tiksliai išpildyti, visiškai neatsi
žvelgiant į bet kuritĮ kiltį įstaigtĮ nurodymus"1~-' . 
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1941 metų rugsėjo 17 dieną A. Hitleris pasakė: ,, ... Tai 
mes 1918 metais sukūrėme Baltijos valstybes ir Ukrai

ną. Bet šiandien mums nėra intereso išsaugoti Pabalti

jo :alstybes .. ."™ Todėl Vokietija numatė visą Pabaltijį 
- L,etu~ą, Latviją ir Estiją - okupuoti, kolonizuoti, o jo 

ITT'."entoius suvokietinti, iškelti ar sunaikinti, tad Trečiasis 
re1chas nesileido į kalbas apie jokią Lietuvos nepriklau

somybę .. A. Hitleris ne be pagrindo tvirtino, kad „bet 

koks sav,_valdos siekimas visados, galų gale, priveda prie 
savarankiškum " 28S y, ki •. -

. 0 · 0 eC1a1 Bedyne sulaikė LLV mi-
nistrą pirmininką K s·ki. . k . 

b 
. · rpą Ir pas yre jam namų areštą 

ne uvo leista atvykt· · L" • ' . . 1 ! ietuvą LLV uzsienio reikalų mi-
mstr_U1_ advokat~i Rapolui Skipičiui286_ Visiems vokiečių 
pare_,g~nams ir istaigoms Lietuvoje buvo įsakyta boiko:~oh Lietuvos vyriausybę ir nepalaikyti su ja jokių oficia 

ių santykių. Dar 1941 metų birželio 14 dieną VokietiJ·o~ 
saugumo tarn}'ba P ik l .• Š 
. k . _ are a avo 1s K. kirpos, kad prasidė-
J US aru1 nebutų sk lb" . 
. d e iama Lietuvos nepriklausomybė 
ir su aroma vyria b . y, ki .. 
lietuviai· . . d · 1 usy e. o et!Ją labai erzino tai, kad 

, vis e to nepakJ d · R . 
Paskelbė L. t . us am1 e1Cho reikalavimams, 

ie uvos nepriklaus b . 
Ypač Reich . . om_y ę ir sudarė vyriausybę. 
kur situacii·! ~;rvm~ ta,, kad n~1 Latvijoje, nei Estijoje2B7, 
. . esmes nes1skyre, nebuvo k lb 

tmes vyriausyb. . . pas e tos tau-
es 1r netu reta pret , • • . 1 . 

tęstinumą Voki r· . . enz,Jų ! va stybmgumo 
. e IJOS uzs,enio reikalų ministerijos Rytų 
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VokiečiiĮ lankai važiuo
ja Vilniaus Gedimino 
prospektu 

,.. Tpeoop-Ponep X., 3a
cmont1uble 6ece0bl fomnepa. 
l 94 J- 1944, Moc•ea, 2004, 
e. 60. 

m Kemiu11cKm1 IO., feHepa11 
Bnacoe: ,,ymb npeOamtJZb· 
cmBa, MocKua, 1999, 
e. 83. 

"' Buvęs prieškario Lietuvos 
valstybės vidaus reikalų 
ministras. 

"' Estijoje panaši vyriausyb< 
sudaryta tik 1944 m., trau
kiantis vokiečiams. 

m Danmšis A., Lietuvos 
gyven tojų ,mkos ir 1111ostoliai 
Antrojo pnsauliuio karo ,r 

pokario l 9,10- 1959 metais, 
Čikaga, l 988, p. 38. 

m Opzaw,t ;ocyOapcmBt111101i 

6CJ011acuocm11 CCCP o 
Be11uK01i Ome1,ecmac111wii 

eo1iue, T. 2: Ha1tano, Ktmra 

l. 22 11,otta - 31 aaryCTa 

l 941 ro11a, Moc•••· 2000, 
e. 633. 

skyriaus vedėjas SS sturmbannfuhrer dr. Peteris_ ~r~~o 
Kleistas, keliskart specialiai atvykęs i Kauną, 1t1kine

jo prof. J. Ambrazevičių LLV narius vadinti ne Lietuvos 

ministrais, o vokiečių civilinės valdžios tarėjais288• Iki lie
pos 17 dienos okupacinės Vokietijos pareigūnai stengėsi 
pajungti LLV saviems interesams. Ypač didelį spaudimą 
darė Lietuvoje gerai žinomas Vyriausiosios reicho saugu
mo valdybos (Reichssicherheitshauptamt, RSHA) IV val
dybos (gestapo) valdininkas SS obersturmbannfiihrer dr. 

Heinzas Grafe. Liepos l dieną kalbėdamas su generolu 

S. Raštikiu jis aiškiai pareiškė, kad LLV esanti sudaryta 

be vokiečių žinios. Tokios formos, nors prieš pavienius 
asmenis ir nėra nusistatyta, ji vokiečiams esanti nepriim

tina. H. Grafe reikalavo, kad LLV pati išsiskirstytų arba 
būtų performuota į tautinį komitetą, arba sutiktų bendra

darbiauti kaip pagalbinė tarnyba, pavadinta Pasitikėjimo 
taryba (Vertrauensrat), pavaldi vermachto vadovybei. Jei

gu LLV nepaisys dr. P. Kleisto pageidavimų, teigė H. Gra

fe, vokiečiai turi pakankamai priemonhĮ ją likviduoti. Jis 
atvirai grasino jos narius ištremti į koncentracijos stovyk

lą. Tačiau LLV nusistatymas ir sąlygos buvo nepakeičia
mos ir nekompromisinės - Lietuvos nepriklausomybės 

pripažinimas. 
1941 metų liepos2 l dieną reichsministras Alfredas Ro

senbergas nusiuntė Ostlando reichskomisarui H . Lohse'ei 

elgesio su užimtt! Pabaltijo sričių gyventojais instrukciją. 
Joje, tarp kitako, sakoma: ,, Ostlando reichskomisariatas 

privalo priešintis bet kokiems ketinimams steigtis nepri
klausomoms nuo Vokietijos esttĮ, latvių ir lietuvitĮ valsty

bėms. Būtina nuolat duoti suprasti, kad visos šios sritys 

yra pavaldžios vokiečit1 administracijai, kuri turi reikalą 
su liaudimi, o ne su valstybėmis ... "289. 

Nelengvą LLV padėtį sunkino Lietuvos politinitĮ jėgų 
vidaus nesutarimai, ypač kilę tarp LAF ir LietuvitĮ nacio

nalisttĮ partijos (LNP) ,,Geležinio Vilko". Voldemarininkai 

reikalavo likviduoti LAF, įkurti naują politinę nacionalis

tinę organizaciją ir pradėjo rengtis perversmui. Neprieš-
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taraudama tokios organizacijos kūrimui, LLV neįstengė 
rasti bendros pozicijos, kuri tenkintų abi šalis. Be to, LLV 
savo žinioje turėjo iš Tautinės darbo apsaugos kuopų su
darytą komendantūros batalioną ir policiją, kurių būtų 
visiškai pakakę keliui perversmininkams užkirsti, tačiau 
ji ne visai pasitikėjo ir batalionu, ir policija. Kaune va
dovaujantys policijos pareigūnai su savo vadu Antanu 
Žarskumi kaip tik buvo voldemarininkai. Buvusiose Lie
tuvos vidaus reikalų ministerijos (VRM) patalpose Poli
cijos departamentą organizavo kitas jų veikėjas Povilas 
Dirkis, iš kurio pulkininkas Antanas Michelevičius visko 
dar nebuvo spėjęs perimti. Perversmo išvakarėse vyriau
sybės nariai sužinojo, kad majoras Jonas Pyragius ir kiti 
perversmo rengėjai A. Žarskų buvo paraginę pasirūpinti, 
kad naktį iš liepos 23-iosios policijos nuovadose budėtų 
patikimi jų pareigūnai. 

LLV dėjo visas pastangas, kad išvengtų šūvių ir berei 
kalingo kraujo praliejimo. Tam tikslui naujas Policijos 
departamento direktorius pulkininkas A. Michelevičius, 

paskambinęs į visas Kauno policijos nuovadas, pranešė, 
kad prieš LLV esą rengiamas perversmas, ir įsakė polici
jos pareigūnams į jį jokiu būdu neįsivelti. Tačiau netrukus 
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1941 m. liepos pervers. 
1110 vadovas majoras 
/. Pyragius 

,.. Į 1,,;,vę, l 94 I. lapkr. 6, 
Nr. l 16. 

pats Kauno miesto ir apskrities policijos vadas A. Žarskus 
atvyko į A. Michelevičiaus butą ir jį suėmė. Veikiai buvo 
suimtas ir vidaus reikalų ministras pulkininkas J. Šlepe
tys. Vyriausybėje neliko kam įsakinėti policijai. Naktį iš 
liepos 23-iosios į 24-ąją voldemarininkai, vadovaujami 
majoro]. Pyragiaus, jėga paėmė į savo rankas Kauno ko
mendantūrą, batalioną ir lietuvių policiją. 

Toliau lietuviLĮ tautai vadovauti ir jos reikalams atsto
vauti aktyviai ėmėsi LNP, kuri siekė sujungti visas sveikas 
lietuvių tautos pajėgas į vieningą, neišsemiamą, veiklų 

nacionalinį sąjūdį. ,,Geležinis Vilkas" kvietė visus geros 
valios ir sveikai mąstančius lietuvius burtis į LNP globo
jamus Tautinio darbo apsaugos būrius. Šiuo aktualiu Lie
tuvai klausimu spalio 30 dieną per Kauno radiją aistringą 
kalbą pasakė LNP „Geležinio Vilko" skyriaus viršininkas, 
generalinio štabo majoras Kiaulėnas-Gintautas290 • 

1941 metų rugsėjo 26 dieną Lietuvos generalinės sri
ties reicho komisaras dr. Adrianas Theodoras von Ren
telnas pasirašė potvarkį, kad LAF uždaromas Lietuvos 
generalinės srities teritorijoje, o jo turtas konfiskuojamas 
ir paimamas vokiečių valdžion. 
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" ' /. Turontk. Bia/orui pod 
okupacjq mem,~ckq. Warsza
.,-a. 1993. s_ 60. 

IV 

VOKIEČIŲ CIVILINĖ VALDŽIA 

LIETUVOS GENERALINĖJE 

SRITYJE 

Užimta Lietuvos teritorija vokiečių karinės admi
nistracijos - karo lauko komendanto buvo valdoma iki 
1941 metų liepos 28 dienos. Vadovautasi Trečiojo reicho 
sausumos kariuomenės vyriausiojo vado generolo feld
maršalo Heinricho \Valterio von Brauchitsho 1941 metų 
balandžio 3 dienos potvarkiu dėl užimtos Rytų teritorijos 
karinio administravimo:;i1

• Paskui buvo su.kurta vokiečių 
civilinė administracija, kurios kompetencijai, be kitų val
dymo uždavinių, netiesiogiai buvo priskirti ir policiniai. 
Hagos tarptautinė konvencija užėmusiai priešo teritoriją 
kariuomenei kategoriškai draudžia kam nors perduoti 
valdžią, taip pat atsakomybę už paskesnius įvykius šioje 
teritorijoje. Taigi Vokietijos ginkluotosios pajėgos, t. y. 
vermachtas, Lietuvoje perduodamas valdžią civilinei 
administracijai, šiurkščiai pažeidė minėtosios konvencijos 
reikalavimą. Liepos 17 dieną A. Hitleris pasirašė dekretą 
dėl naujų užimtų Rytų sričių valdymo ir administravimo 
bei Reicho užimtų Rytų sričių ministerijos (Reichsmi
nisterium fūr die besetzten Ostgebiete, RAifbO) įsteigimo 
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(182 pareigybės). Reicho ministru užimtoms Rytų sritims 

valdyti buvo paskirtas Vokiečių nacionalsocialistų darbi

ninkų partijos (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei, NSDAP) reichsleiteris, SA ir SS obergruppenfi:ihrer 
Alfredas Rosenbergas. Jo pavaduotoju tapo Vestfalijos 

krašto NSDAP gauJeiteris dr. Alfredas Meyeris. Pagal šį 
dekretą visa užimta teritorija buvo dalijama į dvi zonas 

su griežtomis ribomis tarp jų. Į pirmąją įėjo ruožas nuo 
fronto linijos iki armijų grupės užnugario ribos. Karinės 

administracijos prieky stovėjo sausumos kariuomenės vy
riausiosios vadovybės generalinis kvartirmeisteris (7-as 
karinės administracijos skyrius). Visa likusi užimta terito

rija įėjo į antrąją zoną, kur bendroji atsakomybė už civilinį 

vadovavimą gulė ant Reicho užimtų Rytų sričilJ ministe
rijos pečių, nors faktinė valdžia vietose buvo reichskomi

sarų rankose. Reicho užimtų Rytų sričitĮ ministerijos su
dėtyje buvo įsteigtas I/0 skyrius (Abtei/ung l.O Ostland), 
kuris tvarkė vokiečių administracijos reikalus Pabaltijyje. 

Skyriui vadovauti buvo paskirtas anksčiau jau minėtas 
SS sturmbannfahrer dr. P. B. Kleistas. 

Šiai teritorijai tvarkyti A. Rosenbergas jau liepos 

14 dieną išleido laikinuosius politinio civilinio valdymo 

nuostatus. Iš planuotų buvo sudaryti du reichskomisaria

tai. Pirmiausia buvo įkurtas Rytų krašto, t. y. Ostlando292, 
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Reic/10 ministras 
11ži111to111s RytzĮ sritims 
NSDA P reic/1s/eiteris 
Alfredas lfosenbergas 

"" Iš pradžių planuota iš buVUlll 
Baltijos valstybiq sudar)1i Rti· 
cho komisariatą Baltenlandf, 
bet prijungus dali Baltarusijol 
jis buvo pavadintas Ostland~ 
A. Roscnbergas 1942-08-08 

t\ . Hitleriui pasiūlė Ostlan<Ų 
iš Rcicho komisariato per· 
tvar~11i i Reicho protektont+ 
nes tikėjosi vietos gyventojlll 
paskatinti aktyviau remti Wl
A. Hitleris tą pasiūlymą at
metė ir komisariatas cgzista,u 
iki 1944-11- 10, paskui buvo 
panaikintas. 

'" Nei archyvų <lokumcmuosc, 
nei mok<l1nėJc istonneJe 
litcr,ttl1ro1c neteko rac:;t1 
paa1šk1nm10, ko<lcl Ostlandą 

sudarc tokie kulturon1u 
poht1111u po11urou skir-
tmg, kraJtai: v1enmtel1< 
O. Braut,gamas (RMhO 
Pohtimo skyriau, vcdeps) 
teigia, kad tJ1 buvo padaryta 
c:.1ck1ant Rytuose sukuria 

vienodo dyd:bo - ats11vel
g1ant i Ukrainos re,cho 
kom1sana1ą - admtm'-tra
c mius vienetus. Baltarusija 
Ostlando <udėtyJe faktiška, 
buvo 1k1 l 943 m. balandžio, 
nors oficialia, - 1k1 1944 m. 
balandžio. 

~ Pt0py11 P.1 Boiiua frp,\faut111 
npom11B CooemCKOlO CoHJJa 
1941-/9,15, 6epnm,, 1992, 

c. 32. Madajczyk e,., Fas
zyzm i ok11pacjc. l 938- 1945. 
l t., Poznan, 1983, p. 602 
nurodo 500 t(1kstanėių km' 
Ostlando teritoriją ir 19 
t(1kstančitJ gyventojtJ. Re
miantis vokiečių dokumen
tiniais šaltiniais, Ostlando 
plotas - 398 150 km' ir 
16 min. gyventojtJ 2r.: 
LCVA, f. R-61 5, ap. l, b. l. 
l. l. 

,, Rakūnas A ., Liet11vi11 
lia11dies kova prie§ hitlerinę 
ok11p11cijq, p. 32. Nors 
pagal Reicho kanceliarijos 
(11. l.ammcrso) projekhĮ 
Lietuvos gcncralinhunc
komisarinte turCjo bl1ti ne 
daugiau kaip 200 parcigybi
nitJ viencttJ. 2.r.: Madajczyk 
Cl., Faszyzm , okupacj,•, t. l. 
s. 565. 

"" LCVA, f. R-627, ap. 3, b. 32·1, 
l. 3,1.J. 

"' Oki11 i11ko p111ari)jas, 19·1 l , 
spalio 3, Nr. 15 (636). 

:<n Atslš.1ukimas išspausdint,1s 
spaustiniu būdu lictuviq 

reicho komisariatas (Rechskommissariat Ost/and, RKO), 
kurį sudarė keturios generalinės sritys (Generalbezirk) -
Lietuva, Latvija, Estija ir didelė šiaurinės Baltarusijos293 

dalis (BaranovičitĮ sritis, vakarinis ir šiaurės vakarinis 

Minsko srities rajonai, Pinsko srities šiauriniai rajonai ir 

dal is Vileikos, Bresto ir Polesės sričių rajonų) bei dalis 

Leningrado ir Pskovo sričių teritorijos. Ostlandas apėmė 

232 tūkst. km2 teritoriją, joje gyveno 8,2 min. gyventojų"94• 

Vėliau įsteigtas Ukrainos reichskomisariatas. Iš pradžių 
Ostlando sostine buvo paskelbtas Kaunas, vėliau - Ryga. 

Vokietijos vyriausioji sausumos pajėgtĮ vadovybė 

(Oberkommando des Heeres, OKH) Lietuvą, ka ip pirmąją 
užimtą teritoriją, liepos 25 dieną perdavė A. Rosenbergo 

žinybai. Tą pačią dieną Ostlando reicho komisaru (Der 
Reichskommissar Ji.ir das Ostland) buvo paskirtas SA ober
gruppenfuhrer, NSDAP gauleiteris Hinrichas Lohse. Lietu

vai, kaip vienai iš Ostlando sričitĮ, valdyti buvo paskirtas 
generalinis komisaras ( Ge11eralkommissar) dr. Adrianas 

Theodoras von Rentelnas, k-uris tapo aukščiausiu vokiečitĮ 

civilinės valdžios reiškėju Lietuvos teritorijoje ir jam - sulig 

fiurerio principu (Fiihrerprinzip) - buvo pavaldžios v isos 

administracinio aparato šakos. Iš pradžių ketinta Lietuvos 

generaliniu komisaru paskirti buvusį Vokietijos pasiuntinį 

Lietuvoje dr. Erich,Į Wilhelm,Į Zechlim1, bet jo kandidatC1-

ra netiko. Liepos 28 dieną dr. A. T. von Rentelnas pradėjo 

eiti savo pareigas ir įsteigė savo b(1stinę Kaune, Prekybos 

ir pramonės rūmuose (K. Donelaičio g. 24). Jo vadovauja

mame Generaliniame komisariate, kuriame buvo daugybė 

skyrilĮ ir poskyritĮ, tvarkiusitĮ politinius, administracinius, 

ūkinius ir kitus reikalus, dirbo 425 vokiečitĮ pareigūnai ir 

tarnautojai295
, o apygardiniuose komisariatuose dirbo 435 

žmonės2%. Vėliau, 194 1 metų spalį, dr. A. T. von Rentelnas 

savo įstaigą perkėlė į buvusius Ufaienio reikalų ministeri

jos (Žemės banko) rūmus Vienybės aikštėje, kur buvo erd
vesnhĮ patalpq2

~
7

• 

Tą pačią dieną Reicho komisaras H . Lohse atsišauki
me į gyventojus oficialiai paskelbė apie vokiečitĮ civilinės 

valdžios (Zivilverwaltung) įvedimą Ostlande298• Ši vald žia 
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Rytų krašte pradėjo funkcionuoti pamažu, nelygu ats
tumas (mažiausiai 200 km) iki fronto linijos: rugpjūčio 
l dieną - Lietuvoje ir tik gruodžio 5 dieną - Estijoje. Rug
sėjo l dieną Reicho komisaro H. Lohse's įsakymu vokie
čių kalba buvo paskelbta oficialia Rytų krašto kalba, bet 
išimtinai vokiškoms įstaigoms. 

Tačiau karinė administracija nebuvo galutinai likvi
duota šiuose rajonuose - karinę valdžią ten reprezentavo 

l 10 

Ostlrmdo reicho komisa
ms H. Lohse 

Lietuvos generalinis 
komisaras A. T. von 
Rentelnas 

kalba. LCVA, f. R-1436, 
ap. l , b. 38, l. 84. VokicliJI 
Paballijo krn~1us laikė pro· 
voki~kos oric111,1cijos. wdėl 
buvo 11u~pr4rsta t iu jw5ri , 
civilinj va ldymą, kilaip ncr 
Uclgijojc ir Prano:ūzijoj,·, kur 
valdė vcrnrnchtas. 

Lietuvos generalinio ko
misariato įstaigos Kaune 
nimai 

,., KpLIClfll M . 10 .• fTp116a11-
llltlK(J MOKiJy Cman1111w1 u 
/lm111epoA<, MocKnn, 2004. 
e. 85. 

"" LCVA. f. R-1399. ap. l. 
b. 124, l. l. 

vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas (Wehrmachtbefeh
lshaber Ostland) Ostlande kavalerijos generolas Walteris 
Braemeris, kurio vadavietė buvo įsikūrusi Rygoje. Tačiau 
jokių jam pavaldžių karinių dalinių nebuvo iki 1943 mettĮ 
vidurio. Tik tų metų birželio mėnesį jis gavo sau paval
dtĮ LXI rezervinį korpusą, kurio sudėtyje buvo 14 1-oji ir 
151-oji mokomosios divizijos299

• Tuo pačiu metu jam pe
rėjo naujai įsteigti šeši lietuvių statybos batalionai. 

Kaip jau minėta, LLV buvo paskelbusi nuostatą dėl 

sovietinitĮ įstatymų negaliojimo. Vokiečių civilinė valdžia 
šią nuostatą toleravo ir paliko veikti, bet deklaravo ir savo 
nuostatą, kad kai kurie soviettĮ palikti įstatymai tebevei
kia. Šiuo laikotarpiu susidarė tokia padėtis, kad vokiečių 

civilinė valdžia palaikė žemės, prekybos ir pramonės na
cionalizacij,}, valstybinius ūkius (sovchozus), sovietines 
profesines sąjungas, sovietinį draudimą ir kt. Generalinis 
komisaras dr. A. T. von Rentelnas dar LLV atstovams pa
reiškė, kad sovietinė teisė būsianti iš lėto pakeista. Komi

saras taip pat pažymėjo, kad naikinan t sovietinius įstaty

mus ankstesnė nepriklausomos Lietuvos teisinė sistema 
nebus atkuriama, - ji iš dalies būsianti pakeista nauja . 

Lietuvos teritorija buvo suski rstyta į keturias kaimiš
k,Jsias apygardas (Landgebiet) - Vilniaus, Kauno, Pane
vėžio ir Šiaulil!, dvi miesttĮ apygardas - Vilniaus ir Kau
no, 25 apskritis ir 290 valsčilĮJoo_ Kiekvienos apygardos 
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visoms vokiečių ir lietuvių civilinėms valdžios instituci
joms vadovavo generaliniam komisarui pavaldūs apygar

dų (arba miestų) komisarai (Gebietskommissar). Vilniaus 
apygardos komisaru (Gebietskommissar Wilna-Land) 
buvo paskirtas SS sturmbannfiihrer Horstas Wulffas, Vil

niaus miesto komisaru (Gebietskommissar Wilna-Stadt) -
SA .ioi sturmbannfiihrer Hansas Hingstas, Kauno apygardos 
(Gebietskommissar Kauen-Land) - SA oberfiihrer Arnol

das Lentzenas, Kauno miesto (Gebietskommissar Kauen
Stadt) - SA oberfiihrer Hansas Crameris, Šiaulių apygar
dos (Gebietskommissar Schaulen) - NSDAP kreisleiteris 

Hansas Gewecke. Vėliau, 1941 metų lapkričio 19 dieną, 
sudarytos Panevėžio apygardos302 komisaru (Gebietskom
missar Panewesch) buvo paskirtas SS sturmbannfiihrer 
Walteris Neurnas. Iki to laiko visos Šiaurės Lietuvos reika
lus tvarkė Šiaulių apygardos komisariatas. 1942 metų sau
sio 17 dienos duomenimis, Lietuvos generaliniame komi
sariate dirbo 275 vyrai ir 150 moterų, apygardų ir miestų 
komisariatuose - 285 vyrai ir 200 moterų303• 
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Lietuvos generalinio 
komisaro pavaduotojas 
ir nuolatinis atstovas, 
Ge11era/inio komisariato 
Politikos ir Administra
cijos pagrindi11iz1 skyri11 
vadovas Carlas Nabers
bergas 

JO> Vok. Stur111abteitu11g -
Vokietijos NSDAP P"5"" 

kariška organizacija, \'d"Ull 

l 921 - 1945 metais. 

• •· pskrit~ 
JO> l ją jėjo Pan~vczio 3 ··!kio. 

ir miestas, BirŽlf, Rok, . 
Zarasu ir Utenos apsim· 
tys, iš ~iso apie 340 000 

gyventojų. 

JOJ Rukšėnas K., Hitleri · . 
ninkų politika LictU\'OJC 8 
1941- 1945 metais, LMA 
RS, f. 26- 1475, P· 86· 

--

Kauno miesto komisaras 
SA oberf iihrer H. Cra
meris 

Lietuvos ge11era/i11ės 

srities $iauli1Į apygardos 
komisaras H. Gewecke 

.. . L' valdyti vokiečitĮ civilinės admi-Prade1us10s ietuvą . Id 
. .. a rindinė funkcija buvo lietuvių sav1va ~s 

111strac110s P 8 d komisarai atl-
. . . - a (A1• ,.s1·cf1stverwalt1mg). Apygar ų ' Pnezmr "J• . · l •· · šai-.•. - . d . skričit1 viršininkus ir va sc1ų v1r džiai prmure am1 ap ' . . Id 

. . .. l 'd 1· Lietuvos generalinės srities va ymą c1us tureJo a1 uo • . . k . 
. : l . t . okiečitĮ vadovavimo tikslus. Tai pasie t1 ats1zve gian l v . • • d b · 

.. k . . adėJ'o vokiečitĮ SS ir polJCIJOS va ovy e. Jiems a tyv1a1 p, . .. b 
Ostlande, išskyrus Baltarusij,Į, vokieči\! ~-0~1c11os ne uvo 

. 1·ne·1·e srityJ·e vokiec1ru buvo sutelkę daug. Lietuvos genera 1 
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įvairias policines pajėgas: saugumo policiją»' ir saugumo 
tarnybą - SD (Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst) (jos 
centras buvo Kaune, o skyriai - Vilniuje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Kretingoje ir Marijampolėje), tvarkos (viešąją) 
policiją, kurią sudarė miestų policija (Schutzpolizei) Kau
ne bei Vilniuje ir apskričių žandarmerija. 1941 metų rug
pjūčio 26 dieną 71 vokiečių policininkas buvo komandi
ruotas iš Drezdeno policijos skyriaus į Vilnit1, o iš Vyner 
Noištato - i Kauną. Vėliau, kai atvyko daugiau policinin-
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Vilniaus miesto komisa
ras SA sturmbamifiihrer 
H. Hi11gstas 

Ka11110 apygardos komi· 
saras SA brigadefalirer 
A. Le11tze11as 

'°' Saugumo policija - tai Ge\ 
tapo (Geheime Staats~o/,:tl 
ir Kripo (Krimi11t1fpol,zt1). 

Panevėžio srities komisa
ras SS st1m11bamifiihrer 
W Neumas 

Vilniaus apygardos komi
saras SS oberstur111ban-
1ifiihrer H. Wulffas 

b d rytos vokiečių viešosios (tvarkos) polici-kų uvo su a . . . 
. ' . . L" t voJ·e. Vokiečių policijos dydis L1etuvOJe 
Jos 1sta1gos 1e u 

1
. . • · 

. kasmet priklausomai nuo po itmes ir nebuvo pastovus ir . . r 
k . . ·1 aciJ·os kito. Pavyzdžiui, aukštesnysis SS ir po t-armes s1 u, .. • 1· · · 
.. d O tla11de SS obergmppenfuhrer ir po tCIJOS geCIJOS va as s • .. d) 

( H .. 1 e SS- imd Polizeifiihrer fur das Ostlan nerolas Der o zer • . d. 
. d . h J ckelnas savo 1943 metų balandz10 2 ienos Fne ne as e • 
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laiške SS reiclzsfiihrer H. Himmleriui teigė, kad.,< . .. > Lie
tuvoje turime ti1.1ai 233 žemesnio laipsnio karininkus ir 
~olicijos_ vyrus"305• Lietuvoje dar veikė karinės žvalgybos 
'~. kontrzv~lgybos (Abwehr) punk1ai, slaptoji lauko poli
~'.Ja. (?ehe,m Feldpolizei, GFP) {jie buvo karinės valdžios 
21~1~Je)~ . geležin_k:~ių policija ir kitos policinės įstaigos. 

~met~~1oms ~,~kiec1q policijos strubūroms buvo paval
dus at1tmkam1 lietuvių policijos padaliniai. 

k 
P'.'1dėdamas eiti savo pareigas Lietuvos generalinis 

om1saras dr A T R 1 . . a . _ . ·. · . · von ente nas p1rmOJe savo kalboje 
-~1bud'.no sus1~~nusią teisinę situaciją. Jis išleido potvar
ki, kuns suvarze LLV valstybinę vei klą: uždra d . • . 
tautin · , •· . . u e svęst1 

. - ~s s, ~ntes, i_skabmti tautines vėliavas30; bei Vyf ir 
ii~:1ūle ':'T1ausybes nariams užimti komisarinių gene~a-
. ų tareJų (Generalraete) postus. LLV šio . - l 

s1sakė. Pagaliau 1941 metų rugpjūčio 5 dienp~m ymo at
Rentelnas ofi ·ai· · .• . ą r. A. T. von 
laiki .. . c1 iru _pare1ske, kad nuo šios dienos Lietuvos 

noJ1 vyriausybe nustoja veikti nes Vok· r · . 
sybė, atsižvelgdama . k . . • . ie IJOS vyn au-
nams ir civilinės valdi z· ·aro eigą, 1sake Vokietijos pareigū-

1os atstovams p · • . . valdžią Lietuvoje. enmtJ visą civilinę 
Lietuvos laikinoJ·1· . b . vyr1ausy e r · - • · 

ne susirinkusi· 
1
- p k . . • ugpJuc10 5 dieną Kau-

as ·utm1 ·d· 
pirmiausia panaiki·· _P?_se l• savo nutarimu Nr. 35 

no vokiec1ų · 
jamą Krašto apsau os . . ~en:1egstamą ir ignoruo-
miestų komendanJ mmk1stenJą ir visas apskričių bei 

ras, o omendantū d 1· 
saugos štabus su J·i·e iki rų a mius ir ap-ms pr aus •.. d . 
pjūčio 5 dienos p . ky . . anc1a1s aliniais nuo rug-

ns re Vidaus .k l .. 
LLV konstatavo kad . rei a Ų mm1steriJ.ai30

s. 
. • savo misi" ·· Į·k . tuVIų sukilimo p ki Ją JI at 1 0, - visuotinio lie-

aa nta atkūrė ne .kl 
valstybę. Per šešias LLV . pn ausomą Lietuvos 
įstatymų, nutarimų b . gyvavimo savaites priimta 100 
kl e1 potvarki ( . 

s ypų denacionaJizaci1· . ų miestų namų ir žemės 
m . . . os 1statymas prekyb . . a1tm1mo įmonių d . . , os 1r viešoJ·o 

. enac1onahza · · . 
nes įmonių denacional·z .. . CIJOS Įstatymas, pramo-

. l aCIJOS ĮSIaty . 
mes valdymui tvarkyt· . mas, 1statymas že-
k . . l , teismų santv k . 

e1t1mas, universiteto . k. ar os Įstatymo pa-

k 
. 1r 1tų mokyk.l . 

aps n tyse ir valse·. ų 1statymai ir t t ) iuose atku r • . · · • r l ryšiai su vietos vald •. 
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,.. Damu!is A., t1elto'Os 

gyventopJ auAos ,r nuostoba, 
Antro;o p11sa11f11110 karo" 
pokarw 1910-1959 meta,~ 
p. 42. 

1942 m. GFP !"'r<jo volo,. 
t,ų saugumo policijai. 

to•· Vėliau šis draudimas bu,'O 
panaikintas huka.ntis nuos
tatos, kad keliant valstybm" 
,·eliavas pirmtnybė tc,ki,m, 
,·okieč,ų velia,·a,. žr.: LCla, 
f. R-409, ap. 2, b. l , 1. 91. 

"" Ttn pat, f. R- l4i6, 
ap. l, b. 2, l. 32. 

Lietuvos generalinis 
komisaras A. T. von 
Rentelnas 

.,o9 LLV ministro pirmininko 
pareigas einančio J. Ambra• 
zevitiaus kalba, 1941-08-5 
pasakyta vokiet,ų civilinės 
valdi,os generaliniam ko
misarui, ten pat, f. R- 1549, 
ap. l, 
b. 27, l. l. 

110 PartlJOS organizacinė 
struktūra buvo pana.ši i 
vokicč1q ir 1tJIŲ fašistinių 
organtzacij tJ. Vidaus rcikalq 
generalinis tarėjas generolas 
P. KubJiūnas 1941-08-19 
pasiraše cirkuliarą Nr. 10, 
draud:!Janti stc1gt1s ir veikti 
politinio charaktt!nO orga• 
nitac1joms, 1!skyn1s LNP. 
Vėliau, 08•25, šio cirkuh.tro 
veikimas buvo pristabdy
tas. 1941 12-17 LNl' buvo 
paleista. Dahs jo b11vusil1 
narių sus1bl1r~ į „Lietuvos 
la1>vės kovotoj11 sąjung.(. 

·lb, pm. f. R- 1476,.ip. l , b. 2, 
l. ·15 47. 

įstaigomis. Buvo atkurtas valstybės aparatas, panaikinti 
visi sovietų išleisti ir paskelbti įstatymai, Lietuvos gyven
tojams grąžintos pilietinės laisvės ir teisės, įgyvendinta 
tokia santvarka, gyvavusi nepriklausomoje Lietuvos vals
tybėje. O dabar, neturėdama fizinių jėgų pasipriešinti, 
nesutikdama bendradarbiauti su vokiečių valdžia kitokiu 
kaip lygiateisiu pagrindu, prieš savo ir visos tautos valią 
LLV yra priversta savo veiklą sustabdyti. 

Ministrl) kabineto narių atsisakymas savo valia per
duoti prerogatyvas vokiečiLĮ administracijai ir tapti jos ta
rėjais politiškai yra ir buvo labai reikšmingas. Paskutinis 
Laikinosios vyriausybės protokolinis tekstas su memo
randumu vokiečiq valdžios institucijoms buvo notifikuo
tas ir nusilįstas buvusiam mtnistrui pirmininkui K. Škir
pai. Šį LLV 1941 metl) rugpjūčio 5 dienos memorandumą 
(Pro Memoria)309 apie teisinę Lietuvos būklę ir faktinius 
santykius soviettĮ okupacijai pasibaigus, įteiktą generali
niam komisarui dr. A. ·e von Rentelnui su prašymu per
duoti Vokietijos vyriausybei, reikia laikyti diplomatine 
nota siekiant teisinio nepriklausomybės pripažinimo. 

Lietuvių nacionalistų partijos (LNP)3t0 vadovybės (va
dovas Zenonas Blynas) rengto memorandumo Vokietijos 
vyriausybei metmenyse buvo sakoma, kad vokiečiLĮ ci
vilinė valdžia Lietuvoje nėra būtina, nes Lietuva nebuvo 
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ir nėra integrali Sovietų Sąjungos dalis. ,,Lietuvių tauta 

laukia, kad artimiausioje ateityje Didžiosios Vokietijos 

jai bus pripažintas ir leistas atstatyti bei realizuoti jos su

verenitetas šiuo metu bent Lietuvos- Rusijos 1940 m. su

tarties nustatytose rytinėse ir pietinėse sienose bei nusi

stovėjusiose vakarinėse Lietuvos sienose, kartu įgalinant 

ją atitinkama ir sutarta forma pakelti savo ūkinį pajėgu

mą, skirtą talkininkauti Didžiosios Vokietijos karui ir jį 
užbaigti. "31 1 

Lietuvių tautos valstybingumo panaikinimas ir jos 

pavertimas beveik beteise Ostlando generaline sritimi 

(Generalbezirk) sudarė vokiečiams palankesnes politines 

prielaidas savo kolonizaciniams siekiams įgyvendinti. Pa

skirtas Lietuvos generalinis komisaras dr. A. T. von Ren

telnas buvo visateisis jam pavestos teritorijos valdytojas, 

jam buvo suteikta ne tik vykdomoji, bet ir įsakomoji ga
lia, praktiškai pakeitusi įstatymų leidybos galią, taip pat ir 

teisminė galia. Be veikiančių lietuviškų teismų, veikė spe

cialūs vokiški teismai, priimdavę sprendimus vadovauda

miesi vokiečių teise ir Rytuose išleistais potvarkiais. Vo
kiečių teismai Lietuvoje buvo keturių rūšių: l) ypatingasis 

teismas (Sondergericht), 2) vokiečių teismas (Deutsches 
Gericht), 3) SS ir policijos teismas (SS, Waffen-SS und Po
lizeigericht), 4) karo lauko teismas (Oberfeldgericht)3t2• Šie 

keturi teismai veikė Lietuvos generalinėje srityje ir galėjo 
teisti tiek lietuvius, tiek vokiečius. Prie Lietuvos genera

linio komisaro įstaigos veikė Vokiečių teismas, prokura
tūra ir jam pavaldus vadinamasis ypatingasis teismasm. 

Ypatingajame teisme buvo svarstomos bylos už svarbius 
nusikaltimus karo ūkiui ir kitus didelius nusikaltimus vei

kiančiai vokiečių tvarkai. Šio teismo sprendimai buvo ga
lutiniai ir neapskundžiami. Vokiečių teisme buvo svarsto
mos bylos, iškeltos už mažesnius nusikaltimus. Šis teismas 

buvo labai panašus į prieškarinės Lietuvos apylinkės teis
mą, tik vokiečių teisme buvo valstybės prokuroras, jo ne

buvo lietuvių apylinkės teismuose. Šio teismo sprendimus 
galima buvo apskųsti Aukščiausiajam vokiečių teismui, 
buvusiam Rygoje. Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 
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'" 'l ' k . rus ~ l.., Lietuva bolšcvik4 
ir nacių metais, Liellwos 
rytns, l 993, vas. 27, Nr. 38_ 

'" l.ict11vir1 knlendorius /943 
mctnms, Valstybinė leidykl. 
Kaune, 1942, p. 72-73. 

"' Lichtenstcin E„ Teismai, jų 
rūšys ir byl ,1 priklausomybė, 
Policija, 1943, gruodis, p. 11. 

Lietuvos vyriausiasis karo 
lauko komendantas ge
nerolas majoras E. Justas 
deda vainiką prie pamin
klo kritusiems už Lietuvos 
laisvę 

'" A. Roscnbcrgo t 942-
01 -12 potvarkio vertimo 
i lietuvių kalbą nuorašas, 
LCVA, f. R-634, ap. l , b. l, 
l. 279-280. 

1942 metų sausio 12 dienos potvarkiu31\ be p~pras~ų i~ 
ypatingųjų teismų, buvo įsteigti karo lauko te1sma1 ypa~ 
svarbioms ir skubioms byloms nagrinėti. Šį teismą sudare 
policijos arba SS karininkas (pirmininkas) ir du ši_ų tar: 

nybų pareigūnai. Juose buv~ s?r_e~~-žiam~s bylo~ ~z yp~~ 
sunkius nusikaltimus, kaip smpmeJlillaS Lr pan~s~~ ~us1 
kaltimai. Šio teismo sprendimai būdavo labai gneztt ir_ga
lutiniai. Reicho piliečiams ir vokiečių tautybės asmemms 
karo teismų jurisdikcija netailqrta. Vokiečių teismuose gy-

.. . galėJ. o būti ir lietuvių advokatai, gerai mokantys vo-
neJal . d ki •· 
ki • . kalbą. Procesas vokiečių teisme vyk avo vo ec1ų 
ec1ų · · į' <lyt 

k 16 . Nemokančių vokiečių kalbos teisiamŲJŲ ir m o-a a „ 

jų parodymai buvo verčiami specialiq verte)~- . . . 
. . 1. "os pareioūnan1s pats gresmmg1aus1as 

Lietuvių po 1c1J o . .. . . 

b Ss . policiJ. os teismas, nes SS re1chsfi1hrer ir vokie-
uvo ir ' ' Y• t 

•. ol·1c·1J·os vado H. Himmlerio įsakymu nauJal uz1m o-
Cll) p d · 16' 
se RyttĮ srityse iš svetimos tautyb~s Jrų su aryt1 paga t-
.. policiJ·os J·unginiai (vadinamte)l Schutzmannschaften 111a1 . . . . . 

des Einzeldienstes), kaip policijos jun~1_1~1a1 yp_atm~1en~s 
• . . i·1ct· kaip tik priklause siam te1smtu. Šio uzdav1111ams at 1 1, ' 

SS teismo kompetencijai priklausė ne tik SS, _5?.• gestap~ 
ir Waffen-SS naritĮ, bet ir visos lietuvių ~ohc1JO~ par~1-

- . . . gos (policiJ'os) batalionų, v1ešos1os 
gumĮ, tarp JŲ sav1sau 
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policijos, kriminalinės ir saugumo, pagalbinės ir garbės 
policijos, taip pat ugniagesybos pareigūnų, tarnybinių 
nusižengimų ir nusikaltimų klausimai. Vien šio teismo 
Kauno skyriuje dirbo per 12 teisėjų. Teisę tvirtinti SS ir 
policijos teismo nutarimus dėl policijos kariti nusižen
gimų SS reichsfiihrer pasiliko sau. Baudžiamosios bylos 
turėjo būti teikiamos SS teismo vyriausiajam skyriui. Šio 
teismo sprendimai irgi buvo galutiniai ir neskundžiami. 
Policijos teismas buvo kompetentingas nagrinėti bylas tik 
tų nusikaltimų, kurie buvo padaryti jau paskirtų į pagal
binę policiją policijos karių. Tokie nusikaltimai iš esmės 
buvo nagrinėjami pagal vokiečių teisę, o ypač pagal karo 
įstatymus, tačiau kartu atsižvelgiant į ypatingas aplinky
bes ir nusikaltėlio asmenybę315• Remdamasis H. Himmle
rio įsaku, vokiečių teismo prokuroras Lietuvoje dr. Mar
tinas Hennigas 1942 metų gruodžio 2 dieną Apeliacinių 
rūmų prokurorui nurodė iš lietuviškųjų teismų kompe
tencijos perimti visas bylas, susijusias su lietuvių „savi
saugos dalinių kariais, lietuviško saugumo, kriminalinės 
policijos ir viešosios policijos tarnautojais". Visos tokios 
bylos būsiančios perduotos vokiečių prokurorui, o šis 

jas perduosiąs „SS ir policijos teismams, nes visos tokios 
bylos yra teismingos pastariesiems teismams". Saugumas 
miesto prokuroro nurodymu pats nagrinėja minėtas by
las, nes „jam priklauso visa Lietuvos policija". 
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Pirmieji lietuviiĮ policijos 
pareig1i11ni veda s11/aiky-
111)11 koloną 

"' H. Hlmmlcrio 194- 11 -15 
įsakymo vertimo i lictul'iŲ 
kalbą nuorafas, ten pal, 
f. R-660, ap. 2, b. 246, l. 10. 

u, Lauko komcndnntūros 
(V) 8 14 nurodymo 
Vilniaus miesto 1r 

srilics pilicčiLJ komiteto 
pirmininkui 19111 -07-09 

kopija, lcn pal, (. R-691, 
ap. l, b. 28, l. 2. 

Pagal paduotus skundus dėl lietuvių policijos pareigū

lllĮ kvotos nebūdavo atliekamos, o skundai būdavo įtei 
kiami atitinkamam apygardos teismo prokurorui, kuris 
nustatyta tvarka per Apeliacinių rūmų proku rorą juos 
perduodavo vokiečių prokurorui prie Vokiečių teismo 
Kaune. Taigi prasikaltusius lietuvių policijos pareigūnus 

teisdavo SS ir policijos karo teismai, kuriLĮ sprendimas 
dažnai būdavo mirties bausmė. Nemažai lietuvitĮ polici
ninkLĮ buvo nužudyta. 

Kiekvienam iš minėtųj LĮ apygardos komisarų buvo 
tiesiogiai pavaldi žandarmerija, ūkio vedėjai, pramonės 
ir prekybos įmonių kontrolieriai ir jų patikėtiniai, darbo 
jėgos verbavimo įstaigos, vadinamieji arbaitsamtai (Ar
beitsamt) ir vietinė lietuvių policija. Generaliniame ko
misariate svarbus vaidmuo įgyvendinant vokiečių režim,) 
teko Teisės skyriui, kurio žiniai buvo priskirti vokiečių 
ir vietiniai lietuviq teismai. Vokiečių civilinė valdžia iš 
Lietuvos teisminių organizacijLĮ perėmė kai kurias bylas: 
komunistLĮ, sabotažo, spekuliacijos ir visas politines. Šią 
bylą nagrinėjo specialiis vokiečių teismai, jLf teisėjai ir 
prokuratūra. Visos bylos, iškeltos vokiečiLĮ kilmės arba 
italų tautybės asmenims, buvo perduodamos karo lau
ko komendantūros teismui316

• Netiesiogiai komisariatui 
pavaldus buvo visoje Lietuvoje mkurtas platus, sudėtin

gas ir labai veiksmingas vokiečių policijos tinklas. Visose 
apygardose, be apygardLĮ komisan1, buvo organizuotos 
vokiečiq saugumo policijos įstaigos ir vokiečiLĮ žandar
merija, kurioms buvo pavaldi lietuviLĮ saugumo, krimi
nalinė ir pagalbinė policijos. 

VokiečiLĮ administracijai nuolat trūko civilinio perso
nalo, o jos darbo veiksmingumą ribojo didėjantis nepa
sitenkinimas ir įvairialypis partizaninis judėjimas. Pasi
telkus armiją ir policiją buvo galima vykdyti rekvizicijas, 
bet nebuvo galima užimtq rajom1 valdyti tiesiogine šio 
žodžio prasme. Ostlando reicho komisariato administra
vimo tikslai ir tai, kad trūko vokiečių personalo, vertė vo
kiečius sprendžiant iškeltus administravimo uždavinius 
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įtrauk1i į bendradarbiavimą patikimus ir norinčius dirbti 

vietos gyventojus. Todėl 1941 metų rugpjt1čio antrojo

je pusėje dr. A. T. von Rentelnas devyniems lietuviams 

patarėjams suteikė komisarinių generalinių ta rėjų titu

lus (Generalraete). Viena centrinė kolektyvinė lietuvių 

savivaldos įstaiga nebuvo sukurta. Buvo įsteigtos tik ats

kiros lietuvių savivaldos centrinės įstaigos, vadintos va
dybomis (vidaus reikalų, pramonės, žemės ūkio, finansų, 

susisiekimo, teisingumo, švietimo reikalų) , kurioms va

dovavo šie generaliniai tarėjai. Žemesni vietos savivaldos 

pareigūnai ir struktūros buvo miesttJ (apskrities pavaldu

mo) burmistrai, apskričių viršininkai, valsčių viršaičiai, 

lietuvių policija, teismai, kurie sudarė vokiečių prižiūri 

mą vadinamąją pagalbinę tarnybą (Nebenverwaltung). Jie 

visi buvo pavaldūs tam tikriems Generalinio komisariato 

skyriams. Generolas leitenantas Petras Kubiliūnas buvo 

paskirtas pirmuoju generaliniu tarėju317 ir generaliniu 

tarėju vidaus reikalams (jo įstaiga įsikū rė Donelaičio g. 

Nr. 32). Jo, kaip vidaus reikalų generalinio tarėjo, pava

duotoju buvo paskirtas Juozas Narakas (buvęs LLV vidaus 

reikalų viceministras). Pirmasis generalinis tarėjas buvo 
ne kitų generalinių tarėjų viršininkas, o tik pirmas tarp 

lygių - primus inter pares (lot.). Jeigu generaliniai tarėjai 
šaukdavo bendrus pasitarimus, vadovaudavo pirmasis ge

neralinis tarėjas. Bet, deja, pradiniame etape generaliniai 
tarėjai negalėjo spręsti ne tik principinių klausimų, bet 

ir menkesnių reikalų. Visada reikėjo atsiklausti vokiečių 

generalinio komisaro įgaliotinių. Lietuviai tarėjai išties 

galėjo atlikti tik techninį darbą, bet vėliau jų funkcijos ir 
kompetencija gerokai išsiplėtė. 

Pirmaisiais bendradarbiavimo mėnesiais vokiečiai 

nebuvo patenkinti lietuvių administracija. Vienu metu 
Bed yne buvo netgi svarstomas klausimas dėl administra

cijos sudarymo Lietuvoje vien tik iš vokiečių. Vokietijos 
sausumos pajėgų generalinio štabo viršininkas, generolas 
pulkininkas F. Halderis savo kariniame dienoraštyje užra
šė: ,,Vilniuje su raportu atvyko lauko komendantas pulki

ninkas leitenantas Zehnpfennig. Mažai džiuginantys savi -
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"" Generolas S. Raštikis alsi
sakė eill šias pareigas, nes 
dalis JO šeimos narhi bui·o 
lik~ Soviet,1 Sąjungoje. 

Lietuvos generalinės sri
ties pirmasis generalinis 
tarėjas ir vidaus reikalų 

ge11emli11is tarėjas gene
rolas leitenantas Petras 
Kubiliūnas 

m rcucp.111- IIOJIKOUJIUK 

foJlbHCP <.D., 1Joc11111>1ti Onco-
111111:. E.JKei),,eom,1c Jmmcu 
nt11w m,11ww ,cucpnnt>U0l 0 
wuu,6r, cyxcmym11wx uoricK 
/9J9- / 9,J2 t . t„ TOM J l\ 
J(oyx 1<1111rax, Kll. 2, 
MocKua, l 97 1, e. 44. 

'" llclcho 111.imllJ RyllJ srifoJ 
m1 11istcrljos skyriaus l l. l 
,.Vidinė adnunlstrncija" 
v.1do vas. 

''° i( p1ac1111 M. 10„ llp116an 
mllil( Kllli ifu,11111JM. 

11cuwpuH II f lJO/U.•A1t'WWCmb. 

MncKua, 2007, e. 309. 

naudos vaizdai civil inėje administracijoje. Lietuviai mažai 
tinkami atlikti administracinį darbą. Kaune su raportu at
vyko vyresnysis lauko komendantas pulkininkas Jus t. Jis 
patvirtino nedžiuginanfo) savinaudos ir egoizmo situaciją 
civilinėje administracijoje ir tarp darbininkų ginkluotlĮjŲ 

pajėgų atžvilgiu."3 1
K Jei galima tikėti aukšto rango vokiečių 

valdininko Labso 11
• žodžiais, dr. A. T. von Rentelnas ne 

kartą pareiški;s, kad lietuviai be vokiečilĮ pagalbos nesu 
geba organizuoti savivaldos įstaiglĮ darbo320

• 

Neteisinga biil lĮ generolą P. Kubilif111.1, kitus tarėjus 
kaltinti kolaboravimu su vokiečiais. Atvirkščiai, reikia 
įvertinti jlĮ auką dėl Lietuvos gyventojlJ gerovės. Galiau 
s iai kam nors iš lietuvilĮ vis dėlto reikėjo eiti siiHomas 
pareigas. Generolas P. Kubilifinas gerai žinojo, kad bolše

vizmas - tai Lietuvos ir kitlĮ h1iSVlĮ valstybil1 mirtis, todėl 

pasirinko aktyvlJ kovos kelią - eiti kartu su vokiečiais. 

Pirmasis generalinis tarėjas buvo tarsi amortizatorius 
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tarp atėjūno grobuoniškų tikslų ir kenčiančios karo sun

ln1mus lietuvių tautos. Jei Lietuvoje nebūtų atsiradę kan

didatų į tarėjų postus, vokiečiai nebūtų įsteigę civilinės 

valdžios, ir mūsų tėvynę, kaip ir Prancūziją, tuo sunkiu 

laikotarpiu būtų tvarkęs vermachtas arba dar blogiau -

vokiečių SS ir policija. 

1944 metų gegužės 29 dieną per savo jubiliejų genero

las P. Kubiliūnas kalbėjo, kad jam reikėjo dirbti nepapras

tai sunkiomis sąlygomis. Tikriausiai taip ir buvo. Nors 

jo sūnus Algirdas tarnavo SS daliniuose321
, tačiau nete

ko girdėti , kad generolas būtų pataikavęs vokiečiams ar 

jiems nuolaidžiavęs. Jis nepasikeitė, buvo santūrus, ma

žakalbis, stengdavosi kiek įmanoma švelninti gestapo ir 

kitų vokiečių institucijų veiklą322 • 

Tokia tvirta lietuvių generolo pozicija nepatiko vokie

čiams, tačiau jie kurį laiką kentėjo. Netgi po karo vokie

čiai keršijo generolui P. Kubiliūnui ir gelbėdami savo kailį 

šmeiždavo jį sovietams. Štai ištrauka iš Ostlando vyriau

siojo SS ir policijos vado SS obergruppenfiihrer ir poli

cijos generolo F. Jeckelno parodymų Rygos teisme 1946 

metais: ,,Man dažnai teko susitikinėti su Latvijos „savi

valdos" vadovais Dankersu ir Bangerskiu, lietuvių „savi

valdos" Kubiliūnu ir estų „savivaldos" daktaru Miae < ... > 
Pas šiuos žmones buvo tiktai mūsų, vokiečių, interesai; 

jie niekados nepagalvodavo apie nuosavų tautų likimą. Iš 
pokalbių su jais susidarydavo įspūdis, kad j ie netgi dau

giau, negu mes, vokiečiai, siekė naikinti komunistus."323 

Nors pavadinimas „lietuvių savivalda" plačiau imtas 

vartoti tik Lietuvos teritorijoje atsiradus vokiečių civilinei 

administracijai ir taikytas generalinių tarėjų vadovauja

mai vieti nių įstaigų sistemai apibūdinti, bet iš esmės taip 
vadinti dera visų vietinių valdžios įstaigų, taip pat ir po

licijos, veikusios nuo pat vokiečių administravimo pra

džios, sistemą, neišskiriant nei J. Ambrazevičiaus vyriau
sybės, nei Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto. 

Kalbėdamas apie savivaldos naudingumą Reichui po

litiniu, saugumo, kariniu bei ūkiniu požit1riu, Reicho 
užimtų Rytų sričių ministerijos pareigūnas dr. P. B. Kleis-

174 

'' 1944 m. fo,·0 mū!Y)e 
Balkanuose 

•: Sasnauskas P, Niekuomet 
nedveioj~s generolas, L1ttu
vos ardas, 1997, geg. 23. 

'" J1JBCCIIIIIJI LĮK Kf/CC, 1990, 
/',t. 11. e. 117. 

Lietuvos generalinės 
srities generalinio tarėjo 
vidaus reikalams pava
duotojas fonas Pyragius 
s1I vokiečių karininko 
1111ifor11111 

" ' Nacio11aliS11/ talk11 /11tleri11i11 -
k11111s, Vilnius, 1970, p. 43. 

m Y11u1m10JKt1wc copeeo 
CCCI' o lOObl IICMCljKOti 

OKKYIW l\1111 (/ 94 }- / 944): 

c6op1111K oo<y,ie1111100 11 Atll· 

111cp11a1100, }IJ:\ BA-lll EM, 
Hauno11an1J 11 1.>1'1 ltl11cn 1Ty-r 
1 la~rnru it\c1.n11 H.HlU3Ma 11 
rcpoeu Co11poruu11c111111, 
l1epyca1111M, 1992, e. 8. 

"• Madajc-,yk Cz., foszyz111 i 
ok11pac1~. 1. 2, s. l 04. 

tas slaptame valstybinės svarbos dokumente pažymėjo, 

kad Ostlando tautų bendradarbiavimas su vokiečiais yra 

naudingas, nes nereikia skirti labai daug aukščiausios, vi
durinės ir žemesnės kategorijos vokiečių pareigūnų bei 

tarnautojų ir apie 120 tūkst. policininktĮ324• O ficialios vo
kiečių statistikos duomenimis, 1942 mettĮ spalio mėnesį 

Ostlando reicho komisariato tvarkos policijoje tarnavo 
4428 vokiečiai ir 55 562 vietos gyventojai3is, t. y. santykis 

buvo l : 13. Palyginkime: Generalinėje gubernijoje ir Nor

vegijoje - l: l , Čekijoje, Moravijoje ir Olandijoje - l :4, 

Serbijoje - l :6, Prancūzijoje - l: 15, Rusijoje - l :20316
• 

Vokiečiams Lietuvoje įsteigus civilinę administraciją, 

generalinis komisaras d r. A. T. von Rentelnas 194 1 mettĮ 

rugsėjo 15 dieną savo potvarkiu likvidavo Vilniaus mies

to ir srities piliečitĮ komitetą, o jo funkcijas paskirstė 

naujai sudarytoms atskiroms lietuviq savivaldos vady

boms, tiesiogiai tvarkomoms bei prižit1rimoms jo paties 

ir vokišktĮjtĮ sričitĮ komisanĮ. Komiteto, kaip papildomos 

tarpinės institucijos tarp vietinių administracinilĮ įstaigų 

(apskričitĮ viršininktĮ, policijos, burmistnĮ) ir jas tiesiogiai 

prižit1rinčitĮ sričitĮ komisanĮ, nebereikėjo. Kad ir neno

romis, komitetas turėjo likviduotis. Tačiau dėl komiteto 
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Lietuvos generalinis 
komisaras A. T. vo11 Re11-
te/11as, Reicho ministras 
užimtoms Rytų sritims 
NSDAP reichsleiteris 
A. Rosenbergas ir Lie
tuvos generalinės srities 
pirmasis generalinis 
tarėjas ir vidaus reika
iiĮ generalinis tarėjas 
generolas leitenantas 
P. Kubiliti nas 

,,. LMAB RS, f. 167, l. 117. narių anksčiau vokiečiams duoto pasižadėjimo „nepasi-

traukti iš užimamos tarnybos be išankstinio atitinkamo "' Karys, 1989, Nr. s, P· 357-

vokiečių kariuomenės organo sutikimo" savo rugpjūčio 
27 dienos raštu Nr. 1896 komitetas kreipėsi i Vilniaus 
karo lauko 8 1 4-ąją komendantūrą. Komendantas pulki-
ninkas M. Zehnpfennigas rugpjūčio 30 dienos raštu ko-
miteto pirmininką S. Žakevičių informavo, kad įsteigus 
vokiškąjį zivilverwaltung ir jam perėmus iš karinių insti-
tucijų atitinkamas funkcijas, i komiteto vietą Kaune stojo 
generalinis komisaras dr. A. T. von Rentelnas, o Vilniu-
je - apygardos komisaras SS sturmbannfilhrer H. Wulf-
fas. Todėl visi numatyti santykiai turi b(1ti derinami su 
jais ir, kadangi jų iniciatyva komitetas likviduojamas, rei -

kia manyti, kad pasižadėjime nurodyti reikalavimai yra 
patenkinti. Šia proga karo lauko komendantas pareiškė 
k~~-iteto pirmininkui ir nariams padėką „ui atliktą vo-
ki~cių ~ariuomenei darbą"m. Rugsėjo 3 dieną Vilniaus 
miesto ir srities piliečių komitetas, netekęs administravi-
mo teisių, vokiečių komendantūrą raštu informavo kad 

sav~ :eikJą nutraukiam, nors jo veikla, kaip jau m;nėta 
auks~1au, buvo pristabdyta Lietuvos generalinio komi-

saro. 1saky~1u . ti~ l ~4 l metlĮ rugsėjo 15 dieną. Rugsėjo 
24 d1e~ą : 1eto1 Vilniaus miesto ir srities piliečių komite to 
buvo 1ste1gta Vilniaus apygardos komisarinio tarėjo įs-
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Vienas pirm11j11 lietu
viiĮ policijos bata!io~11~ 
organizatorius V,l~ul)e, 
buvęs Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo 
pulkininkas leitenantas 
K. Dabulevičit1s 

Vilniaus miesto ir srities 
pilieči11 komiteto vidaus 
reika/11 valdytojas 
K. Kalendra 

'" l.. Wysocklo 19·11 -09-25 is,
kymo vertimo j lict,"'ht k,,1. 
b,11111orn!as, LC\11\, f. R-685. 
,,p. 5, b. l, l. 101. 

' "' ·1c,, {'111, l. IRO. 

111 
Kurys, 19·12, v.b. 2 1, Nr. 9. 

taiga
31

\ kurios vadovu nuo spalio 17 dienos dr. A. T. von 

Rentelnas pask-yrė pulkininką K. Kalcndrą3·l0. Kitais me

tais nuo vasario 11 dienos Lietuvos generalinio komisaro 

įsakymu Vilniaus apygardos tarėjas K. Kalendra perėmė 
ir Vilniaus apskrities virš ininko pareigas, drauge ddamas 
ir tarėjo pareigas 'Jt. 

Iki rugsėjo mėnesio lietuvitĮ policijos apskričilĮ vadai 
priklausė apskričilĮ viršininkams. SS ir policijos vado Lie-
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tuvoje (SS- und Polizeifuhrer Litauen) SS brigadefi:ihrer ir 
policijos generolo majoro Luciano Wysockio 1941 metų 

rugsėjo 25 dienos potvarkiu visa lietuvių policija draus
mės, valdymo bei komplektavimo atžvilgiais, išskyrus 
ūkio reikalus, buvo išskirta iš apskričių viršininkų pa
valdumo332. Jų tiesioginiu viršininku tapo vokiečių SS ir 
policijos vadas Lietuvojem. Dėl tokios padėties apskričių 
viršininkų valdžia buvo labai apribota, ir jie nebeįstengė 
tinkamai vykdyti savo apskrities valdymo funkcijų, todėl 
tokia padėtis turėjo keistis. SS ir policijos vado Lietuvoje 
SS brigadefiihrer ir policijos generolo majoro L. Wysoc
kio gruodžio 30 dienos įsakymu334 Lietuvos generalinės 
srities apskričių viršininkai ir burmistrai, jų nesant - jų 

pavaduotojai turėjo visą teisę duoti nurodymus apskričių 
ir miestų policijos vadams, o šie savo ruožtu duodavo nu
rodymus jiems pavaldžioms žinyboms. 

Vokiečių civilinės įstaigos, piktnaudžiaudamos savo 
prerogatyvia padėtimi, mėgino nurodinėti ir įsakinėti 
lietuvių policijai. Taip buvo pakertamas pasitikėjimas po
licija, keliamas tam tikras chaosas. Siekdamas sklandaus 
vokiečių įstaigų bei lietuvių policijos bendradarbiavimo 
ir norėdamas laiduoti planingą ir nekliudomą policijos 
veiklą, Kauno apygardos komisaras SA brigadefuhrer 
A. Lentzenas 1942 metų gegužės 6 dienos įsakymu sričiai 
Nr. 24 uždraudė visų vokiečių civilinių įstaigų vadovams 
kištis į lietuvių policijos reikalus335• 

Vokietijos politinė ir karinė vadovybė nuo pat pirmų 
buvimo Lietuvoje dienų stengėsi pajungti visą ūkį ir gy
ventojų išteklius karo interesams. Teko laviruoti taikant 
ir saldainio, ir botago principą. Pačiame pradiniame karo 
etape, vaduojant Lietuvą iš sovietų okupacijos, Lietuvos 
gyventojai parodė daug draugiškumo Vokietijos ver
machtui ir geros valios bendradarbiauti, todėl plačiausia 
savivalda Lietuvos generalinei sričiai buvo suteikta ne be 
pagrindo. Reicho ministras užimtoms Rytų sritims NS
DAP reichsleiteris A. Rosenbergas, suprasdamas, kad 
vietos gyventojų bendradarbiavimas su vokiečiais sa
vanorišku pagrindu ir kuo savarankiškesne forma duos 
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' " L. Wysockio 1941 -09-25 js,. 
kymo vcrlimo j licluvių kal
bą nuorašas, I.CVA, f. R-685, 
ap. 5, b. l, l. 101. 

"' Ji:11 pnt, l. 159-160, 299. 

"' L. Wysockio 1941-12-JOjs,
kyrno vertimo į lictuvil! 
ka lbą nuorašas, 1,11 pat, 
f. R- 1476,ap. l,b. 1,1. 
380- 382; ten pat, f. R-689, 
ap. l , b. 274, l. l. 

" ' A. Lcntzeno 1942-05-06jsa· 
kymo Nr. 24 vertimoj 
lic1uvi11 kalbą nuorašas, ten 
pal, f. R-409, ap. 2, b. l, l. 

101- 102. 

" ' Ten pal, f. R-614, ap. l, b. 20, 
l. 42-48. 

\\~ CūKOITOD 6. B .. 0KKJ '1nl{UH. 

npatJiJa " ,,fmf,b1, MocKna, 
2002, e. 29. 

"' "limpat, p. 49-5 1. 

daugiau naudos, 1942 metų kovo 7 dieną paskelbė direk
tyvas dėl liberalesnio administracijos tvarkymo Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje ir dekretą dėl administracinės 
savivaldos įvedimo Ostlande336• Taip pat buvo įteisinta 
vietinė savivalda Baltijos šalyse. Vokiečių vadovybė iš es
mės tapo „priežiūros administracija" techniniu atžvilgiu, 
o tiesioginį administravimo darbą atliko vietinės krašto 
administracijos įstaigos. Generaliniams tarėjams buvo 
suteikta teisė pagal savų žinybų kompetenciją leisti kai 
kuriuos įstatymus. 1942 metų birželio 14 dieną Reicho 
ministras užimtoms Rytų sritims A. Rosenbergas spaudos 
konferencijoje Berlyne gyrėsi: ,,O dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, tai šiose šalyse gyvenimas tvarkomas savivaldos 
pagrindais."337 Šios savivaldos suteikimas Lietuvai laiky
tinas buvusių lietuviškų įstaigų, kaip pagalbinio vokiečitĮ 
administracijos aparato, teisiniu patvirtinimu. Suteikto
ji savivalda nieko nauja Lietuvai neatnešė, nes iš tikrųjų 
visas ūkinis gyvenimas liko įvairių vokiečių bendrovių 
rankose. Ekonominio spaudimo priemonės, sovietinio 
planinio f1kininkavimo ir kolūkinės sistemos palikimas 
(vien prie Vilniaus du kolūkiai buvo pertvarkyti i olan
dų pienininkystės draugijas), požiūris i gyventojus kaip 
į antrarūšius gilino priešiškumą tarp lietuvių ir vokiečių, 
kuris metai po mettĮ didėjo. 

Slaptame nurodyme prie savo direktyvos A. Rosen
bergas pabrėžė, kad generaliniai tarėjai turi būti vokiečit1 
prižiūrimi ir kontroliuojami. Jie negalėjo daryti nieko, 
kas bf1ttĮ prieštaravę vokiečių interesams, sudaryti vy
riausybinės kolegijos ir kt.338 Kita vertus, žemesnę lietuvitĮ 
administracijos grandį - apskričių viršininkus, viršaičius, 
policijos vadus - vokiečiams kontroliuoti buvo sunkiau, 
ir ji veikė savarankiškiau. 

1942 mettĮ pavasarį Lietuvos generalinės srities apygar
dtĮ komisarai išleido atitinkamus potvarkius šiuo klausimu. 
Kauno apygardos komisaras SA brigadefuhrer A. Lentzenas 
balandžio 18 dienos įsakyme sričiai nustatė, kad apskričitĮ 
viršininkai ir burmistrai, o jtĮ nesant - jų padėjėjai turi 
faktiškąją įsakymo teisę savo sričitĮ, apskričių bei miesttĮ 
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policijos vadams339
• Apskričių policijos vadai turėjo duoti 

atitinkamus įsakymus žemesnėms įstaigoms. 
Lietuvos generalin is komisaras dr. A. T. von Rentelnas 

1942 metų gegužės 7 dienos rašte nustatė apskričių vir

šininkų darbo organizaciją ir kompetenciją340• Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestuose apskričių virši

ninkų funkcijas atliko ir jų teisėmis naudojosi tų miestų 

burmistrai. 
Pagal administracijos vieningumo principą visa aps

krities valdžia buvo sutelkta apskrities viršininko ranko
se. Jam buvo subordinuotos visos vietinės administracijos 

įstaigos, esančios jo apskrityse, taip pat lietuvių policija, 
jei aiškiai nenustatyta kitaip. Apskrities viršininkas kartu 

buvo ir apskrities savivaldybės vedėjas. Apskrities virši

ninkų tarnybinę priežiūrą vykdė generalinis tarėjas vi

daus reikalams. 
Pagal reicho komisaro H. Lohse'ės 1942 metų gegužės 

15 dienos potvarkį visų apskričių, miestų ir valsčių savi
valdybių, taip pat ir lietuvių nacionalinės policijos darbas 
turėjo būti derinamas su veikiančiąja vokiečių teise ir su 

„valdančios vokiečių administracijos tikslais". Tuo pačiu 
potvarkiu vietos „savivaldybės įstaigų priežiūra buvo 
pavesta valdančiajai vokiečių administracijai laikantis 
nuostatų"341 • 

Kaip jau minėta, lietuvių generalinių tarėjų teisės vie
tos gyventojų atžvilgiu labai išsiplėtė. Lietuvos generali

nės srities generalinis komisaras dr. A. T. von Rentelnas 
jaunimo auklėjimo reikalus pavedė vidaus reikalų ge
neraliniam tarėjui. Savivaldybės į savo biudžetus turėjo 
įtraukti ir jaunimui auklėti skirtas lėšas. Iš tų lėšų buvo 
rengiamos sporto aikštelės, jaunimui auklėti steigiamos 
ir išlaikomos švietimo įstaigos, knygynai, stovyklos, ren
giami turistiniai žygiai342• 

Remdamiesi generalinio komisaro dr. A. T. von Ren
telno 1942 metų rugsėjo 8 dienos potvarkiuJ.43, pagal 
lietuvių generaliniams tarėjams nustatytą kompeten
ciją jie galėjo net „leisti potvarkius ir vykdomuosius 
nuostatus, turinčius įstatymo galią". Kita vertus, jie 
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"' A. Lentzeno 1942-04-18 įsa
kymo sričiai Nr. 19 vertimu 
i lietuvių kalbą, ten pat, 
f. R-409, ap. 2, b. l, l. 87-89. 

"" Dr. A. T. von Renlel
no l 942-05-07 rašto 
Nr. 2VJ222-42 vertimas 
i lietuvių kalbą, ten pat, 
f. R-620, ap. l , b. 478, l. 6-7. 

,., Amtsbla/1 der Gc11ernlko111is
sars i11 Ka11e11 , l 942, Nr. 28. 

l-42 Jaunimo auklėjimas paves
tas tvarl,.-yti vidaus reikalų 
generaliniam tarėjui per 
savivaldybes,/ /aisvr, 1942, 

bal. l 6, Nr. 88 (249). 

,., Ten pat, Nr. 49. 

Lietuvos vyriausiasis 
karo /a11ko komendantas 
generolas majoras E. Jus
tas ir Lietuvos generalinis 
komisaras A. T. von Ren
te/11as deda vainikus prie 
Nežinomo kario kapo 

w, LCVA, f. R-1099, ap. l, 

b. 62, l. 3 11. 
buvo taip subordinuoti Generalinio komisariato atitinka
miems skyriams, kad be jų sutikimo negalėdavo nei atleis

ti jiems pavaldžiLĮ tarnautojų, nei dar}:i ko~LĮ nors_ ~er~ 
sonalo pakeitimų. Kiekvieną jtĮ potvarki ga~eJO pa~a~ntl 
ar pakeisti atitinkamas vokiškojo Generalm10 kom1san ato 

skyriaus vedėjas. . . . 
g vietinitĮ valdžios pareigūnų svarbiausias vaidmuo 

teko apskričilĮ viršininkams ir policijo~ v~d_ams._ Jie buv_o 
laikomi vokiečilĮ apygardlĮ komisan1 v1etimnka1s apskn
t se. Jiems buvo pavaldūs valsčilĮ viršaičiai, miestų bur-
y · b · t mistrai (išskyrus Vilniaus ir Kauno m1esttĮ unms rus, 

kurie buvo tiesiogiai pavaldūs vidaus reikahĮ generaliniam 
tarėj ui) ir policijos nuovadtĮ viršininkai. Ji~ tur~jo vie_tose 
rfipintis tvarka ir ramybe. Bet ne visada hetuvilĮ sav1v~l
dos institucij lĮ ir lietuvitĮ policijos įstaigtĮ bendradarbia
vimas buvo idealus. Į tai ne kartą atkreipė dėmesį ŠiaulilĮ 
a gardos komisaras 1-1. Gewecke·'""1 ir kiti aukšti vokiečilĮ 
PY d . P 1· .. d valdininkai. 1943 meili sausio 25 ieną o ICIJOS epar-

tamento direktorius Vytautas Reivytis pasirašė visiems 
apskričių policijos vadams skirtą aplinkraštį , kuriame dar 
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kartą primygtinai priminė, kad policija privalo vykdyti vi

sus apskričių Yirsininl-.--ų tarnrbinius potvarkius~\ 

LietuYos generalinės srities SS ir policijos vadas SS 
brigadefiilrrer ir policijos generolas majorns L. Wysockis, 

remdamasis Ostlando reicho komisaro 1943 metų sausio 

30 dienos potvarkiu dėl vietinių policijos orgamĮ, nustatė, 

kad „apskrities policijos o rganas yra apskrities viršinin

kas. Apskrities policijos uždavinių atlikimas priklauso 

apskrities policijos vadui (Kreispolizeifii/1rer), kuris sulig 

tuo yra nuolatinis apskrities viršininko pavaduotojas jo 
įstaigoje. Nepriklausančiuose prie apskrities miestuose 

apskrities policijos organas yra burmistras. Apskrities 
policijos uždavinius atlieka miesto policijos vadas (Stadt
polizeifiihrer), kuris sulig tuo yra nuolatinis burmistro 

pavaduotojas jo įstaigoje. Vietos policijos organas yra 
valsčiaus viršaitis. Priklausančiuose prie apskrities mies

tuose vietos policijos organas yra burmistras."346 

Teisę bausti gyventojus turėjo ne tik vokiečių bei lie
tuvių civilinei administracijai pavaldūs teismai, ne tik pa
grindiniai vokiečių civilinės administracijos pareigūnai -
Reicho komisaras, generalinis komisaras ir apygardų 
komisarai, bet ir jų pagalbiniai lietuvių savivaldos parei
gūnai - generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, vietinės 

policijos vadai - {iki 500 reicho markių (RM) pinigais ir 
keturias savaites arešto)347

• Be to, lietuvių policijai buvo 

suteikta teisė savo nuožiūra bet kurį vietos gyventoją 
uždaryti darbo stovykloje348

• Bet kartu lietuvių policijai 
buvo kategoriškai uždrausta imtis bet kokių priemonių 
vokiečių kariškitĮ atžvilgiu349• 

Be vokiečių civilinės administracijos ir lietuvių sa
~va_ldos įstaigų išleistų potvarkių, nutarimų, įsakymų 
ir kitų aktų, teisinį veiklos pagrindą sudarė ir kai kurie 
Trečiojo reicho baudžiamosios ir civilinės teisės nuosta

tai, taikyti ne tik Lietuvos teritorijoje apsigyvenusiems 
vokiečiams, bet ir vietos gyventojams350• Tai „Potvarkis 

dėl vokiečių teismų užimtose Rytų srityse įsteigimo ir su
tvarkymo" ir „Potvarkis dėl vokiečių baudžiamosios tei
sės taikymo užimtose Rytų srityse" (abu 1941 metų gruo-
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'" \'. Rcivyėio 1943-01-25 apiia, 
k rnWo apskričių pohd1os r,. 
d.11ns ko p,p, tm ptlf, f. R--l9, 
ap. l , b. B. l. 18. 

"' L Wysockto 1943-05-0i !SI· 
k·ym o vertimo i lictu,,ų 
kalbą nuorn~as. ten pat, 
f. R-655. ap. l , b. S. l. ~ : 
tm pat, f. R-729, ap. l. b. 23, 
l. 56. 

"" Ten pili, f. R-655, ap. l , b. 13, 
l. 62; tm pnt, f. R-685. ap. S, 

b. l , l. 262. 

"' D11s Reclrt der besetzte11 
Ostgebiete, Mūnchcn und 
Berlin, l 943. 

1~• Vilniaus miesto vokiečilĮ 

tvarkos policijos vado 
1941-12-02 nurodymo lietu
vių policijos vadui vertimo 
nuorašas, I,CVA, f. R-691, 

ap. 1, b. 28, l. 30. 

"" Amtsblart der Ge11eralkumis· 
sar i11 K1111e11, 1941, Nr. l. 

"' l Cl 'A. l. R-6.14, ap. l , h. l. 
1.173- 276 

"' A. Roscnbcrgo 19,12-0-1-
27 jsakymo \'Crt imo 11 vokie~ 

Č lll k•lbos nuora.!o kopija. 
tcu pnr. l. 266-269. 

džio 19 dienos)3" . A. Rosenbergas 1942 mettĮ balandžio 
27 dieną pasirašė potvarkį „Apie vokiečių teisės taikymą 
Vokietijos piliečiams užimtose RyttĮ sr ityse"·"\ kuriame 
teigiama, kad remiantis fiurerio 1941 metų liepos 17 dit::

n~ įsakymu dėl naujai užimttĮ RyttĮ sričių ~~mini~tn~~i
mo šiose srityse nuolat ar laikinai gyvenanc1ų Vokiet1JOS 
piliečių asmeniniai, šeimyniniai ir paveldėjimo santykiai 

tvarkomi pagal vokiečių teisę. 
Vokiečių administravimo sistemoje būta dubliavi

mo - Lietuvos generalinio komisaro įstaiga ir lietuvių 
tarėjų įstaigos. Tai ne tik liudijo didesnę autonomiją, 
bet ir turėjo praktinės reikšmės. Komisariate dirbo po 
referentą kiekvieno tarėjo įstaigai. Referentas su tarėju 
tardavosi, kaip praktiškai įvykdyti tam tikrus komisaria
to reikalavimus. Tarėjai turėjo teorinę teisę nesutikti su 
atitinkamo referento reikalavimais, daryti įtaką, kad jie 
būttĮ pakeisti palankiai Lietuvai. Tai paskatino komisaria
to bei tarėjų tarpusavio trintį. Įstaigų dubliavimo būta tik 
Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje komisariatai ir vietos savi
valdos buvo sujungti. Net ir vadinti jie kitaip - ne tarė

jai, 0 generaliniai direktoriai Latvijoje ir tiesiog direkto
riai Estijoje. Lietuvos valdymo sistema iš tikrųjlĮ turėjo 
praktinės reikšmės - tarėjas savo įstaigoje, pasirinkdamas 
administracinį personalą, buvo laisvesnis. Tai - esminis 
sistemos skirtumas lyginant sovietinį ir vokiečitĮ režimą. 
Sovietai įstaigose ir įmonėse pakeitė visą administracinį 
personalą nuo viršaus iki apačios, likvidavo senuosius 
pareigūnus, pasl-.)'rė naujus, ištikimus jtĮ režimui. Vokie
čiams pakako, kad jiems priklausė valdžios virš(mės. Visi 
žemesnio administracinio aparato žmonės buvo trejopos 
kilmės. Mažuma jtĮ buvo vokiečilĮ paskirti lietuviai. An
tra grupė - iš Vokietijos gnĮžinti buvę Lietuvos vokiečiai, 
1941 mettĮ pradžioje repatrijavę į Vokietiją. Tačiau di
džiausia administracinio personalo dalis - apskričilĮ vir
šininkai, burmistrai, policijos vadai, policininkai, taip pat 
švietimo įstaigtĮ direktoriai, rektoriai ir kt. - buvo paskir
ta Laikinosios vyriausybės. LietuvitĮ administracijos pa
reigūnams, veikiantiems drauge su lietuvitĮ pogrindžiu, 
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"' MaclaJC7)'k e, .. l'nszyzm, 
ok11p11rje .... t l , • 565. 

1
" 'l\ 1ron~k J., HwloruJ pati 

ok11p<1<N 111r11111·ck,1, •· 132. 

teko itin svarbus vaidmuo pasyviojoje rezistencijoje prieš 

svetimtaučil1 valdymą. 
Pabrėžtina, kad vieną iš jau minėtų vokiečių ir vietos 

savivaldos mechanizmų politiškai vienijo ir jį veikti hit
lerinės Vokietijos interesams orientavo NSDAP. Jos va
dovavimas reiškėsi tuo, kad j i buvo visų Vokietijos vals
tybinių institucijų ir viSlĮ organizacijų planų jkvėpėja ir 
jų veiklos vairuotoja. Jos direktyvinė įtaka tiek visoms 
valstybės įstaigoms, tiek vietiniams valdžios padaliniams 
tiesiogiai ir centralizuotai reiškėsi per NSDAP re ichslei

terio A. Rosenbergo vadovaujamą Reicho užimtų Rytų 
sričių ministeriją, per Ostlando reicho komisarą NSDAP 
gauleiterį H. Lohsę, generalinį komisarą Kaune, aktyvų 
NSDAP narį dr. A. T. von Rentelną ir t. t. 

Kad Ostlando reicho komisariatas buvo dirbtinis, ne

visiškai vykęs administracinis darinys, suprato ir patys 
aukštieji vokiečilĮ pareigūnai. L 942- 1943 metais buvo 
numatyta Reicho užimtų RytlĮ sričil! ministerijos reor

ganizacija (ne daugiau kaip 290 pareigybių ir dar 60 -
techninė valdyba), o kartu ir Ostlando reicho komisaria
to353. Suprasdama, kad atvirai griežta okupacinė politika 
vietinilĮ gyventojlĮ atžvilgiu vers juos vengti tarnybos po 
vokiečilĮ vėliava, Ostlando reicho komisariato vadovybė 
sušvelnino režimą. A. Rosenbergas L 942 metų gegužės 
8 dieną A. Hitleriui pasiūlė Ostlandą iš re icho komisa
riato pertvarkyti į reicho protektoratą, nes tikėjosi vietos 
gyventojus paskatinti aktyviau remti karą. A. Hitleris tą 

pasiūlym,} atmetė. 
L943 metlĮ vasario pradžioje reicho ministras užim-

toms Rytų sritims NSDAP reichsleiteris A. Rosenbergas 

dar kartą referavo savo idėją dėl Ostlando A. Hitle riui. Ją 
parėmė vermachto vadovybė ir Berlyno politikos veikė
jaV•'. Idėjos esmė ta, kad A. Rosenbergas pasiūlė panaikin
ti Ostlando reicho komisariatą, ir Lietuvoje, Latvijoje bei 
Estijoje sudaryti savo vyriausybes ir administracijas. Bal
tarusija liktq tiesi9giai pavaldi Reicho užimtlĮ RytlĮ sričitĮ 
ministerijai. Pralaimėjimo prie Stalingrado ir nesėkmilĮ 

Kaukaze paveiktas A. Hitleris neatmetė Reicho ministro 
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pasiūlymų ir pavedė jam sukonkretinti proje~t~. Tuo met_u 
Reicho kancleris buvo pasirengęs aprobuoti nbotą Balti

jos kraštų autonomiją ir ribotą politinį be~d~ada~b_i:vi
mą. Tokiai nuomonei susidaryti įtakos tureJo ir knt1sk~s 
SS vadovybės nusistatymas dėl Rytuose vietos gyventoJt/ 
atžvilgiu vykdomos politikos. Galiausiai 1943 metų pa
vasarį A. Hitleris sutiko šiek tiek pakeisti Rytų politiką. 
Svarbiausias „naujojo kurso" niuansas buvo tas, kad fiure

ris sutiko Lietuvoje ir Ukrainoje formuoti SS prižiūrimus 
nacionalinius karinius dalinius, o Latvijoje ir Estijoje juos 
smarkiai padidinti. A. Hitleris pereinamuoju laikotarpiu 
buvo pasirengęs pritarti dalinei Pabaltijo respublikų au
tonomijai (be karinių reikalų, be geležinkelio, komuni
kacijos, pašto, muitų ir nacionalinės valiutos) su Reicho 
rezidentais, surengti privatizavimo akciją ir maisto normą 
prilyginti Reicho normai. Tačiau 1943 metų vasarą ir ru
denį A. Hitlerio pozicija šiuo klausimu vėl tapo bekom
promisė. Ostlando reicho komisariato vadovybės 1944 
metų vasario 17 dienos telegramoje Vokietijos užsienio 
reikalų ministrui J. von Ribbentropui rašoma, kad A. Hi
tleris kategoriškai uždraudė A. Rosenbergui net kalbėti 
apie administracinių reformų galimybę Baltijos šalyse, iš
plečiant vietinės administracijos teises pasitelkus vietinius 
patriotus. 1944 metų vasario 25 dieną A. Hitlerio įsaku 
prie Baltarusijos generalinės srities buvo prijungta dalis 
Lietuvos generalinės srities kartu su Vilniaus miestu355• 

Kaip jau minėta, galutinai Ostlando reicho komisariatas 
buvo panaikintas 1944 metų lapkričio l O dieną. 

Baigiant šį sh.-yrių reikėtų pabrėžti, kad vokiečių admi
nistracija per Antrąjį pasaulinį karą elgėsi kitaip negu 
per Pirmąjj pasaulinį karą, kai visa valdžia buvo sutelkta 
tik vokiečių rankose. Jokių savivaldos teisių, net ir vals
čiuose, tada nebuvo suteikta. Iš lietuvių tarnautojų buvo 
tik seniūnas, turėdavęs išnešioti skiriamų rekvizicijų ir 
pastočių lapelius. Dabar vokiečių primestoje savivaldo
je jau būta daugelio administracinių teisių bent švietimo 
srityje ir kultūriniame gyvenime. Taip pat buvo suteikta 
šiokių tokių pilietinių teisių ir laisvių. 
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VOKIEČIŲ SS IR POLICIJOS 

VADOVYBĖ LIETUVOS 

GENERALINĖJE SRITYJE 

SS organizacijos vaidmuo ir įtaka Trečiojo reicho gy
venime buvo milžiniška. Jau karo pabaigoje, 1944- 19:4~ 

t . SS valstybė" (SS _ Staat) Vokietijoje išaugo iki me a1s,,, . 
keturitĮ milijomi žmonių. ~as treči~ vo~e-či3;6 šei~a ture
jo savo atstovą šioje galingoJe orgam~a~IJOJe . 19.)6 me~ų 
birželio 17 diemĮ Vokietijos kanclerio ir NSDAP fiureno 
A. Hitlerio dekretu partinis reichsfiihrer SS (toliau tik 

šiame skyriuje - RFSS) postas ~u~~ ofici~l'.~i su!t~~g-tas 
su naujai sukurta valstybine VokiehJOS p~hc11os ~1rs1~1~
ko tarnyba. Taip SS ir policijos vado keliam~!- uzda~1-~n1 

kdymas galėjo būti laiduojamas bendru SS ir pohc1JOS 
: ikimu, kurio vadovybė dabar buvo sutelkta vienose 
rankose, t. y. Heinricho Himmlerio. Hitlerinės Vokie
tijos teritorijoje ir Antrojo pasaulinio karo metais oku
puotose srityse aukščiausioj i vokiečitĮ policinė institucija 
buvo įvairaus rango SS ir policijos vadovai (SS-und Poli
zeifiihrer, toliau tik šiame skyriuje - SSPF). Ši institucija 
buvo įsteigta bendru Reicho bei Prūsijos vidaus reikalt/ 
ministni 1937 mettĮ lapkričio 15 dienos potvarkiu 15' . Ji 
atsirado įgyvendinant bendrą mobilizacijos planą ir ren-
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. t SS ir policijos struktūras būsimajam karui. Vokiet'.· f~:~s ir policijos vadai buvo trijų kategor'.jų:_ ~~1kštesn~s1s 
SS ir policijos vadas (Hoherer SS- und ~~!1zeif uhre1; toha.u 
tik šiame skyriuje - HSSPF), SS ir pohc1JOS vadas (SSPF) 
bei srities ir miesto SS ir policijos viršininkas (SS- tmd Po
lizei Standortfiihre1; toliau tik šiame skyriuje - SSPStOF, 
arba Gebietsfuhrer)358

• Pirmas pareigas dažniausiai e'.~avo 
profesionalūs esesininkai, turintys SS obergruppenfuhr~r 
arba SS gruppenfiihrer tarnybinį laipsn į, antras - SS brt
gadefiihrer laipsnį, o trečias - SS standartenfiihrer tarny
bini laipsnį. 1943 metais, siekiant pakelti HSSPF Ukra
inoje SS obergruppenfiihrer Hanso-Adolfo Priitzmanno 
prestižą, jo pareigybė buvo pervadinta į aukščiausiojo 
SS ir policijos vado pareigybę (Hochster SS- tmd Polizei 
Fiihrer, toliau tik šiame skyriuje - HoSSPF)359• Panaši pa
reigybė dar buvo įsteigta tik Italijoje, kurią užėmė RFSS 
asmeninio štabo viršininkas SS obergruppenfuhrer Kar
tas Wolffas. 

Naudojantis sudaryta kartoteka autoriui pavyko nu
statyti, kad Antrojo pasaulinio karo metais buvo įsteigtos 
dvi HoSSPF, trisdešimt septynios HSSPF pareigybės300 ir 
keturiasdešimt trys SSPF pareigybės. Pirmas pareigas ėjo 
tiktai du SS generolai, antras - devyniasdešimt devyni 
vyresnieji SS karininkai, o trečias - šimtas vienas SS kari
ninkas. Keičiantis Trečiajam reichui pavaldžios teritorijos 
dydžiui, keitėsi SS ir policijos vadovų pareigybių skaičius. 
Vokietijos teritorijoje SSPF reikšmė buvo nedidelė, dau
giau reprezentacinė. 

Įvairaus rango SS ir policijos vadovo kompetencija ir 
funkcijos niekada nebuvo iki galo apibrėžtos. Tai atsitiko 
dėl to, kad apskritai visa vokiečių policijos struktūra buvo 
labai sudėtinga, prieštaringa ir paini. Toks painus policinis 
voratinklis buvo RfSS H. Himmlcrio specialiai sukurtas, 
siekiant apsisaugoti ir pasalinti visokius galimus valdžios 
siekiančius konkurentus. Faktiškai J JSSPF ir SSPF buvo 
reichsfuhrer SS ir vokiečių policijos vado (SS-Reichsfuhrer 
und Chef der DeuJschen Polizei) H. Himmlcrio įgalioti 
niai jiems skirtoje teritorijoje, o okupuotose kraštuose -
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vi ateisiai jo pavaduotojai. H. Himmleris ir SSP~ s~vo 

kompetencijos sritį interpretavo labai _p~ačiai. _Jų ig~h~~ 
jimai karo metais smarkiai išsiplėtė. Pnes prad~dan:1 _e1_t1 
šias pareigas, būsimieji SSPF turėjo Reicho vynaus1_0JOJe 

saugumo yaJdyboje (Reichssicherheits!1~11ptamt, toliau ~ 
RSHA) išklausyti tam tikrą informac1111 kur ą, o paskui 

dalyvauti daugelyje pasitarimų. Tik tada jie ta~d_av~ po
licinės teisės specialistais ir privalėjo jiems pat1ket0Je te

ritorijoje palaikyti organizacinę tvarką ir dr~u~mę. ~e~~i 
oresiant konfliktui su civiline ar karine admm1strac11a pe 

~rėjo besąlygiškai vykdyti RFSS ir jo štabo nurodymus. 

Kai tik pasitaiJ...-ydavo proga, RFSS, motyvuodamas karo 
padėtimi, pasipriešinimo okupantams malšinimo būtinu
mu ir specialių policinių užduočių vykdymu okupuotuo

se kraštuose, dėjo visas įmanomas pastangas sustipri nti 

SSPF pozicijas. Tai liudija daugybė įsakymų, potvarkių ir 
nurodymų, plaukiančių iš RFSS štabo SSPF ir susijusių 

su įvairiausiais politinio, policinio, karinio, ekonominio 
bei kt. pobūdžio klausimais. Kad įgyvend intų patikėtas 

užduotis, jiems buvo pavaldžios nemažos įvairiausio po

būdžio policinės pajėgos. Visa tai didino SS ir policijos 

vadovo reikšmę ir vis labiau atribojo jį nuo pavaldumo 
karinei ar civilinei administracijai. Be to, kiekvienas SSPF 
savo teritorijoje buvo aukščiausioj i teisminė institucija 

( Gerichtsherr). Jo pavaduotoju šioje srityje dažniausiai 

būdavo saugumo policijos vadovas arba tvarkos policijos 
vadas. 

HSSPF ir SSPF teko labai svarbus vaidmuo įgyven

dinant Trečiojo reicho politiką okupuotoje teritorijo

je. RFSS nuolat palaikė tiesioginį ryšį su visais vadais ir 
sprendė su jais netgi tokius smulkius klausimus kaip ei
lin ių atostogų suteikimą. Dažnai asmeniškai tikrindavo 
šių vadų veiklą. 

_ Užimtose Rytų srityse aukščiausioji policinė instituci
Ja buvo aukštesnysis SS ir policijos vadas (Hdhere SS und 
~ol!z~ifuhrer), kuriam buvo pavaldūs apsauginiai SS ka
nma1 daliniai, tvarkos policija (Ordnungspolizei arba 
Orpo) (o pe · d b ' r JOS va ovy ę - ir nacionalinė užimtų sričių 
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policija) ir tam tikru mastu - saugumo policija bei sau
gumo tarnyba. Ostlande aukščiausioji policinė institucija 

buvo HSSPF SS obergruppenfi.ihrer ir policijos generolas 
Friedrichas Jeckelnas. Pagal A. Hitlerio 1941 metų liepos 

17 dienos administracinio valdymo dekretą, Ostlando 
HSSPF buvo pavaldus Ostlando reicho komisarui Hinri
chui Lohsei, generalinės srities SSPF - generaliniam ko

misarui, o žemesnio rango SS ir policijos vadai - apygar

dų komisaram s. Bet šis pavaldumas buvo savotiškas: jo 
tikslas - parodyti lyg ir administravimo vientisumą. Be to, 

minėtasis A. Hitlerio dekretas nustatė, kad užimtų sričių 

policinę apsaugą laiduoja RFSS H. Himmleris, kuris savo 
ruožtu buvo įgaliotas tuo klausimu skirti kom isarams 
atitinkamus pavedimus. Taigi situacija susiklostė tokia, 

kad SS ir policijos vadai buvo įtraukti į komisarų štabus, 

bet formaliai361
• Specialūs policiniai įgaliojimai, gauti iš 

H. Himmlerio, vadams sudarė įspūdį, kad komisarai turi 

būti pavaldūs j iems, o ne atvirkščiai. Be to, HSSPF ir SSPF 

jo pavaldumas RFSS buvo daug svarbesnis nei formalus 

pavaldumas reichskomisarui ar generaliniam komisarui, 

panašiai kaip vokiečių policijos vado formalus pavaldu

mas Reicho vidaus reikalų ministrui, palyginti su RFSS 
pavaldumu A. Hitleriui, buvo žemesnio lygio. 
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1941 metų lapkričio 19 dieną pasirašė susitarimą, pag~l 
J...7.1ri nesant civilinės administracijos vadovo (komand1-
ruo;~, atostogos, mirtis, nušalinimas ir t. t.), jį pavaduoja 
atitinkamos teritorijos SS ir policijos vadas. Tuo pačiu 
susitarimu buvo apibrėžta HSSPF ir SSPF kompetencija 
Ostlande: jiems bu"o pavaldžios ne tik vokiečiq policinės 
formuotės, priklausė ne tik bendras policinis vadovavi
mas nustatytoje teritorijoje, bet ir buvo atskaitingos vieti
nės policijos pajėgos (Sc/111tz111a1111schaie11, sutrumpintai 
Sc/um1a)h'. 

1942 metų lapkričio mėnesį vadovauti kovai prieš 
partizanus, tell,1i ir koordinuoti visas vokiečitĮ policijos 
ir jos pagalbininkų vietines jėgas buvo pavesta Ostlan
do HSSPF ir SSPF364

• Be to, 1944 metų liepos 9 dienos 
fiurerio dekretu HSSPF F. Jeckelnas gavo „diktatorinius 
įgaliojimus" mobilizuoti visus materialinius išteklius ir 
žmones karo tarnybai ir karinių objektt1 statybai. Taip ci
vilinės administracijos įgaliojimai, dideliam reichskomi
saro H. Lohses nepasitenkinimui, tapo lygūs nuliui. 

Lietuvos generalinės srities SS- und Polizeifi,ihrer Li
tauen pareigas nuo 1941 metų rugpjūčio iki 1944 metų 
rugsėjo ėjo šie vokiečių SS karininkai: 

. 1941-08-11 - 1943-07-02 -SS brigadefiihrer ir polici
JOs generolas majoras Lucianas Wysockis365; 

1942-04-25 - 1942-05-22 - SS oberfiihrer Kartas Scha
feris (pavadavo); 

. 
1943

·0
7-o2 

- l 944-04-08 - SS brigadefiihrer ir polici
JOS generolas majoras Hermannas Harmas; 

. 
1944

·0
4-o4 

- l 944 09 l 5 - SS brigadefiihrer ir polici
JOS generolas majoras Kurtas Hintze. 
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Ilgiausiai SSPF Lietuvoje pareigas ėjo Lucianas Wy
socl<ls. Jis gimė 1899 metų sausio 18 dieną nedideliame 
Vakarų Prūsijos Gentomico miestelyje kunigo šeimoje. 

Prasidėjusį Pirmąjį pasaulinį karą sutiko entuziastingai, 

bet, deja, dėl jauno amžiaus jau nepavyko stoti savanoriu 
į karo tarnybą ir teko kelerius metus dirbti anglių kasy
kloje. Suėjus aštuoniolikai metų, 1917 metų balandžio 

mėnesį buvo pašauktas atlikti karo tarnybą pėstininkų 
pulke. Po trumpo mokymo buvo pasiųstas į Vakarų fron 
tą, kur pasižymėjo kaip drąsus ir sumanus karys. Bet š ios 
kario savybės neapsaugojo jo nuo amerikiečių karinės 
nelaisvės, į kurią pakliuvo 1918 metų rugsėjo mėnesį . Bū
damas stovykloje sužinojo, kad už drąsą yra apdovanotas 

11 klasės Geležiniu kryžiumi (Eisernes Kreuz II.Klasse). 
Iš nelaisvės L. Wysockis grįžo tik 1919 metais, pasibai
gus Pirmajam pasauliniam karui. Versalio taika pavei
kė tolesnį ne tik Vokietijos, bet ir L. Wysockio likimą. 
Vokietijos kariuomenė sumažinta iki 100 000 kareivių 
ir L. Wysockis, turėdamas puskarininkio laipsnį, buvo 

priverstas 1919 metų rudenį palikti karo tarnybą. Jis pa-
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-

pildė didėjančias bedarbių gretas. Gi li pokario ekonomi

nė krizė daugelį vokiečių pavertė vargšais ar bedarbiais, 

palikdama mažai vilties, kad jtĮ naujoji demokratinė vy

riausybė galėtų išspręsti tautos problemas. 1920-ųjų mett1 
pradžioje L. Wysockis vargais negalais įsidarbino akmens 

skaldykloje sprogdintoju. 

Pokario Vokietijoje A. Hitlerio vadovaujama vokiečių 

nacionalsocialistų darbininkų partija (Nationa/sozialis
tische Deutsche Arbeitspartei, NSDAP) daugeliui vokiečių 
atrodė vienintelė organizacija, galinti mesti iššūkį didė

jančiai ekonominei krizei, nedarbui ir galingai iš Mask

vos vadovaujamai Vokietijos komunistų partijai. Į A. Hit
lerio partiją nukrypo ir jauno L. Wysockio žvilgsnis. Iš 

pradžių 1929 metų vasario l dieną j is įstojo į NSDAP 
smogiamuosius būrius SA (Die Sturmabteihmgen der NS
DAP), o gegužės l dieną tapo šios partijos tikruoju na
riu (bilieto numeris 132 988). Tai užtikrino jam kilimą 
karjeros laiptais. Tą pačią dieną jis buvo pakeltas iki SA 
scharfiurerio (jaunesniojo seržanto) laipsnio. 1930 metų 
rugsėjį tapo SA truppfiihrer (vyresniuoju seržantu). Po 
metų 1931 metų spalio mėnesį gavo pirmą SA karinin
ko laipsnį - SA strmnfiihrer (leitenantas) - ir paskirtas 
SA bataliono (SA Sturmbann) vadu Esene. Šias pareigas 
sėkmingai ėjo iki 1933 mettĮ rugpjūčio. 1932 metų sau
sį jam suteiktas SA sturmbamifiihrer (majoro), o 1933 
mettĮ rugpjūtį - SA obersturmbamifiihrer (pulkininko 
leitenanto) laipsniai. Nuo 1932 metų liepos iki Antro
jo pasaulinio karo pabaigos buvo Vokietijos reichstago 
deputatas nuo Kelno-Acheno rinkimų apygardos. Nuo 

1933 mettĮ rugpjūčio vidurio iki 1934 mettĮ rugpjūčio 
Duisburge vadovavo 138-ajam SA pulkui (SA Standarte). 
1933 metq lapkričio 9 dieną, Trečiojo reicho nacionali
nės šventės proga, anksčiau nei nustatyta L. Wysockiui 
buvo suteiktas SA sta11darterifiilrrer (pulkininko) laips
nis. Vėliau iki 1937 metų sausio Vupertalyje jis vadovavo 
17 1-ajam SA pulkui. Nuo 1937 mettĮ sausio iki 1940 mettĮ 
gegužės 73-iosios SA brigados (SA Brigade) vadas Esene. 
Tuo pačiu metu, nuo 1937 mettĮ spalio iki 1939 lapkričio, 
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jis ėjo policijos prezidento (viršininko) pareigas Ober
hauzene, o iki 1941 metų rugpjūčio - Du isburge. 193 7 
metų gegužę gavo SA oberfiihrer (tarpinis laipsnis tarp 
pulkininko ir generolo majoro), o 1939 metų sausio 30 
dieną - A. Hitlerio atėjimo į valdžią dienos proga - SA 
brigad~fi"ilrrer (generolo majoro) laipsnius. Tuo jo tar
nyba SA organizacijoje pasibaigė. Kaip ištikimas partijos 
narys, puikus organizatorius ir vadovas 1940 metl! bir
želio 21 dieną L. Wysockis istojo į SS (Die Sc/111tzsta:fje/11 
der NSDAP) organizacijos bendrųjtį SS (Allgemeine-SS) 
struk.1ūras. Čia jam buvo suteiktas SS 1r. 365 199 ir SS 
brigadefii/irer laipsnis. Jo puikią už savo pinigus nupirktą 
27 reikmenų juodos spalvos esesininko uniformą papuo
šė SS - sudvejinto žaibo - valdžios, griovimo ir sėkmės 
mūšyje simbolis. Elehroninio vibratoriaus adata jam po 
kairiąja pažastin1i buvo ištatuiruota gotiška raidė (,, A", 
„B" arba „O"), žyminti kraujo grupę. SS Vyriausiosios 
personalo valdybos leidžiamame SS karininkų sąraše jis 
buvo garbingoje 239 vietoje366• Vadovaudamas Duisbur
go policijai, jis vienu metu nuo 1940 metų sausio iki 1941 
metų birželio buvo Duisburgo kriminalinės policijos 
(Kriminalpolizei - Kripo) tituluotas vadovas. 1940 metq 
rugsėjo 27 dieną prie SS brigadefiihrer jam buvo suteik
tas policijos generolo majoro laipsnis. 

1941 metų liepos pradžioje SS brigadefiihrer ir poli
cijos generolas majoras L. Wysockis buvo komandiruotas 
į vokiečių užimtą Lietuvą ir paskirtas Vilniaus SS ir po
licijos vadu. Įsteigus Lietuvos generalinę sritį ir jos SSPF 
pareigybę, l 941 metų rugpjūčio 11 dieną į šias pareigas 
paskiriamas L. Wysockis. Šias pareigas jis ėjo vienerius 
metus, dešimt mėnesių ir 21 dieną. Kas mėnesį gaudavo 
nuo 1300 iki 1800 RM atlyginimą. Be savo štabo, kuris 
buvo toks pat kaip HSSPF štabas Rygoje, SSPF Lietuvo
je turėjo savo atstovus miestuose - SSPStOF Wilna367 ir 
SSPStOF Kauen. Šį antrą postą per visą karą užėmė pats 
SSPF. Kaimo vietovėse jo atstovai vadinosi SS- und Poli
zeigebietsfohrer. L. Wysockio buvimo valdžioje laikotar
pis koviniu požiūriu buvo gana ramus: bolševikq partiza-
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nų ir lenkq Armijos krajovos veikla nebuvo įgavusi tokio 
masto kaip paskesniais metais. 1941 metq rugsėjo 25 die
ną L.Wysockis išleido potvarkį, pagal kurį visa lietuvių 
policija drausmės, valdymo ir komplektavimo atžvilgiu, 
išskyrus ūkio reikalus, yra išskiriama iš apskričių virši
ninkq pavaldumo ir pereina SSPF368

• 

Štai kaip savo kario atsiminimuose L. Wysockį apibū

dino buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Stasys Raštikis: 
„Svečias nedarė inteligentiško įspūdžio. Jame nebuvo 

net tos, nors ir siauros, bent savotiškų išorinių formq in
teligencijos, kuria pasižymėjo vokiečių karininkai taikos 
metu. Bet aš tuo nesistebėjau, nes juk tai buvo ne kariuo
menės, tik policijos ir SS smogikų generolas."369 

Nuolat intensyvėjant bolševikų ir lenkų partizanų 
veiklai, 1943 metlį pavasarį ir vasarą SSPF Lietuvos gene
ralinėje srityje L. Wysockis daug kartų buvo nurodęs didė

jančius sunkumus apsaugant Lietuvos teritorijoje tiekimą 
Šiaurės frontui370• Netrukus L. Wysockis buvo pašalintas 
iš Lietuvos, .,kadangi prastai ėjo savo pareigas"371• 

Nuo 1943 metų liepos iki 1944 metq kovo L. Wysoc
kis, kaip SSPF kovai su partizanais, tęsė tarnybą balandžio 
mėnesį įsteigtoje HSSPF įstaigoje Baltarusijoje. Priartėjus 
fronto linijai prie jo valdomos teritorijos jis buvo atšauk
tas į Vokietiją, priskirtas prie SS vyriausiosios apygardos 
štabo „Vakarai" ( West) ir iki karo pabaigos vadovavo Ka-
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selio policijai. 
Už ilgametę tarnybą nacionalsocializmui kaip senas 

partijos narys buvo apdovanotas NSDAP auksiniu garbės 
ženkleliu (Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP) ir NSDAP 
sidabriniu garbės ženklu už ištarnautus metus partijoje 
(NSDAP-Dienstauszeichnung). Be to, už kovas Pirmaja
me pasauliniame kare jam buvo įteiktas Fronto Kovotojų 
Garbės kryžius (Ehrenkreuz fur Frontkampfer). Už ištiki
mybę Juodojo korpuso dvasiai L. Wysockis apdovanotas 
RFSS Garbės kardu (Ehrendegen des Reichsfiihrers-SS) ir 
Mirties kaukolės SS žiedu (Totenkopfring der SS). Aštriai 
išgaląstas kardas buvo pagamintas iš pirmarūšio plieno, o 

rankena p~~uošta svastika ir kaukole. Vienoje kardo aš
menų puse1e buvo juodai išgraviruotas esesininkų šūkis 
"~~no garb~ yr~ ištikimybė" (Meine Ehre heisst Treue), 
kito1e - Mezne lreben Lucian Wysocki den H H' l 
Reich ,~ .. , . rmm er 
laik· _s;~ irer SS. Daugiau apdovanojimų Trečiojo reicho 

a1s Jts negavo. 

mi~at~;V}'Zdi~gas es~sininkas L. Wysockis gerai prisi-

kymą k . H.ki~tm~leno 1932 metų sausio l dienos įsa-
' urmo ek,r1enas es · · ka b . . 

turėti maž' . . k . esmm s uvo 1pare1gojamas 
iaus1a1 etuns sveiku ik B 

vykdytoja L W . s va us. ūdamas uolus 
penkių va;kų.' ru~sock1s bu~~ du kartus vedęs ir susilaukė 
na buvo Gerda ( '.11etu.' kai JIS tarnavo Lietuvoje, jo žmo-

g1mus1 1908 metų b' • 1· l d 
jie turėjo du sūnus· W lfi irze 10 5 ieną) ir 
kovo 15 dieną) • 

8
' okhgangą Georgą (gimęs 1938 metų 

tr ur ardą UI . h ( . 
rugsėjo 18 cUeną) p k ne ą gimęs 1940 metų 

· o aro L Wys ki 
ge. Mirė Reinhauze 196 . oc s gyveno Duisbur-

Yra žinoma kadne 4 metų gruodžio 13 dieną. 
. • 1942 metų pava ..• kil 

mis aplinkybėmis, SSPF Li . saq, is us šeiminė-
septynias dienas pav d etuvo1e L. Wysockį dvidešimt 
ris. Tai septyn. . a ~vo SS ob.erfuhrer Kartas Schafe-

iais metais už .. . 
SS narys. Jis gim . l JI vyresnis senas partijos ir 

e 892 metų b· · l' mokėdamas an l - irze to 17 dieną. Puikiai 
'ki g ų, prancuzų ir d k 
t 1914 metų d' b „ anų albas, nuo 1911 
ka ir o verteJu Afrik . p· . 

ro metais tarnav . OJe. trmo10 pasaulinio 
apdovanotas II i·r lok]1m~eratoriniame oro laivyne buvo 

ases G l •· · • ' 
e ezm1ais kryžiais. Į NSDAP 
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stojo du kartus: pirmą kartą 1922 metais, po 1923 metų 

pučo pasitraukė, antrą kartą - 1930 metų balandį (bilieto 
Nr. 419 439). Nuo 1931 metų spalio tapo SS nariu (Nr. 
20 865) ir gana greitai pradėjo kilti karjeros laiptais: 1936 
metų rugsėjo 13 dieną tapo SS oberfiihrer. Prieš atvykda
mas i Lietuvą trumpai ėjo SSPF pareigas Latvijoje. Po Lie
tuvos analogiškas pareigas nuo 1942 metų gegužės 22 iki 
liepos 21 dienos ėjo Baltarusijoje. 1942 metų spalį tapo 
Dniepropetrovsko - Krivoj-Rogo SSPF. 1943 metų birže
lio 21 dieną jam suteiktas SS brigadefiihrer laipsnis, ir tų 
pačių metų lapkričio 2 dieną K. Schaferis žuvo eidamas 
tarnybines pareigas - jj nušovė partizanų snaiperis. 

L. Wysockį Lietuvos generalinės srities SSPF poste pa
keitė „Ukrainos Dniepropetrovske savo griežtumu ir bea
todairiškumu pagarsėjęs"372 SS brigadefuhrer ir policijos 
generolas majoras Hermanas Harmas. Šias pareigas jis 
ėjo devynis mėnesius ir šešias dienas. 

H. Harmas gimė 1894 metų rugsėjo 30 dieną geležin
kelių inspektoriaus šeimoje. Iki Pirmojo pasaulinio karo 
pradžios studijavo elektroniką. Karo metais tarnavo ar
tilerijoje, už drąsą apdovanotas abiejų klasitĮ Geležiniais 
kryžiais, gavo atsargos leitenanto laipsnį ir 1919 metais 
paliko karo tarnybą. Po demobilizacijos dirbo žemės 
ūk'}'je. 1930 metų vasario l dieną įstojo į NSDAP (Nr. 
204 385), o rugpjūčio l dieną - i SA. 193 l mettĮ gruo
di perėjo į SS (Nr. 21 342) ir kitų mettĮ vasario l dieną 
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jam buvo suteiktas SS unterst11rmfiihrer (jaunesniojo lei
tenanto) laipsnis. Po dviejų mėnesių, balandžio 5 dieną, 

peršokęs vyresniojo leitenanto laipsnį , jis tapo SS haupts
trmnfiihrer (kapitonu). Nuo 1932 metų vasario iki gruo
džio sėkmingai vadovavo 40-ajam SS pulkui, už tai gruo
džio 24 dieną jam suteiktas SS st11rmbannfiihrer (majoro) 
laipsnis. 1etrukus buvo perkeltas vadovauti 4-ajam SS 
pulkui, kur tarnybą atliko iki 1933 metų birželio l O die
nos. Tuo pačiu metu nuo 1933 metų kovo 20 iki gruodžio 
2 dienos jis ėjo štabo viršininko pareigas SS apygardoje 
.Šiaurė". 1933 metų birželio 23 dieną jam suteiktas eilinis 
SS oberstt1rmba11nfiihrer (pulkininko leitenanto) laipsnis, 
o po keturių mėnesių lapkričio 30 dieną - SS standar
te11fii/1rer (pulkininko) laipsnis. Nuo 1933 metų gruodžio 
15 dienos iki 1935 metų kovo 20 dienos jis vadovavo XIV 
SS apygardai. 1934 metų balandžio 20 dieną A. Hitlerio 
gimimo dienos proga jam suteiktas SS oberful1rer laips
nis. Nuo 1935 metų iki 1937 metų balandžio ėjo štabo 
viršininko pareigas Rasės ir kolonizavimo vyriausiojoje 
valdyboje (Rasse- imd Sied/rmgshauptamt, RuSHA). Ten 
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.,, K<1rys, t 987, Nr. J, p 11 O dirbdamas gavo pirmą ir paskutinį SS generolo laipsnį: 

1936 metų rugsėjo 13 dieną tapo SS brigadefiiltrer. Nuo 
1937 metL/ balandžio iki 1938 mettĮ birželio jis buvo SS 
teismo vyriausiosios valdybos vadovo pavaduotojas. 
Paskui nuo 1939 metų gegužės 15 dienos buvo paskirtas 
SS vyriausiosios apygardos „Šiaurė" štabo viršininku ir 
šias pareigas ėjo iki 1942 metų liepos l dienos. Perkel
tas tęsti ta rnybą į okupuotą Sovietų Sąjungos terito riją, iš 
pradžių kaip SSPF buvo pavaldus HSSPF „Rusija-Pietfts", 
o nuo 1942 metų rugpjūčio l dienos iki spalio 4 dienos 
ėjo Dniepropetrovsko- Krivoj-Rogo SSPF pareigas. Tuo 
metu 1942 metų rugsėjo 16 dieną prie savo esesininko 
laipsnio pridėjo policijos generolo majoro laipsnį . Vėliau 

ėjo SSPF specialiems pavedimams pareigas. 
1943 mettĮ liepos 2 dieną atvykęs į Lietuvą H. Har

mas buvo paskirtas SSPF. Šiame poste išsilaikė iki l 944 
metq balandžio 8 dienos. Lietuvos generalinėje srityje jis 
padidino SS ir policijos daliniq skaičių: Lietuvoje buvo 
dislokuoti latvit/ ir estų SS junginiai. Jam vadovaujant 
policinėms pajėgoms Lietuvoje, 1944 metų pradžioje vo
kiečių leidimu kovai su sovietiniai partizanais ir kitoms 
policinėms funkcijoms Lietuvos teritorijoje vykdyti buvo 
pradėta organizuoti Lietuvos vie tinė rinktinė (LVR; Li
tauische S011derverba11de). 1944 metų vasario 13 dieną 
Ostlando HSSPF F. Jeckelno štabe Rygoje, dalyvaujant 
generolui Povilui Plechavičiui ir H. Harmui, buvo pa
skelbtas j tĮ susitarimas organizuoti LVR. Vokiečiai norė
jo, kad LVR vadas generolas P. Plechavičius įeitq i S PF 
štabo Kaune sudėtį ir būttĮ jam pavaldus373

• H. Harmas 
buvo parengęs LVR karit/ priesaikos tekstą, kitokį, nei 
sii'1 lė LVR štabo viršininkas pulkininkas O. Urbonas, ir 
kategoriškai reikalavo, kad rinktinės kariai prisiekttĮ išti
kimybę A. Hitleriui. Iš Lietuvos H. Harmas iki 1944 mettĮ 

lapkrič io buvo komandiruotas HSSPF Ukrainoje. Nuo 
1944 metq lapkričio l dienos iki 1945 mettĮ gegužės lai
kinai pavadavo SS vyriausiosios apygardos „Alpenland" 
HSSPF. 

Per visą Trečiojo reicho gyvavimo laikotarpį H. Har-
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mas buvo apdovanotas tokiais pasižymėjimo ženklais: 
RFSS Garbės kardu ir Mirties kaukolės SS žiedu, 1942 
metų balandžio 20 dieną - 11 klasės Karo kryžiumi už 
nuopelnus be kalavijų (Kriegsverdienstkrer1z IT. Klasse 
olme Schwerter), 1943 metų sausio 30 dieną - tuo pačiu 
apdovanojimu, tik pirmos klasės ir NSDAP sidabriniu 
garbės ženklu už ištarnautus partijoje metus. 

H. Harmas buvo vedęs, bet susilaukė tik vienos duk
ros. Buvęs SSPF Lietuvoje mirė Hartenholme 1985 metų 
lapkričio 28 dieną. 

Paskutinis Lietuvos generalinės srities SSPF SS bri
gadefiihrer ir policijos generolas majoras Kurtas Hintze 
šias pareigas ėjo palyginti neilgai - tik penkis mėnesius ir 
vienuolika dienų. 

Kurtas Hintze gimė 190 l mettĮ spalio 8 dieną Fėrbeline 
laikrodininko šeimoje. 1915 metais baigęs mokyklą dirbo 
gamykloje ir fermoje. Būdamas gana brandaus amžiaus, 
1928 metų rugsėjo l dieną, įstojo į NSDAP (Nr. 98 200) ir 
SA. Buvo priskirtas prie SA VII pulko 8-os kuopos. 1931 
metų liepos 18 dieną gavo SA sturmfiihrer laipsnį ir pa
skirtas tos pačios kuopos vadu. Šias pareigas ėjo iki 1932 
metų rugsėjo 9 dienos ir pakilo iki SA sturmbannfiihrer. 
Nuo 1932 metų rugsėjo iki 1933 metų gruodžio vado
vavo V./39-am SA pulkui. Paskui iki 1934 metų rugsėjo 

vadovavo Reicho vadų mokyklos Miunchene padaliniui. 
'uo 1934 metų lapkričio iki 1936 mettĮ lapkričio vado

vavo 7-ai SA brigadai. Per tuos dvejus metus net tris kar
tus buvo pakeltas jo laipsnis: 1934 metų lapkričio 9 die
ną tapo SA oberst11rmbannfii /rrer, 1935 metų balandžio 
20 dieną - SA standartenfii/r rer, o 1935 metų lapkričio 

9 dieną - SA oberfuhrer. A. Hitlerio įsakymu atleistas iš 
brigados vado pareigų buvo paskirtas į VokiečitĮ darbo 
frontą (De11tsclre Arbeitsfront, DAF), jam paliktas turė

tas SA laipsnis. Nuo 1932 metų balandžio iki 1934 metų 
lapkričio buvo nuo Kelno-Acheno apygardos Reichstage 
deputatas. 1937 metų liepos l dieną paliko SA ir perėjo i 
SS (Nr. 282 066) turėdamas SS oberfiihrer laipsnį . Po trijų 
mėnesių SS vyriausioji valdyba pasiuntė ji vadovauti XI 
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SS apygardai. Šias pareigas ėjo nuo 1937 metų rugsėjo 22 
dienos iki 1940 metų vasario l dienos. Nuo 1939 metų 
lapkričio komandiruotas i Lenkiją kaip SS ir savisaugos 
(Selbstschutz) vadas. Paskui iki 1941 metų sausio 13 d ie
nos vadovavo XXXXI SS apygardai. 1940 metų rugsėjo 
5 dieną savanoriu užsirašė į Waffen-SS (SS kovinius da
linius), kur jam buvo suteiktas SS unterstumfuhrer d. R. 
(SS rezervo jaunesnysis leitenantas) laipsnis. Sėkmingai 
vadovavo tiekimo vilkstinei ir 1940 metų lapkričio l 
dieną gavo SS obersturmfuhrer d. R. (SS rezervo vyres
nysis leitenantas) laipsnį. Netrukus tarnybą Waffen-SS 
daliniuose paliko ir nuo 1941 metų sausio iki 1943 metų 
spalio dirbo Vokiečių valstybingumo stiprinimo Reicho 
komisariate (Reichskommissariat fur die Festig,mg des 
Deutschen Volkstums, RKFDV) sk-yriaus vadovu. Tuo 
metu 1942 metų sausio 30 dieną jam buvo suteiktas SS 
brigadefuhrer laipsnis. Kaip specialusis RFSS H. Himm
lerio atstovas nuo 1943 metų spalio iki 1944 metų vasa
rio buvo priskirtas prie SS kariuomenės mokymo centro 
(SS-Truppen11bungsplatz) ,,Kurmark". 1944 metų vasario 
21 dieną jam suteiktas policijos generolo majoro laipsnis. 
1944 metų vasarį buvo priskirtas SS obergruppenfuhrer 
F. Jeckelnui, jį net trumpą laiką pavadavo. Nuo 1944 metų 
balandžio 4 dienos iki rugsėjo 15 dienos K. Hintze ėjo 
Lietuvos generalinės srities SSPF pareigas. 

Tuo metu, kai H. Harmas dėjo visas pastangas orga
nizuoti LVR, likimas lėmė K. Hintzei ją likviduoti. 1944 
metq gegužės 5 dieną pasirašė draudimą lietuvitĮ polici
jos pareigūnams stoti į LVR374. Gegužės 15 dieną SSPF 
biistinėje, dalyvaujant Ostlando HSSPF F. Jeckelnui, pats 
dalyvavo suimant LVR vadov.Į generolą P. Plechavičių 
ir štabo viršininką pulkininką O. Urboną375• Kaip tik 
jis paskelbė šmeižikišką straipsnį „Teisybė apie Vietinę 
rinktinę"376• Paskutinėmis buvimo Lietuvoje dienomis 
K. Hintze išleido labai griežtą įsak)'mą, nukreiptą prieš 
lietuvius partizanus. Įsakyme buvo reikalaujama šaudyti 
vietoje kiekvieną sutiktą ginkluotą lietuvį377 • 

Raudonajai armijai slenkant vis toliau į vakarus, SSPF 
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.. 
Lietuvoje pavaldi teritorija vis mažėjo, kol galiausiai RFSS 
H. Himmleris šią SSPF pareigybę lihidavo. Kaip minė
ta anksčiau, nė mėnesiui nepraėjus, 1944 metq lapkričio 
10 dieną, A. Hitlerio dekretu buvo panaikintas Ostlando 
reichskomisariatas378

• 

Išvykęs iš Lietuvos K. Hintze buvo paskirtas Katovicų 
(Aukštutinė Silezija) t\~rtovės įgulos Reicho komisaru. 
1944 metų lapkričio 13 dieną žuvo per sovietų aviacijos 

antskrydi. 
K. Hintze 1934 metų kovo 3 dieną buvo apdovanotas 

NSDAP auksiniu garbės ženkleliu, l ir II klasės Karo kry
žiumi už nuopelnus su kalavijais (Kriegsverdienstkreuz mit 
Schwertern), SA sporto auksiniu ženkleliu (SA-Sportabzei
che11 i11 Gold), Vokiečių socialinės gerovės III klasės kry
žiumi, RFSS Garbės kardu bei Mirties kaukolės SS žiedu. 

Kai kuriuose leidiniuose minimas SSPF Lietuvoje bri
gadefiihrer Arnsas. Pirmą kartą ši pavardė nuskambėjo 
1946 metų sausio 26 - vasario 2 dienomis Rygoje vyku
siame teismo procese, kuriame buvo nagrinėjama byla dėl 

vok.iečių okupantų pik.'tadarybių Estijos, Latvijos ir Lietu
vos teritorijoje. Sausio 28 dieną teismui davė parodymus 
vyriausiasis Lietuvos karo komendantas (Oberfeldkom
mandm1t) generolas majoras Emilis justas. Pasakodamas 
apie vieną pasitarimą, vykusį pas Ostlando reihskomisarą 

H. Lohse, E. Justas teigė, kad tame pasitarime dalyvavo 
"Lietuvos SS ir policijos vadovas brigadefi.ihrer Arnsas"379• 

Tais pačiais metais šią pavardę mini Augsburge (Vokie
tija) leidžiamas lietuvių savaitraštis „Žiburiai"380• Arnso 
pavardė minima ir po dešimties metų Lietuvoje išleisto
je knygelėjell1 • Šią pavardę savo knygoje mini ir Albinas 
Gražiūnas382• Tačiau sovietinės „Ypatingosios valstybinės 
komisijos vokiškųjų fašistinių grobikų bei jų bendrininkų 
piktadarybėms nustatyti ir ištirti" sudarytame ir pateik
tame »baisingų nusikaltimų, jvykdytų Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos teritorijoje", kaltinamųjų sąraše 
Arnso pavardės nėra38J. Nėra šios pavardės ir šio darbo 
autoriaus sudarytoje gausioje kartotekoje bei Vyriausio
sios Reicho personalo valdybos leidžiamuose oficialiuo-
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Nr. 13 (25), p. 7. 
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Liet111•oj e, Vilnius, 1957, 

p. 73. 

» 2 Gražiūnas A., Lietuva dv,tjy 
ok11pacij1J replėse 1940-1944, 
Vilnius, 1996, p. 358. 
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1957, p. 22- 24. 

» • Dicnstalterliste der 
Sclrntzsta.lfel 1/er NSDAl' 
(SS-Obcrstgruppcnf11lirtr • 
SS-S1a11darter,f11lirer), Swt1d 
vo//1 9. Nove111bcr l 944, 

llcrli11, 1944. 

Trečiojo reiclto įgalioti-

11is partizani11ia111 j11dė
ji111ui slopi11ti Ost/a11de 
SS obergruppe11fiihrer 
Ericltas vo11 de111 Bach
Zelewskis 

M~ Z. Raulinaitis savo sudary• 
toje knygoje nurodo, kad 
SSPF jstaiga buvo 1sikūrusi 
Laisvės alėjOJC Paiangos 
rūmuose. 2.r.: Dokumentai 
Lietuvos vicli11es rmktinės 

is1orijai, Chikago, 1990, 
p. 253. Tą patį patvirtina ir 
S. Rašlikis. 2.r.: Raštikis S„ 
mm. velk., p. 346. 

siuose SS karininkų sąrašuose384• O tikrųjų SS ir policijos 
vadovq Lietuvoje pavardės Rygos teismo procese net
gi nebuvo paminėtos. Priežastis - arba teismo procesui 
buvo nepakankamai pasirengta ir jis vyko gana skubotai 
(teismas trukmo septynias dienas, septyni kaltinamieji), 
arba buvo kita priežastis neminėti j tĮ pavardžitĮ. 

Antrojo pasaulinio karo metais vokiečitĮ SS ir polici
ja Lietuvos generalinėje srityje buvo organizuota taip pat 
kaip ir Trečiajame reiche. Skyrėsi tik tuo, kad i jos sudėtį 

buvo integruotos lietuvitĮ policijos pajėgos. Be to, Lietu
voje SS ir policija atliko funkcijas, kurios nebuvo būdin

gos Reicho policijai. SSPF tarnyba Lietuvoje buvo prily
ginama tarnybai RyttĮ fronte. 

Paskirtasis pirmasis Lietuvos generalinės srities SSPF 
iš pradžiLĮ ·u savo štabu (tik 12 žmonit)) apsistojo Viln iu
je. Vėliau labai išaugusi SSPF įstaiga persikėlė i Kauną ir 
apsistojo Pienoccntro pastate Laisvės alėjos S. Daukanto 
gatvitĮ kampe'8'. Jo įstaigai pri klausė vokiečiti viešosios ir 
saugumo policijos darbuotojai. Prie SSPF buvo priskirtas 
lietuvių ryšit! karininkas majoras Genrichas Songinas. 
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. ·· ·tyJ· kurio kompeten-SSPF Lietuvos generalmeJe sn e, . . • . 
. . . . a1· .. . karo metu nebuvo galutinai nubrezt1, cm1a1 ig 1oi1mai . . . 

turėjo dvigubą priklausomybę - Ostlando '.r Š1a_ures Ru-
sijos HSSPF bei Lietuvos generaliniam kom1saru1 dr. A. T. 
von Rentelnui. Po dr. A. T. von Rentelno SSPF buvo antras 
žmogus tarnybinėje hierarchijoje okupu~toje Li:tuvoje ir 
fak-tiškai vykdė policijos ministro funkc11as. Taciau SSPF 
buvo suteikta teisė leisti visuotinai privalomus įsaky

mus ir potvarkius, kurie normaliai žiūrint buvo civilinės 
administracijos kompetencijoje. Vadovavimą policijai, 
tiek vokiečių, tiek vietinei, SSPF atliko išleisdami įvairaus 
pobūdžio įsak-ymus, dalyvaudami inspekcinėse kelionėse, 

įvairiuose civilinės administracijos organizuojamose pa
sitarimuose bei seminaruose. Patys organizuodavo pa
sitarimus su jiems pavaldžiais SS, policijos ir kitų jėgos 
struktūrų vadovais, kurie tolesnėje veikloje vadovavosi 
gautomis direhyvomis. SSPF nuolat gaudavo informaci
ją apie svarbiausius įvykius jų kompetencijoje esančioje 
teritorijoje. 1etgi tada, kai šie informaciniai pranešimai 
būdavo adresuojami civilinės administracijos įstaigoms, 
jie gaudavo juos susipažinti. SSPF kompetencijai priklau
sė daug klausimų: policijos reorganizavimas, personalo 
politika, aprūpinimas ir kt. Be to, SSPF buvo atsakingas už 
tam tinkamų lietuvių germanizavimą. 

Pagal A. Hitlerio įsakymą SSPF buvo neleidžiama rei
kala~ti iš vermachto (karo komendantų) karinių dalin ių 
ko~a,_su partizanais. Jis neturėjo teisės įsakinėti Waffen-SS 
da_hmams, o vykdė tik valstybines policines funkcijas386. 

l J~ ~p~ratyvinį pavaldumą pateko vokiečių saugumo 
pohci~a ir saugumo tarnyba (Deutsche Sicherheitspolizei 
u11d Srcherheitsdienst) o,· op t . . . k . . k" .. , era yvmi ir ovmi - vo 1ec1ų tvarkos 1· ·· (D po ic11a eutsche Ord11r111gspolizei). 

Vykdant bendrą ·t • 
. . . susi anrną tarp vyriausiojo gink1uo-

toi11 paJegų vado O tl d k 
. . s an e avalerijos generolo Valterio 

Braerneno ir HSSPF SSP . 
. . k • F Lietuvoje bei Lietuvos vyriau-s1as1s aro lauko ko d 

t . k men antas generolas majoras E. Jus-
as, Įvy us )'patingarn t . 'k• . 

k .. a s1ti 1mu1, pagal savo tarnybos 
ompetenc1Ją tur"" . 

e1o vienas kitą informuoti. Kol SSPf 
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buvo L. Wysockis, šis susitarimas buvo reguliariai vykdo
mas. Situacija pasikeitė, kai SSPF tapo H. Harmas, kuris 
savo viršininko F. )eckelno buvo nuteiktas prieš E. Justą. 
Pasak generolo E. Justo, HSSPF F. Jecke\nas iš savo paval
dinil) reikalaudavo po kiek-vienos užduoties ar kiehieno 
pokalbio su savo generaliniu komisaru ar apygardos ko
misaru tuojau pat apie tai informuoti ji telefonu, ir tik jam 
sutikus imtis vykdyti užduotį38;. Taip HSSPF, remdamasis 
RFSS, skatino SSPF generalinio bei apygardl) komisarl) 
nurodymus dalinai ignoruoti. 

Svarbų vaidmenį kovoje dėl įtakos valdomoje teri
torijoje vaidino pozicija SS ir NSDAP organizacijose, 
kurias pirmojoje turėjo reichskomisaras ar generalinis 
komisaras, o antrojoje „asmeniškai ir tiesiogiai" jam pa
valdus HSSPF ir SSPF. Generalinis komisaras dr. T. A. 
von Rentelnas įtakingai Trečiojo reicho SS organizacijai 
nepriklausė, netgi neturėjo SS garbės laipsnio. Konfron
tuojant su SS vadais ji gelbėjo sena priklausomybė NS
DAP nuo 1928 metų. Čia reikėtų atkreipti dėmesį dar į 
tai, kad du jam pavaldūs gebietskomisarai - Vilniaus apy
gardos Horstas Wulffas ir Panevėžio apygardos Walteris 
Neurnas - buvo SS nariai ir turėjo SS sturmbannfiihrerio 
(majoro) laipsnius. 

Ypač priešiškai HSSPF ir SSPF atžvilgiu bei prieš jų 
galybės augimą buvo nusiteikę Rytų Prūsijos gauleiteris 
ir prezidentas Erichas Kochas bei Ostlando reichskomi
saras H. Lohse. 1942-1943 metais ši konfrontacija perau
go į atvirą priešiškumą. Abu nepasitikėjo SS organais, bet 
kartu ir bijojo jų. Konflikte tarp partinės-civilinės admi
nistracijos bei SS ir policijos vadovybės išryškėjo hit
lerinės okupacinės politikos trumparegiškumas: teroras, 
kolonizavimas ir maksimalus užimtų teritorijų naudoji
mas galėjo būti realizuojamas tik vokiečių SS ir policijos 
struktūrų. 

Tuo pačiu metu vyravo nematoma įtampa ir pačioje 

SS organizacijoje - tarp HSSPF ir SSPF ir tarp saugumo 
policijos, t. y. RSHA, ir jos vadovo Reinhardo Heydricho. 
Pagal oficialiai patvirtintą struktūrą tarp RSHA ir jai pa-
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'" Taip buvo vadinami SS 
karininkai nuo SS slmulnr• 
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valdžios saugumo policijos Ostlande egzistavo tiesiogi
nis tarnybinis ryšys. Apie tuo keliu einančius įsakymus 
HSSPF ir SSPF buvo informuojami, tam tikrais atvejais 
galėjo juos netgi keisti arba kreiptis tuo klausimu tiesio
giai į RFSS. Be to, jiems priklausė galutinio sprendimo 
teisė akcijose, turinčiose ypatingą politinę reikšmę. 

Generolas E. Justas l 946 mettĮ sausio 26 - vasario 2 

dienomis Rygos mieste vykusiame teismo procese liudijo, 
kad HSSPF F. Jeckelnas buvo plačiai pagarsėjęs savo žiau
rumu388 ir pašalindavo iš pareigų tuos pavaldinius, kurie 
bent kiek neatsižvelgdavo į jo reikalavimus būti žiauriems 
ir negailestingiems susidorojant su jiems patikėtos terito
rijos besipriešinančiais gyventojais. Antai „per pustrečių 
metų liudytojo akivaizdoje dėl šių priežasčių buvo paša
linti trys Lietuvos generalinės srities SS ir policijos vado
vai, nors jiems vadovaujant buvo sunaikinta ir išvaryta į 
Vokietiją labai daug taikių gyventojų"389• Iš trijtĮ Pabaltijo 
kraštq SSPF kadrų kaita didžiausia buvo Lietuvoje (Esti
joje buvo du, o Latvijoje - vienas SSPF). 

Profesorius Cz. Madajczykas teigia, kad esesininkų 
brutalumo bei žiaurumo motyvai buvo įvairaus pobū
džio: tautinis, rasinis ir idėjinis šovinizmas, nebaudžiamo 
banditizmo psichozė, sadizmas, materialinis suinteresuo
tumas390. RFSS H. Himmleris savo kalboje, pasakytoje 
1943 mettĮ spalio 4 dieną grupei SS vadų, teigė: .,Tik vie
nas principas besąlygiškai galioja SS nariui: dori, manda
gūs, ištikimi ir draugiški mes turime būti su mūstĮ pačitĮ 

kraujo žmonėmis ir su niekuo kitu. Ar kitos tautos gy
vena pasiturimai, ar jos dvesia badu, man rūpi tik tiek, 
kiek jos mums reikalingos kaip vergai mūsq kultūrai, kitu 
požii:triu man tas nerūpi ... "39

' 

Labai sudėtinga atlikti SSPF Lietuvoje, šių skirtingų 
žmonitĮ, ėjusių vienodas pareigas, analizę. Visi jie pri
klausė Trečiojo reicho nacionalsocialistinei žmonių ben
druomenei, su kuria juos siejo abipusės priklausomybės 
saitai. Jų socialinė kilmė, manyčiau, neturėjo įtakos for
muojant SS „ąfooliukų"392 korpusą. Jie nelabai stengėsi 
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viešai rodytis, vengė fotoaparatų objektyvų, todėl d~bar 
istorikams nelengva gauti jų nuotraukų. Tenka ap~a1le~
tauti, kad nei L. Wysockis, nei H. Harmas neparaše atsi-

minimų. . . 
Totalitarinėse ir autokratinėse santvarkose pirmenybe 

buvo teikiama ne protui, o jėgai. Žmogus buvo verčiamas 
priimti jėga diegiamą pasaulėžif1rą, negalėjo jos susikur
ti savo pastangomis, laisvai. SSPF Lietuvos generalinėje 
srityje pareigas ėjo įvairaus charakterio ir temperamento 
žmonės, bet visi jie priklausė hitlerinių kovotojų senajai 
gvardijai (Alte Kampfer). Kai kurie pradėjo karjerą nuo 
seržanto, kiti buvo rezervo karininkai, bet visi oportunis
tiniais sumetimais nuėjo tarnauti hitlerininkams. Aps

kritai SSPF buvo tvirtos asmenybės, gana riboti ir kietos 
rankos šalininkai. Visi jie buvo pedantiški biurokratai. 
Jiems vado valia buvo šventa, ją privalu buvo be kom

promisų vykdyti, o miesčioniška moralė buvo smerkia
ma. SSPF vadovavosi principu, įteisintu dar 1934 metais, 
kad teisė yra tai, kas naudinga vokiečių visuomenei, o 
beteisišk'UITlas - tai, kas jai kenkia. Jie buvo savotiškas SS 

pergalės prieš civilinę administraciją gyvas simbolis ir dėl 
savo padėties buvo dėkingi nacių partijai. 

~anyčia~, šioje vietoje nagrinėjamos temos pabaigoje 
l~b~'. dera v_1eno anglo atsiliepimas apie Vokietiją ir vo
kiecms'. ~uq cituoja savo kario atsiminimuose generolas 

S. Raš~s: .. _<. ·.> Jie esą inteligentiški, garbingi ir nacio
nalsoc1alista1. Tik esą gaila < > kad at ki . k' • . . , . . . s n vo 1ec1a1 
t~rį d~.ž~i~usiai tik dvi šių trijų savybių. Jie esą arba inte
hgent1ski u garbi · b t d •· 

.. ngi, e ta a Jie nesą nacionalsocialistai. 
:,uba Jie esą inteligentiški iI nacionalsocialistai, bet tada 
Jie negarbingi Tač· · · ·· 
. 1. . · iau, Jei Jie esą ir garbingi ir nacionalso-

c1a 1sta1 tada J·iem fkr· . . 
' s 1 1aus1a1 trūkstą inteligencijos. "393 
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VI 

LIETUVIŲ POLICIJOS 

STRUKTŪRŲ ATKŪRlMAS 

IR TEISINIS JŲ STATUSAS 

l. 
Pirmosios atgimusios lietuvių 
policijos struktūros 

LietuvilĮ policijos struktūros imtos atkurti dar prieš 
prasidedant Vokietijos ir SSRS karui. 1941 metų pavasarį 
Vilniuje ir Kaune buvo įsteigti du pogrindiniai LAF šta
bai, tačiau netrukus sovietinis saugumas Vilniaus štabą 
likvidavo dar jam nepradėjus veikti. Tada buvo įsteigtas 
vienas vyriausiasis štabas Kaune. Užduotys LAF orga
nizacijoms, vadinamoms „Lietuvos apsaugos gvardija", 
.,Mirties batalionu", .,Lietuvos išlaisvinimo bf1riu" ir t. t., 

buvo paskelbtos 1941 metlĮ kovo 19 dienos programoje: 
,,Prasidėjus žygiui iš vakarų, jf1s tą pačią minutę būsite in
formuoti per radiją ar kitu bf1du. Tuo momentu pavergtos 
Lietuvos kaimuose, miestuose turi įvykti sukilimai, arba, 
teisybę sakant, valdžios paėmimas į savo ran kas. "391 1941 
metlĮ kovo 30 dieną LietuvilĮ aktyvistlĮ frontas į kūrė Tau-
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tinio darbo apsaugą (TDA). Ši organizacija turėjo tapti 
LAF ginkluotų būrių užuomazga. TDA tikslas, kaip buvo 
skelbiama laikinuosiuose nuostatuose, - ,,kovoti už lietu
vių tautos gyvybinius interesus, iš kitos pusės - laiduoti 
Lietuvių Aktyvistų Frontui visišką saugumą jo politinėje 
veikloje"395• 

1941 metų birželio 24 dieną Kaune „Žaibo" spaustu
vėje (Donelaičio gatvėje) įvyko pirmasis Lietuvos laikino
sios vyriausybės posėdis. Jame buvo priimtas nutarimas 
panaikinti LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
1940 metų lapkričio 12 dienos įsaką dėl vietinių valstybės 
valdžios struktūrų sudarymo LSSR apskrityse, miestuose, 
valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse. Pagal šį ministrų 

kabineto nutarimą vėl ėmė veikti iki sovietinės okupacijos 
priimtas Vietos savivaldybių jstatymas (su pakeitimais ir 
papildymais)396

• Be to, LLV posėdyje buvo ne tik sudary
tos atskiros ministerijos ir paskirti ministrai - svarbiausių 

iš jų net buvo patvirtinta struktūra. Tą pačią dieną minis
trų kabinetas nutarė patvirtinti teisinės padėties atkūrimo 
Lietuvoje nuostatas, panaikinti LSSR liaudies komisaria
tus ir valdybas, taip pat ir Vidaus reikalų liaudies komi
sariatą, o vietoj jų įsteigti ministerijas, tarp jų - Vidaus 
reikalų ministeriją (VRM)397

• 

VRM buvo perduoti LSSR vidaus reikalų liaudies 
komisariatas (be Plentų valdybos, Kalėjimų valdybos ir 
Archyvų įstaigos) ir Valstybės saugumo komisariatas su 
visomis įstaigomis ir tarnautojais. Vėliau ministrų kabi
neto liepos 2 dienos popietiniame posėdyje buvo pertvar
kytas Lietuvos administracijos aparatas. Buvo patvirtinta, 
kad yra įsteigta ir veikia 14 ministerijų, tarp jų VRM ir 
Valstybės kontrolė. VRM buvo pavesta tvarkyti vieškelius 
(plentus tvarkė Susisiekimo ministerija)398• Vidaus reika
lų ministerija, kuri jos pastatą užėmus vokiečiams tada 
glaudėsi 3-iosios policijos nuovados patalpose, buvo su
skirstyta į tris valdybas, nuo liepos 15 dienos pavadintas 
departamentais: Saugumo, Policijos ir Kalėjimų. Nuo lie
pos 26 dienos vidaus reikalų ministro įsakymu Policijos 
departamento direktoriumi buvo paskirtas Vytautas Rei-
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"' Brandišauskas V„ Siekiai •t• 
kurti Lietuvos va/stybirrgumq 
( l 940 06- 194 l 09), p. 40. 

"' Vidaus reikalų ministro 
J. Šlcpcčio 1941-07-25 
potvarkio nuorašas, LCVA, 
f. R-1436,ap. l ,b.9, 1. 

54-55; te11 pat, b. l , l. 24. 

'" Ištrauka iš LLV 1941-07-02 
popietinio posėdžio proto
kolo, te11 pat,(. R-1099, 
ap. l , b. l , l. 2- 3. 

"' Savivaldybi,1 departamento 
direktoriaus S. Mockaus 
1941 -07-25 aplinkraščio 
Nr. 6 nuorašas, 1,11 pal, 

f. R-1436, ap. l , b. 9, 

l. 57. 

1941111. liet11vi1Į policijos 
departamento direktorius 
P. Dirkis 

1911 Vidaus rcikallJ ministro J. 
Šlcpcčio 1941 -07-24 įsa • 
kyrno nuorašas, ten pat, 
f. R-729, ap. l , b. l , l. l. 

.., Lie1uvi,1 ryfo1 karininko 
prie tvarkos policijos vado 
1.ietuvojcštabo 194 1 meili 

gruodžio mėn. rašto nuora
šas, ICII ptll, f. R-683, ap. 2, 
b. 28. l. 3. 194 1-06-1<1- 18 iš 
Lietuvos bu\'O 1štrcnHi 248 
buv~ policinlnk,,i. Dar 71 
polklnink.,~ huvo ding\'s Jr 

išvežta~ iš ivniriq Lietuvos 
k,1lėjim11 k,up politinis 

kalhi)'S, 

vytisJ99• Prieš tai šias pareigas trumpai ėjo Ignas Taunys, 
Povilas Dirkis, Antanas Michelevičius, Alfonsas Senke
vičius ir P. Erdvys. LLV pakvietė visus buvusius darbuo
tojus grįžti į anksčiau eitas pareigas ir sąžiningai dirbti 
naujomis s:1lygomis. Atsiliepdami į šį kvietimą, į tarnyb,) 
atkurtoje policijoje grįžo daugiau kaip 40 proc. buvusitĮ 
policinink11, t. y. apie 3 tūkst. žmonilf"Xl. Detaliai buvo reg
lamentuojama, kas turi vadovauti policijos nuovadai ne
sant semĮjlĮ nuovados viršininkl1. 

Liepos 10 dieną VRM Policijos valdybos vadovybė 
išplatino apskriči11 policijos vadams aplinkraštį, kuriame 
reglamentavo, kokio principo reikia laikytis komplektuo
jant apskričilĮ policines pajėgas: 

„l. Etatinis policijos pareigf1m1 skaičius neturi viršyti 
etat11, buvusi11 iki 1940 met11 birželio 15 dienos. 
Esant reikalui ir galimybei turėti ginkluottĮ asmc
lllĮ, - pritraukti iš susidariusiq gynimo organiza
cij11. 
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2. Gaivalingai susidariusios policijos asmeninį sąstatą 

reikia periiūrėti. Nuovados viršininkus ir policijos 
,-aldinink."US prašau pristary1i nirtinti Policijos val
dybai< ... > 

3. ~omplektuojant asmeninį policijos pareigūnų sąs
tatą, pirmoj eilėj skirti asmenis, tarnavusius iki 
1940 metų birielio 15 dienos visų rūšių policijos 
tarnyboj ir okupacijos metu nesusikompromitavu

sius. Antroj eilėj priimami buvę policijos pareigū

nai ir dėl įvairių priežasčių išėję i.s policijos tarny

bos prieš 1940 metų bi.rielio 15 dieną. Apie šiuos 

;umenis ruri būti surinktos i.inios ir įsitikinta, ar 
išnyko priežastys, privertusios iseiti iš policijos 

taro}-bos. Trečioj eilėj į policijos tarnybą priimami 
mi Kili asmenys bendra tvarka, laikantis veikusių 

prieš 1940 metų birielio 15 dieną komplektavimo 

t2.1syk1ių. Vienok reikia i.iūrėti, kad policijos tarny

bon patektų asmenys galimai aukštesnio išsilavini
mo.< ... > 

4. \'isi pohciJOS pareigūnai, eidami pareigas, turi dė
veti uniformą, buvusią prieš 1940 metų birželio 

Laiki11ai ei11a11tis 
Policijos departamento 
direktoriaus pareigas 
pulkininkas leitenantas 
A. Michelevičius 

"'' VRM Policijos valdybos 
1941-07- 10 aplinkra!čio 
Nr. 3 1 kopija, ten pat, b. l , 

l. l. 

"'' Gražiūnas A., Lietuva 
dviejiĮ ok11pac1j11 replėse: 

l 940- 1944, Vilnius. 1996, 
p. 11 4. 

•0J feHcpan~nonKoe1rnK 

ranbACP <l>., BoeHHb<li OlltB

lfllK. EJKe0ur6Hble Januc11 
HQ'itlllbUUKQ lt1ttpa11bHOlO 

wma6a cyxonymm1'X BOŪCK 
1939-1942 l. l ., TO>! 3 B 

nuyx , 11nrax, Moc,sa. 1971, 
e. 55 

15 dieną. Kaskių nedėvėti. Uniformos rūbai turi 
būt i visai švarūs ir suprosyti. Išviršinė pareigūnų 
išvaizda turi būti visada švari ir žvali. Neturint 
uniforminių rūbų, laikinai leisti dėvėti tarnyboje 
civilinius rūbus. Civiliniai rūbai turi būti švarūs 
ir tvarkingai palaikomi. Uniformuoti ar neunifor
muoti policijos pareigūnai visada turi tu rėti išvir
šinius ženklus ( raiščius), pažymėjimus ir leidimus 
ginklui turėti. 2enk.lus, pažymėjimus ir leidimus 
gauti pas vietos vokiečių kariuomenės komen
dantus. 

Policijos pareigūnai visada turi būti blaivūs, o ypa
tingai eidami tarnybos pareigas ir būdami uniformuoti. 
Atskiri girtavimo atsitikimai turi būti tuojau užkirsti ir 
girtavusieji pašalinti iš policijos tarnybos be teisės kada 
nors grįžti. " -W1 

LAF išplatino atsišauk.imą dėl turto ir viešosios tvar
kos apsaugos Kaune ir šalyje. Jau birželio 23 dieną tvar
kai Kaune palaikyti buvo pradėta organizuoti pulkininko 
Liudviko Butkevičiaus vadovaujama vietinė apsauga. Jos 
štabas per Kauno radiją paskelbė keliolika potvarkių ir 
įsakymų, iš kurių vienas buvo skirtas net visam kraštui. 
Jame įsakoma: 

,,< ... > a) visur suorganizuoti vietinės apsaugos dali
nius, kurie rūpintųsi gyventojų bei valstybinio tur
to apsauga; 

b) išlikusiems nepriklausomos Lietuvos pareigūnams 
perimti administraciją bei policiją, kur tokių nėra, 
vietinės apsaugos dalinio vadovybei juos laikinai 
paskirti; 

c) Kauno apsaugai mieste buvo paskelbta visų išliku
sių karininkų ir puskarininkių mobilizacija"•01

• 

Vokietijos sausun10s pajėgų generalinio štabo virši
ninkas generolas pulkininkas F. Halderis savo kariniame 
dienorašt}ie pažymėjo, kad „Kaune į mūsų rankas pateko 
didžiuliai maisto produktų sandėliai ir privačios maisto 
produktų perdirbimo įmonės. Jie buvo saugomi lietuvių 
savisaugos dalinių. "•0

' 
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Kauno miestas su visais priemiesčiais buvo padalytas į 

dešimt rajonų. Turtui saugoti išstatyta per 30 sargybų. ~ e 

to, organizuotas partizanų patruliavimas miesto gatve

se"°". Ši veikla - tai būsimųjų policinikų struktūrų užuo

mazga. Vietinės apsaugos štabas veikė tol, kol susikūrusi 

ir pradėjusi dirbti LLV sudarė savo valdžios struktt1ras ir 
paskyrė atitinkamus pareigūnus. 

Kauno miesto ir apskrities karo komendantas pulki
ninkas Jurgis Bobelis birželio 24 dieną išleido įsakymą 
Nr. 1

405
, k-uriame, be kita ko, pasakyta: ,,< ... > 2. Policijos 

nuovadų viršininkams ir policijos valdininkams tučtuo 
jau grįžti į tas pareigas, kuriose jie buvo 1940 metų bir

želio 15 dieną. Vykti į policijos nuovadas < ... >. 5. Visi 

Kauno miesto ir apskrities priešgaisrinės apsaugos pa
reigūnai privalo tuojau grįžti į savo pareigas." Buvo nu

matyta, kad Kauno policija oficialiai pradės darbą liepos 

7 dieną. Tą dieną policijos darbuotojai privalėjo vilkėti 
lietuviškas uniformas, o tie, kurie jų nebeturėjo, tarny

bą turėjo atlikti civiliais rūbais, ant rankovės užsirišę 
raiščius. Visi Kauno miesto ir Kaunui priklausančių 16 

valsčių viešosios policijos tarnautojai ant kairės rankovės 
tu~~j~ ryšėt_i ~~lią raištį su užrašu „Pagalbinė policija"406• 

Raiscms reikeJo nugabenti į SS ir policijos vado štabą 
antsp~~duo~i. Visiems viešosios policijos tarnautojams 
buvo 1sduoti pistoletai. 

Išsivadavus nuo b lv · · · 
_ . o sevizmo, Į Lietuvos sostinės at-

k~r~~ darbą entuziaSUngai įsitraukė visi lietuviai. Čia 
re1ksm · · d 1· 
. . •

10
~
1
~u

sta 
a is tenka Vilniaus aukštųjų mokyklų 

he~uv1s~a3a1 studentijai. Studentai, iš pradžių kovęsi ga-
tvese kaip pa r • k 

. k . r izanai, ovoms nutilus pradėjo eit i polici-
m; ų Ir net nuovadų vi ršininkų pareigas. T ik kai buvo 
su ormuota pastovesn . 1 · . . . 
tv k . e po ICIJa, studentai buvo paskirti 

ar cyti pramonės ir prekybos reikalų. 
Netrukus tokį paf · k . • . 

Vil · . . Į Įsa ymą btrzeho 27 dieną išleido 
niaus miesto ir srities il. V . • 

kalų vald b 1 . P iecių kom iteto Vid aus rei-
y os va dytoJas p Ik· . k 

kuriam buvo ~ mm as Kostas Kalendra, 
pavesta organizuoti policiją Vilniaus kraš-
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◄o◄ Brandišauskas V .• Siekia/ 
atkurti Uctuvos valstybingu. 
mq, p. 67. 

◄os J. Bobelio 1941-06- 24 isa
kymo Nr. l nuorašas, LC\.i\, 
f. R- 1444, ap. l , b. 8, 1. 7. 

11
'
6 Vokiečių policijos įst aigos 

buvo vadovaujančiosios. 
todėl jo pavaldi lie tuvių po
licija pi rmomis okupacijos 
dienomis vadinta pagalbine 
policija, pagalbine saugumo 
policija ir t. l. 

407 K. Kalendros 1941 -06-27 
įsakymo nuorašas, LCVA, 
f. R-1476, ap. l, b. 2, l. 16. 

te, t. y. Vilniaus, Švenčionių ir Trakų apskrityse. Įsakyme 
pasakyta: 

,, Įsakau visiems buvusiems Vilniaus s rities (Vilniaus, 
Trakų, Švenčionėl i ų bei Švenčionių apsk.) policijos parei
gūnams, valsčių viršaičiams, valsčių sekretoriams ir ki
tiems tų įs taigų tarnautojams, kurie dirbo tose pareigose 
bei įstaigose Lietuvos Respublikos ribose iki 1940 metų 
birželio 15 dienos, tučtuojau, nedelsiant, grįžti į savo bu
vusias pareigas, organizuoti įstaigas ir perim ti iš buvusios 

m ilicijos ir kitų įstaigų visą turtą savo žinion ir už jį at
sakyti. 

Policijos įstaigose darbui vadovauja policijos pareigū
nai, pagal laipsnių vyresniškumą (jei į tas nuovadas poli
cijos nuovadų virširlinkai, jų padėjėjai ir vachmistrai dar 
neatvyko, tad tas pareigas vykdo vyr. policininkai arba 
eiliniai policirlinkai). 

Tose vietovėse, kur tos įstaigos ligi 1940 metų birželio 
15 dienos nebuvo organizuotos, jas organizuoja vietos in
teligentai lietuviai ir jiems palankūs patikimi asm enys. 

Pareigūnai, negalį dėl kurių nors priežasčių atvykt i į 
savo buvusias įstaigas, vyksta į artimiausias įstaigas dirbti. 

Vykdant savo pareigas, visi turi vadovautis ligi atskiro 
paliepimo veikiančiais ligi 1940 metų birželio 15 dienos 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos įstatymais. Apie 
atliktą organizacin į darbą pranešti Vidaus reikalų valdy
tojo įstaigai Vilniuje, Magdalenos g. Nr. 2 ."-1o7 

Buvę policirlinkai tuojau susirinko į 1 - ąją policijos 
nuovadą TraktĮ gatvėje. Grįžusius policinink us registravo 
buvęs Vilniaus rezervo vi ršininkas Jonas Eigelis ir buvęs 
policijos vado padėj ėjas Antanas Iškauskas. Be to, buvo 
įsteigtos kelios žvalgybinio pobūdžio ir teisminės įstai
gos. Atkurtos policijos vadu paskirtas prieškarinės Lietu
vos pradžios mokyklų inspektorius ir Vilniaus aktyvistų 
vadas Mykolas Gudėnas. 

Apie policijos ir savivaldybės įstaigų kūrimą K. Ka
lendra liepos 8 dieną vokiečių karo lauko komendantui 
Vilniuje pulkininkui M. Zehnpfennigui pateikė tokią in
formaciją: steigiant savivaldybių ir policijos įstaigas pa-
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grindu imamas senasis administracinis-teritorinis Lietu
,·os suskirst)mas apskritimis ir valsčiais. Numatyta tokia 
policijos organizacija: apskrities centre - apskrities po
licijos vado įstaiga, o miestuose ir valsčiuose - policijos 
nuovados. Valsčių ir miestų policijos nuovadų pareigūnų 
skaičius - nuo 10 iki 20 asmenų. Vilniaus mieste stei
giama miesto ir apskrities policijos vado įstaiga, kuriai 
priklauso ir miesto, ir apskrities valsčių nuovadų viešoji 
policija. Į darbą policijoje pirmiausia buvo pakviesti tie 
P?licijos pareigūnai, k'U.rie lietuvių policijoje dirbo iki so
VIet~ ~-k~pacijos. Vilniaus policijos vadu po keleto dienų 
v~kie~1a_1_ patvi~ino A. Iškauską, pavaduotoju - J. Eigelį. 
ls ~okieC1ų puses vyriausiuoju policijos vadu Vilniaus sri-
l)Je buvo paskirtas SS b · d ,f.··h . . .. 

. nga eJu rer ir pohc1Jos generolas 
maJoras Lucianas \Vysockis408. 

Policija greitai su ·tv k· · . 
. si ar e ir padare mieste tvarką Pir-

mosios policijos sar1n·b b . . . 
b n.k . . 0 1 os uvo 1sstatytos prie Lietuvos 
a O tr kitų svarbes · · · 
· . nių ,staigų. Netrukus buvo orga-mzuota 1r 1-oJ·i · ... 

. miesto pohctJos nuovada (G d" . . Totonų gatvių k e 1mmo 1r ampe) Nem . . L" 
buotoJ·ų grHn • ks · . azai ietuvos policijos dar-

. ..-v ! an tesn1 darb · . 
nių darbo ą1 • . . ą ir, nepaisydami sunkes-

s ygų, sązmmgai ė·o . 
piliečių ir jų turto 1. .. J savo pareigas, saugojo 

ne 1ec1amybę Ant . v·l · a1 1 niuje, Trakų, 
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Vilniaus liet11vi11 policijos 
bataliono kariai ir kari
ninkai Katedros aikštėje. 
1941 111. liepa. Nuotrauka 
iš Henry L. Gaidis kolek
cijos (JAV) 

'°' Vilniaus miesto ir 
apskrities viršininko Br. 
Draugelio l 941 -07-15 
dienos rašto nuorašas. Wt 

pat, f. R-685, ap. 5, b. l, 

l. 19. 

Tauti11io darbo apsaugos 
batalio110 karys stovi 
sargyboje. N11otra11ka iš 
l-fe11ry L. Gaid1s kolekci
jos (JAV) 

.,, Polic,jos departamento 
direktoriaus 1941-11 -26 
aplinkraščio nuorašas, len 
pat, f. R-713, ap. l. b. l , 
l. 10. 

Švenčionių ir Švenčionėlių apskrityse iki liepos 8 dienos į 
senąjį darbą grįžo apie 25 proc. buvusių policininkų. At
sižvelgiant į pirmųjų karo diemi suirutę, komunikacijos 
tinklo nebuvimą ir ikikarinį bolševikų terorą, per pen
kiolika dienų susirinko gana nemažai policininkų. Tačiau 

pati Vilniaus miesto policija buvo komplektuojama gana 
sunkiai. Iki lapkričio mėnesio i tarnybą grįžo vos trečdalis 
senųjų pareigūnų. Lapkričio 26 dieną V. Reivytis visiems 
policijos vadams išsiuntė raštą, kuriame prašė atliekamus 
kandidatus tarnybai lietuvių policijoje pristatyti VUn iaus 
miesto policijos vadui~09

• 

Vokiečių vermachto 4O3-iosios apsauginės divizijos 
(vadas generolas majoras Wolfgangas von Ditfurtas) kari
nės administracijos viršininkas Dengelis 1941 metų liepos 
4 dienos potvarkiu Vilniaus miesto ir srities pUiečių komi
teto teisinę padėtį apibūdino taip: komiteto darbą prižiūri 
vokiečių karinė administracija (vokiečių 749-oji karo lau
ko komendantūra, vadovaujama karo komendanto pulki
ninko Neymanno, kuris pakeitė Carlą von Ostmaną) . Kad 
būttĮ garantuota nuosekli subordinacija ir atsakingmna , 
visos viešojo valdymo šakos, tarp jų ir policija, apibrėž
toje teritorijoje yra pavaldžios komitetui. Savo ruožtu šis 
komitetas privalo '1'kdyti 749-osios karo lauko komen
dantūros nurodymus. Vokiečių karinės administracijos 
pareig(mas Dengelis įpareigojo komitetą tuojau pat reor
ganizuoti policij,Į, vadinti ją „Pagalbine Vilniaus ir srities 
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policija'410 ir įsteigti vietines teismo įstaigas: Ji~ pabr~~ė, 
kad vokiečiu valdžia ypač suinteresuota steigti baudzia

muosius tei;mus. 1 etrukus organizuotiems vietiniam s 

teismams buvo pavesta veikti vadovaujantis iki 1940 metų 

birželio 15 dienos galiojusia teise, kai ji neprieštarauja vo

kiečiu interesams. 

P~ mėnesio karo komendantas pulkininkas M. Zehn

pfennigas 19-1 1 metų rugpjūčio 25 dienos rašte Vilniaus 

miesto ir srities piliečių komiteto Vidaus reikalų valdy

bos valdvtojui K. Kalendrai dar kartą pabrėžė, kad vo

kiečiu kariu.omenės, policijos ir kitų įstaigų veiksmai turi 

pirm;nybę lietmių įstaigų ,·eiksmų athilgiu411. 

Panašiai lietuvių policija buvo atlmriama ir kituose 

Lietm·os miestuose bei apskrityse. Alytuje, vieninteliame 

Lietuvos mieste, nebuvo iš anksto suorganizuota antibol

še,ikinių partizanų. Tačiau ir čia jau birželio 23 dieną 

susiorganizavę vietos lietuviai išrinko komitetą. Alytaus 

apskrities viršininkas atsargos kapitonas Stasys Maliaus

kas 1941 metų liepos l dieną išleido slaptą aplinkraštį dėl 
lietuvių policijos atkūrimo apskrityje. Tose policijos nuo

vadose, i kurias senieji pareigūnai dar nebuvo grįžę, po

licijos organizavimo darbo turėjo imtis šauliai, partizanai 

arba vietiniai lietuviai patriotai. Policijos pareigūnams 
buvo išduodami specialūs leidimai ginklams laikyti. Be 

to, policijos pareigūnai ant kairės rankovės privalėjo 
ryšėti platų baltą kaspiną su užrašu „Polizei - Policijau. 

išvykstant iš miesto ar miestelio ant šautuvų vamzdžių 
reikėjo pririšti baltą skepetaitę ar nosinę, kad vokiečių 
kariai žinotų, jog tai nėra komunistai ar besislapstantys 
persirengę raudonarmiečiai. Policininkams vilkėti uni

formas laikinai buvo uždraustam . Jiems buvo nurodyta 

sveikintis su vokiečių karininkais, puskarininkiais ir net

gi su kareiviais nusiimant kepurę arba pakeliant ištiestą 
i priekį <lesi nę ranką, truputį aukščiau dešiniojo peties 
lygio'

0
. Vokiečių karo lauko komendantas leido apgin

kluoti 25 saulius, kurie aktyviai padėjo policijai gaudy

ti besislapstančius vietos komunistus ir palaikyti viešąją 
tvarką414• Iki liepos 4 dienos visuose Alytaus apskrities 
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... l ICIU\'OS generalines 

srities 8 14 ostm, karo l•uko 
1-omcndantitros aplinkr.J. 

tio ,·ertimo l lietu,~ų kai~ 
nuorašas. te11 pat, f. R-6n, 
ap. l . b. 47, l. 46. 

411 M. Zeh npfcnn,go nuto 

\'Crtimo i lietm•ių kalbą nuo
raš.is, ICII pm. f. R-713, ap. l, 
b. l , L 2. 

"' l 1ctu,·os generalines sriltt$ 

Al}1aus apskri ties viriininko 
. Maliausko 1941-07-01 

<!aptas aplinkraštis. rtn por, 
f. R- 1436, ap. l , b. 7, l. 12. 

"' Alytaus apsknties policijos 
vado 1941 m. 1sakymas. ttn 
pat, l. 19. 

,,. Apskrities ,~ršininko 1941· 

07-0 J potvarkis visiems 
Alytaus apskrities policijos 
nuo,·adų viršininkams. ttll 

pat, b. 9, l. 2. 

Panevėžio apskrities 
/iet11 vitĮ policijos vadas 
J. Dmtiti11as 

" ' Alytaus apskrities apsaugos 
sudėtis ir dislokacija, r, 11 
pat, b. 29, l. 14- 15. 

"• Alytaus apskrities policijos 
vado 1941-07-27 jsakymo 
nuorašas, ten pat, b. 7, l. 9. 

'" Pilkauskas D., Policija Pa
ne\'ėžio apskrityje \'Okiečių 
okupacijos metais, Sekundė, 
1998, sausio 16, Nr. 12. 

valsčiuose jau buvo įsteigtos ir sėkmingai fun kcionavo 

policijos nuovados. Apskrities policininkų buvo 200: 

Alytaus mieste - 50, Varėnoje, Rudnioje, Marcinkonyse, 

Druskininkuose - po 20, Merkinėje, Butrimonyse, Seiri
juose ir Simne - po 10, kitur dar mažiau - po 5 policinin
kus415. Greitai apskrityje padėtis stabilizavosi ir apskrit ies 

policijos vadas įsakė nuo liepos 27 d ienos politinių nusi
kaltėlių neareštuo ti, išskyrus tuos atvejus, kai jie slapstosi 
miškuose arba vaikšto ginkluoti◄ 10. 

Gana sėkmingai lietuvių policija buvo atkurta Panevė

žyje. Jau birželio 26 dieną lietuvių policijos nuovadų virši

ninkai paskirti Pumpėnų ir ŠimonitĮ valsčiuose (atitinka
mai Juozas Metrikis ir Bronius Bačiu lis). Birželio 28 dieną 

Panevėžio miesto policijos nuovados viršininku paskirtas 
Boleslovas Klioris. Miesto policijos nuovadoje buvo apie 
50 policininktĮ etatų. Ji įsikūrė Vasario 16-osios gatvėje, 

buvusiuose Moigių namuose. Policin inkų ginkluotė buvo 

skurdoka - 12 šautuvų, 4 pistoletai ir l automatas. Be to, 
jai buvo priskirti 3 sugedę motociklai' 11. 

Šiauliuose pasitraukus Raudonajai armijai buvo pra

dėta organizuot i Apsaugos tarnybos valdyba, turėjusi 

,,apsaugoti ŠiaulitĮ m. nuo plėšimų, kurie tuojau prasidė
jo, ir nuo visokio kitokio nelemto elemento < ... > ". 
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Lazdijuose vokiečių karo komendantas įsakė nuo 1941 

metų birželio 24 dienos organizuoti lietuvių pagalbinę 

policiją418• Utenos, Zarasų, Ukmergės, Rokiškio apskri
tyse vermachto komendantai aprobavo lietuvių policijos 
dydį ir jos veiklos ribas419

• Jau pačioje liepos pradžioje lie
tuvių policija veikė Vilkaviškyje420

• 1941 metų birželio 24 

dieną Kybartuose buvo sudarytas vietos lietuvių aktyvis
tų komitetas, organizuota policija, kuriai ėmėsi vadovauti 
atsargos leitenantas Aušrotas421 • 

VRM Policijos valdybos viršininko liepos l O dienos 
įsakymu policijos pareigoms pavadinti buvo nustatyti šie 
laikini pareiginiai laipsniai: 

- policijos vadas, 
- policijos vado padėjėjas, 

policijos nuovados viršininkas, 
- policijos valdininkas, 

vachmistras422• 

VRM Administracijos departamento direktorius Jo
nas Undraitis 1941 metų liepos 23 dieną pranešė, kad 
finansų ministro Jono Matulionio patvirtintoje VRM iš
laidų sąmatoje yra nustatyti tokie apskričių policijos vadų 
ir jų įstaigų tarnautojų atlyginimai: 
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Vilniaus miesto policijos vado - 1000 rb; 
Vilniaus miesto policijos vado padėjėjo - 800; 

Kauno miesto policijos vado - 900; 

Kauno miesto policijos vado padėjėjo - 700; 

Pirmasis liet11vi11 policijos 
/Jiirys Zarasuose 

'" Vokiecių karo komendan10 
rašlo verlimo i lietuvių 
kalbą nuorašas, LCVA, 

f. R-1613. ap. l , b. l, 1.2. 

o, Lietuvos generalinės srities 
Zaras11 apskrities vi ršininko 
1941 m. birtelio mėn. rašto 
nuorašas, tet, pat, f. R-1099, 
ap. l, b. l , l. 166. 

'"' Įlaisvę, 1941 lieposS, 

Nr. 11. 

"' Ten pat, 1941 liepos IO, 

Nr. 15. 

"' LCVA, f. R-683, 3P· 2• b. l, 

l. l. 

" ' Policijos departamcnlo 
.,plinkrašlls Nr. 1500/23 (be 
da1os), ten pat, f. R-683, 
ap. 2. b. l. l. 28. 

"' Policija. l 944, balandis, 
p. 39. 

Kitų apskričių policijos vadų - 750; 

l eil ės nuovados viršininko - 600; 

IT eilės nuovados viršininko - 500; 

policijos valdininko - 500; 

policininko - 450. 

Nuo 1941 metų spalio l dienos lietuvių policijos tar
nautojams atlyginimus imta mokėti pagal naujai nustatytą 

tarnybinių kategorij t) lentelę ir naujus etatus. Šios tarnybų 
vietos buvo prilygintos atitinkamoms kategorijoms: 

l ) Kauno, Vilniaus miestų policijos vadai ir geležin 
kelių policijos viršininkas - XJV; 

2) Kauno, Vilniaus miestų policijos vadt) ir geležin-
kelil) policijos vado padėjėjas - XJII; 

3) aps. policijos vadai - XlII; 
4) apskričių policijos vadų padėjėjai - XIII; 

5) Kauno, Vilniaus ir tų miestų geležinkelių policijos 
nuovadų viršininkai ir policijos rezervų viršinin
kai - Xll; 

6) apskričių miestų (centrinių) nuovadų viršinin
kai - Xl; 

7) Kauno, Vilniaus ir tų miestl) geležinkelit) policijos 
nuovadl) viršininktĮ pavaduotojai, taip pat polici
jos rezerVt) būrio vadai - X; 

8) apskričit) miestt) nuovadt) viršin inkl) padėjėjai -
IX; 

9) visų kilt) nuovadt) viršininkai (valsčiuose) - X; 
10) visq kitl) nuovadtĮ viršininktĮ padėjėjai - IX; 
11) policijos stovyklt) (punkttį) vedėjai ir vachmis-

trai - VU; 
12) vyresnieji policininkai - VI; 
13) policininkai - V423• 

Policijos pareigūm) atlyginimo knygelė (Soldbuch) 
buvo kartu ir jo asmens dokumentas. Vėliau, 1943 metl) 
rugpjf1čio 30 d., visiems policijos vadams buvo išsiunti
nėtas aplinkraštis Nr. 5254, kuriame įsakmiai nurodyta, 
kad nuo 1943 m. spalio l d. visi policijos pareigūnai tu
rėjo bf1ti aprf1pinti knygelėmis•12". Tvarkos policijos vadas 
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So ldbuch 
zugl eic h P erso nalauswel9 

Atlyginimo knygelė 
ir asml'.nS liudijimas 

Hr ;· .'.: .• \~t7 { { 
• . ... ~ -.(. ll .=

fUr / (1mm) 

_,fę«i_n ant- ,l f ~ .. _4_//!;~~-
<D••ns,gratl - i,:ybo• lolpsr.l• 

ab / nuo _ 
(Oatum - Data> 

ab / nuo __ _ 

ab / nuo _ _____ _ 

fntucr Dienslgrad -
nauj ... tarnybos lalpenl,, 

-~t_ o s ų s {/;'z p:(C3? ____ ·····--
vor- und .funame - vlrda• Ir pavardė) 

Beschrlttung uod Nummer oer 

Erkenuungsmarke . . _. .. • · -·--
Aame:J..9 pulnlmo ženklas ir numeris 

Bl11li;ruppe _ 
Kraujo gro~ 

GMmll6kongro96e 
Dujoke.uk~~ dydi! 

K•rtc.lnummrr 
Kartotekos nume,-",š 

Lietuvoje savo įsakymu buvo griežtai įspėjęs, kad kiek

vienas įvykis pametus atlyginimo knygelę bus nuodug
niai tiriamas, ją pametęs pareigūnas bus kvočiamas ir 
baudiiamas425

• 

Jau 1941 metų rugpjūčio mėnesį lietuvių policijos pa
reigūnams buvo pradėti organizuoti vokiečių kalbos kur

sai. Paaiškėjo, kad beveik 100 procentų policijos pareigū

nų nori lankyti tokius kursus. Bet kol kas visos lietuvių 

policijos įstaigos privalėjo turėti vokiečių kalbos vertėjus. 

Visiems lietuvių policijos pareigūnams dar buvo griežtai 
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LietuvitĮ policijos bata
liono kario atlygi11in111 
knygelė ir kartu asmens 
liudijimas 

· kny· 
m Saugokime atlygininio , . 

3 lopknll~ gclcs, ten pat, 194 • 

p. 2, 

,,. Lie111vh1 pohcijo< ry~,ų 
kMht1nko prie vokiečh1 
tvarko< pol,cijo< vado 
l ictuvojd tabo 1941 
meltf aplinkrašč io nuo
rnšas, I.CVJ\, f. R-683, 
ap. 2, b. l, l. 30. 

"' Generolas Stasys Rašlikis 
ats isakė eiti šias pareigas, 
nes dnlis jo šeimos narių 
liko Sovietų Sąjungoje. 
Graiiūnas A., Uet11va 
dvicj11 ok11pacij11 replėse 
1940- 19,14, p. 143, 290. 

' '-' LCVJ\, f. R-61 7, fondo 
bylos pažyma. 

nurodyta, kad jie privalo gerai atsiminti ir žinoti visų vo
kiečitĮ ir lietuvitĮ aukštesnių policijos viršininkų laipsnius, 
pavardes ir einamas pareigas"26, 

Karo metais Lietuvos valdymas buvo dualistinis: ci
vilinė administracija priklausė Trečiojo reicho A. Rosen
bergo vadovaujamai Užimtų Rytų sričitĮ ministerijai, o 
visa policija, taip pat ir vietinė nacionalinė, buvo pavaldi 
SS reichsfiihrer ir vok.iečių policijos vadui H. Himmleriui. 
(Žr. Vokiečių administracinio Lietuvos valdymo schemą 
ir vokiečių policijos struktūrą Ostlande ir Lietuvoje). 

Vokiečiams likvidavus Lietuvos laikinąją vyriausybę, 

buvo įsteigtos centrinės savivaldos įstaigos, vadinamos 
vadybomis ir vadovaujamos lietuvių generalinių tarėjų. 

Generolas leitenantas Petras Kubiliūnas buvo paskirtas 
pirmuoju generaliniu tarėju427 ir vidaus administracijos 
generaliniu tarėju. Vėliau šios pareigos buvo pervadintos 
generalinio tarėjo vidaus reikalams. Vidaus reikalų ge
neralinio tarėjo pavaduotoju buvo paskirtas pulkininkas 
Juozas Narakas {buvęs LLV vidaus reikalų viceministras). 
Vidaus reikalų ministerija buvo panaikinta ir Lietuvos 
generalinės srities komisaro dr. Adriano Theodoro von 
Rentelno įsakymu rugpjiičio 5 dieną įsteigta Vidaus rei
kaltĮ vadyba428, kurią sudarė penki departamentai (Poli
cijos, Saugumo, Administracijos, Savivaldybit1, Visuo
menės reikalt1) ir dvi valdybos (Priverčiamojo darbo ir 
Sveikatos). 

1941 metl) lapkričio pradžioje Vidaus reikaltĮ vadybos 
sudėtyje buvo įsteigta trečioj i valdyba - Statybos. Pagrin
dinė jos funkcija - rūpintis statybomis visame krašte ir 
jas kontroliuoti. Statybos valdybą sudarė k~turios direk
cijos: miesttĮ planavimo, statybos, sauskelių ir butų. Val
dybos veikla apėmė statybos ir architektūros tvarkymą 

miestuose ir kaimuose, miesttĮ matavimo, planavimo ir 
urbanistikos reikalus, butq statybą miestuose, gyvena
mtĮjų namtĮ kolonijl) kūrimo reikalus, miestų tvarkymo 
reikalus, sklypl) statybai naudojimo miestuose, statybos 
standartizacijos ir racionalizacijos reikalus, statybinit1 
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'" Į lnis,,ę, 1941 , lapkr. 5, 
Nr. 115. 

.,. Rašto Nr. 400/1 Ia nuora
šas. l .CVA, f. R-685, ap. 5, 
b. 1, l. 55. 

medžiagų gamybą, statybos amatų ir verslų gerinimo 

klausimus, statybos kreditavimo ir finansavimo politikos 
reikalus, statybos įstatymų ir nuostattĮ rengimą, krašto 
statybos plano parengimą, krašto planavimo reikalus, 
savivaldybėms priklausančitĮ kelitĮ, gatvių ir tiltų statybą 
bei priežiūrą. Nuo pat pirmų įsisteigimo dienų Statybos 
valdyba pradėjo perplanuoti karo sugriautus miestus ir 
miestelius: Kelmę, Kražius, Pilviškius, Tryškius, Tverus ir 
kt.429 

Vidaus reikalų generalinis tarėjas P. Kubiliūnas ir Poli
cijos departamento direktorius V. Reivytis 1941 mettĮ rug
pjūčio 8 dieną pasirašė įsakymą apskričių viršininkams, 
kad remiantis LLV ministrų kabineto nutarimu ir krašto 

apsaugos ministro rugpjūčio 5 dienos įsakymu Nr. 2 visos 
apskričių ir miestų komendantūros, jų daliniai, apsaugos 
štabai, taip pat partizanų, aktyvistų ir kitos ginkluotos or
ganizacijos nuo 1941 metų rugpjūčio 5 dienos išformuo
jamos. Jei likvidavus minėtas įstaigas policijai atsirastų 
papildomų pareigų, kurių etatiniai policijos tarnautojai 
nebeįstengttĮ atlikti, arba jei kiltų pavojus viešajai tvarkai 
ir rimčiai, tada apskričių viršininkams leidžiama priimti 
pagalbinių policijos tarnautojų. Šie tarnautojai visais at
žvilgiais traktuojami kaip viešosios policijos tarnautojai, 
jie pavaldūs policijos vadui ir at itinkamam nuovados vir
šininkui, bet laikomi laisvai samdomais darbuotojais'130• 

Pagalbinės policijos tarnautojams atlyginimas buvo mo
kamas kaip ir viešosios policijos tarnautojams. 

Kaip matome, naujai steigiamos lietuvių policijos 
struktf1ros buvo komplektuojamos ne tik iš buvusių pro
fesionalh1 policininkų, jos gretas papildė nemažai buvu
sit1 lietuvitĮ antibolševikinit1 partizanų. Kokie asmenys 
gavo garbingą lietuvių partizano vardą? 1942 metų vasarą 
Kaune buvo susirinkę buvę partizam1 dalinitĮ vadai, ku
rie, tarp kittĮ klausimų, nutarė, kad partizanu gali vadintis 
tik tas 1941 metų birželio mėnesio įvykitĮ aktyvus dalyvis 
lietuvis / lietuvė, kuris: 
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□ų kuriuo-

veikla nern 
in ~ 

' • . _ · s paro , nėra • ,-o garbės 
·; : • • P\' enDXl mrtt' ~ 

~ .JS S: m ~ l - metų sausio .!-3 dieną, Lle-
Ro-r.uhlil os - · as priėmė Lietu\ · Respublik 

pasirriesmimo 1940-1990 metų o .upacijom s dal~,;ų 

teisinio statlli !5!'a~mą'-'", illriame 194 1-ajų Biridio u
kilimo ~ , i ai partizanai į\-ardyti kaip kariai sa,.rnoriai, 

dienomis ginklu kornję su ol..-upacinėmis ,-aldiio 

struktūromis. Tame pačiame įstat}me konstatuojama, 

~<-> kad 1941 metų birželio -1- 23 dienų sukilimas, ku

ris leido atkurti valstybės nepriklausomrbę, < ... > tuo pa

sipriešinant abiem ol..-upantams". Tarp eimo narių neats i -

rado nė ,;eno apsiskaičiusio istoriko, kuris prieš priimant 

įstatymą paaiškintų, kad sukilimo iniciatorius LAF bm·o 

legaliai !5teigtas Berlyne su ,-okiečių va.Id.žios žinia ir jokių 

antirnkišką nuostatų jo programiniuose dokumentuose 

nehmo. Taigi jokio pasipriešinimo „abiem ol-.'Upantams" 

oebmu. Praėjus trejiems su puse metų Lietu,·os Respub

likos Seimas ,-ėl priėmė kitą iškreipiantį istoriją įstatymą 

dėl pripažinimo Lietu\-os Respublikos teisiniu a.1-.w Laiki
nosios Lietu\-os Yyriausybės 1941 metų „Deklaraciją dėl 

neprildausomybės atstatymo". Seimas, to laikotarpio isto

ril-ų nuostabai, pažymėjo, kad ginkluoto sukilimo tikslas 

b tJYO ko,-a ir su bolšeYi.kais, ir su būsima vokiečių olrnpa

cija. 194 1 metų birieŲ vokiečių tautos vadas A. Hitleris 

LĄF btIYO tik išvaduotojas ir jo „pasaulinio masto misija 

ir reikšmė yra suprantami, vertinama teigiamai ir nuo

širdžiai palaikoma". Tačiau grįžkime į pirmuosius niūrius 
karo metus. 

Nuo 1941 metų rugsėjo 14 dienos Lietuvos generali

nės srities lietuvių policija buvo perduota vokiečių SS ir 

policijos vadui Lietuvoje (SS - und Polizeifiihrer Litauen) 
SS brigadefiihrer ir policijos generolui majorui L. Wysoc

kiui, k-urio būstinė įsil..-ūrė Kaune, ,,Pieno centrou pastate, 
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• Tn.ito< rol•cno,, v-* 
~AL~l~I 

~- l j f> ""TIX' •"11Ulll' 

noonl.L<. LCn. i R·<;g 
&,"-l.h l. l JI 

'" Tnnos r,.--.b...--ųo,. ,-.do 
l ~ 1-09-15 f.""'1'ln0 

~mus. /Df f"!. 
i. R-<>5<>. ~p. l. b. 4. 
l.lx 

"' l..i<tums ~ 1sut\mą 
Ir t\-arb:,s l~ 

p. H4 

'" \". RmTOO 1941-11·!' 
ĮSJ,bmo nuo~ tm pat. 

Ll.isYės aJėjo ir Daukanto ganių kampe. Jis ją valdė per 

savo (rnkieėių) tvarkos policijos vadą Lietuvoje policijos 

majorą A. EngeŲ, kuriam buvo pa,-a.ld i ,isa (,·okiečių ir 

lietmių) Lietu,-os generalinės srities uniformuota h"al'

kos policija, ir lietmi ryšių karininką - lietu,ių apsaugos 

policija reikalų l\-ark:1oją (Der litaui.sche Verbind1mg
soffi:1er der Scl1ut:ma,111.schaft der Ei11.zeldie11ster im Stabe 
des Kommandeurs der Ordmmgspolizei Litauen)rn. Juo 

nuo rugsėjo 15 dienos, pm1dintas policijos inspek'loriu

rn i (lnspekteur der Schut:ma1111-schafte11), burn paskirtas 

\ °)1autas Reh11is°'. Jo pareigos prilygo Policijos departa

mento direktoriaus pareigoms. fokieėių saugumo polici

jos vadai jį vadino tiesiog Reichsdeutsdre (Reicho vokie
tis} \Vito/d Reiwyt. 

Prisimindamas tuos k-upinus įvykių laikus V. Rei\y'
tis taip apibūdino atgimstančios lietu,ių policijos padėtį 

pirmaisiais karo metais: 
„19-H metais iŠ\ijus bolševil."1.IS iš Lieturns, Laikinoji 

LietuYos \"yriausybė bandė atstat)ti Liettr.os nepriklau

somrbę ir Yėl isakė visiems policijos tarnautojams, išlilm

siems gyviems po komunistinių skerdynių, gtjžti į senas 
darbo ,i etas ir pareigas. Ir ,i si kaip , ienas lil,,_"\.!Sieji gyvi 
grįžo sarn pareigosna. Bet rnkieėių ok-upantai neleido 

Laikinajai ' ")Tiausybei at!..-urti nepriklausomybės ir Lietu
,·os policija buYo paYersta beteisiais ginkluotais ok-upantų 
yergais. Ir čia rašančiajam teko būti tų beteisių ginkluotų 

vergų \")rriausiu beteisiu vergu. "-OS 

Vis dėlto vokiečių polici_jos vadovybė V. Reivyčiui su
teikė teise skirti, atleisti ir perkelti visus lietuvių policijos 
tarnautoj~s iki policijos karininko. Lietuvių policijos ka
rininkus V. Reivyčio teikimu skyrė, atleido bei perkėlinė
jo vokiečių tvarkos policijos vadovybė LietuvojeL'6_ 

Iki rugsėjo mėnesio lietuvių policijos apskričių vadai 
priklausė apskričių viršininkams. Kaip jau minėta, SS ir 
policijos vado Lietuvoje SS brigadefiihrer ir policijos ge

nerolo majoro L. Wysockio rugsėjo 25 dienos poh'arkiu 
visa lietuvių policija drausmės, valdymo bei komplek.rta
vimo atžvilgiais, išsl-.·yrns ūkio reikalus, buvo išskirta iš 
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apskričil! \111'$ininkl1 pavnldumo•'·. Dabar jl! tiesioginiu 
viršininku tnpo \lnkie~h! SS ir policijos , idas Lit:tuvo
j<!•'-•. Dėl tokios padėtks apskričių vi~ininktĮ v:1klii,1 
buvo bbni :1priborn. ir j ie neb,·sugebėjo tinbmni ,, kd ·. 
ti savo apskriti<'S ,-:1ldpno funk.:ii11, tod.~t tokia pndėtis 
turėjo kdstis. SS ir policijos ,•,1do Lietuvoje SS lirig,1d,·· 
fii/m·r ir poli iins gcncrt,lo 111:1iortl L. W •sot:kio l9-1 l m. 
gruodzio 30 d. įs:1ky 111u•,. Lietuvos gt·ncmlini:s sritk s 
apskrich1 viršinink 1i ir hur111istmi, o j11 ncst111t - i11 pm l · 

duotojai turėjo tdS\' duoti nurod •111us t1pskricių ir mksru 
polidjos vmhuns, o sk savo ruo1tu duodavo nurod ·nm; 
jkms puwstoms 1.it1)1boms. 1kt tll' vist1d:1 lictm·hi savi 1l
dos institucij11 ir lietu hĮ plllid jns įst 1ig11 lwndmdllrbia
vinms huv(I idt•t1lus. Į tni 11..: knrtų ,tkrdpė di:ml.'sį ~iaulit) 



apygardos komisaras Hansas Gewecke440 ir kiti aukšti vo

kiečių valdininkai. 1943 metų sausio 25 dieną V. Reivytis 

pasirašė visiems apskričių policijos vadams skirtą aplin

kraštį, kuriame dar kartą primygtinai priminė, kad lie

tuvių policija privalo vykdyti visus apskričių viršininkų 
tarnybinius potvarkius441

• 

Lietuvos generalinės srities SS policijos vadas SS bri
gadefuhrer ir policijos generolas majoras L. Wysockis, 

remdamasis Ostlando reicho komisaro 1943 m . sausio 

30 d. potvarkiu dėl vietinių policijos organų, nustatė, kad 

,,apskrities policijos organas yra apskrities policijos virši

ninkas. Apskrities policijos uždavinių atlikimas priklauso 

apskrities policijos vadui (Kreispolizeifuhrer), kuris sulig 

tuo yra nuolatinis apskrities viršininko pavaduotojas jo 

įstaigoje. Nepriklausančiuose prie apskrities miestuose 

apskrities policijos organas yra burmistras. Apskrities 

policijos uždavinius atlieka miesto policijos vadas (Stadt
polizeifiihrer), kuris sulig tuo yra nuolatinis burmistro 

pavaduotojas jo įstaigoje. Vietos policijos organas yra 

valsčiaus viršaitis. Priklausančiuose prie apskrities mies

tuose vietos policijos organas yra burmistras."442 

Vokiečių civilinės įstaigos, piktnaudžiaudamos savo 

prerogatyvine padėtimi, nurodinėjo ir įsakinėjo lietuvių 

policijai. Taip buvo pakertamas pasitikėjimas policija, ke

liamas tam tikras chaosas. Siekdamas sklandaus vokiečių 

įstaigų bei lietuvių policijos bendradarbiavimo ir norė

damas laiduoti planingą ir nekliudomą policijos veiklą, 

Kauno apygardos komisaras SA brigadefuhrer A. Lentze

nas 1942 metų gegužės 6 dienos įsakymu sričiai Nr. 24 

uždraudė visų vokiečių civilinių įstaigų vadovams kištis į 
lietuvių policijos reikalus44J_ 

Bet tuo pat laiku Ostlando reicho komisaro H . 

Lohsees l 942 metų gegužės 15 dienos potvarkiu lietu

vių nacionalinės policijos darbas turėjo būti derinamas 

su veikiančiąja vokiečių teise ir su „valdančios vokiečių 
administracijos tikslais"H1_ 

Lietuvių policijos vadai vietose turėjo teisę bausti iki 

500 reichsmarkių (RM) ir keturių savaičių arešto445• Be to, 
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•~• ŠiJulit1 gcbiclskomisaro 

aplinkrn(čio vertimoj lie1u. 

vit1 kalbą nuorašas, te11 pot, 
f. R- 1099, ap. l , b . 62, 1.311. 

'" Policijos dcpar1amcn10 di
rektoriaus V. Rcivyėio 1943-

01 -25 aplinkraščio apskričių 
policijos vadams kopija, t,n 
pat, f. R-779, ap. l , b. 23, 

l. 18. 

"' l.. Wysockio 1943-05-07 

įsakymo vertimoj li eluvių 
kalbą nuorašas, te11 pnt, 
f. R-655, ap. l , b. 5, l. 64; ttn 
pat, f. R-729 , ap. l , b. 23, 

l. 56. 

" ' A. Len1zeno 1942-05-06 

įsakymo Nr. 24 vertimo i 
lietuvių ka lbą n uo ra!as, ttn 

pat , f. R-409, 
ap . 2, b. 1. l. 101- 102. 

"' Amtsb/all der Gt11emlko
missars i11 Ka11e11, 1942, 

Nr. 28 . 

«< O stlando reicho komisaro 
aplinkraščio (be da1os) verti· 
mo j li etuvių kalbą nuoraJas. 
LCVA, f. R-655, ap. l. b. 13• 

l. 62; ten pat, f. R-685, •P· 5• 

b. 1. 1. 262. 

'" /)11s Rec/11 dcr besetzte11 
Ostgcl,/etc, Munchcn und 
llcrlin, l 943. 

41' Vilniaus miesto vokiečių 
1varkos po licijos vado 
1941- 12-02 nurodymo liclu• 
Vilf policijos vadui vertimo 
i lietuvi'! kalbą nuorašas, 
LCVA, f. R-691, ap. l, b. 28. 

l. 30. 

'" Ten pat, f. R-634, ap. l, 
b. l, l. 28,282. 

419 0r. A. T. von Renlelno 
194 1- 10-3 1 jsakymovcrti
mo j lie1uvh1 kalbą nuorašas, 
te11 pat, f. R-685, ap. 5, b. l , 

l. 294- 295. 

lietuvių policijai buvo suteikta teisė savo nuožiūra kiek

vieną vietos gyven toją uždaryti darbo stovykloje•1•
16

• Bet 

kartu l i etuvių policijai buvo kategoriškai uždraus ta imtis 
bet kokių pri emonių prieš vokiečių kariškius447

• 

Lietuvių policijos pareigūnų interesus gynė 1942 metų 

vasario 17 dieną reicho ministro A. Rosenbergo pasirašy
tas potvark.is448

, papildantis baudžiamosios teisės nuosta

tas užimtoms Rytų sritims. Jame teigiama, kad baudžiamas 
mirt imi, lengvesniais atvejais - sunkitĮjų darbt/ kalėjimu 
tas, kuris ryžtasi naudoti prievartą prieš Vokietijos kariuo
menės, vok.iečių policijos kartu su jos pagalbinėmis jėgo

mis, Reicho darbo tarnybos (Reichsarbeitsdienst, RAD), 
vok.iečių valdžios įstaigų arba NSDAP formacijt/ karius. 

1941 metų spalio 31 d ieną Lietuvos generalinės srities 
komisaras dr. A. T. von Rentelnas nustatė, kad „sekantie
ji Vidaus Reikalų Vadybos lietuviai valdininkai skiriami 

mano įsakymu: 

l. Pirmasis Generalinis Tarėjas ir Vidaus Reikalq Ge-

neralinis Tarėjas. 

2. Generalinio Tarėjo pavaduotojas. 
3. Pirmojo Generalin io Tarėjo Reikalt/ Vedėjas. 

4. Apygardq Tarėjai. 

5. Apskričit/ Viršininkai ir Vyr. Burmistrai. 
6. Viršaičiai ir Burmistrai. 
7. DepartamenttĮ vedėjai prie Vidaus Reikalt1 Vadybos. 
8. Vyr. patarėjai, patarėjai ir reforentai. 
9. Juridiniai patarėjai, juriskonsultai, kanceliarijos šefas. 
Sekantieji Vidaus Reikah1 Vadybos lietuviai valdinin-

kai skiriami Apygardos - Miesto Komisarq: 

l. Senifmas. 
2. Apygardt/ TarėjtĮ , apskričitĮ viršininkq, burmistrų 

ir viršaičitĮ pavaduotojai. 
3. ApskričitĮ viršininktĮ valdininkai. 
4. ApskričitĮ savivaldybitĮ valdininkai. 
5. Burmistrų ir viršaičitĮ valdininkai"'"'9• 

Lietuvių saugumo departamento, policijos ir pagal
binės policijos bataliomĮ tarnautojai profesinėms sąjun-
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goms nepriklausė ir atitinkamų mokesčių nemokėjo, o 
kiti Vidaus reikalų vadybos centro ir vietos įstaigų tar
nautojai privalėjo būti profesinių sąjungų nariai ir mokėti 
atitinkamus mokesčius450• 

Lietuvių policijos įstaigos kartu su vokiečių karine bei 
civiline administracija Lietuvoje sudarė bendrą vokiečių 
valdymo aparatą, tik vokiečių policijos pajėgos buvo va
dovaujančioji institucija, o lietuvių policija - vykdančioji. 
Svarbiausia lietuvių policijos įstaiga buvo Policijos depar
tamentas. Policija savo veikloje vadovavosi Lietuvių tvar
kos policijos statutu451

• Lietuvių policijos štabas (Policijos 
departamentas) dislokavosi Kaune, Vidaus reikalų vady
bos patalpose (Gedimino g. 29). Lietuvių policijos štabui 
(Policijos departamentui) buvo skirti 36 etatai452• 

Policijos departamento aplinkraštis nuo 1941 metų 
spalio l dienos pertvarkė policijos įstaigų Lietuvoje eta
tus453, dėl to lietuvių policija buvo suskirstyta į miestų, 
apskričių, geležinkelių policijas. Miestų policiją sudarė 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio įgulos. Vilniaus ir 
Kauno policija buvo suskirstyta į nuovadas. Šiauliuose 
ir Panevėžyje buvo po vieną nuovadą. Policijos nuova
dų skaičius miestuose priklausė nuo gyventojų skaičiaus, 
miesto ploto. Policijos nuovada buvo žemiausia policijos 
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Uet11viLĮ policijos knri-
11i11kni 

"" Pol icijos departamento 

1942 metų apl inkraščio 

nuorašas, tc11 pat, l. 99· 

m v. Rcivyčio l 941 metų 

jsakymo nuorašas, ten pat, 
f. R-683, ap. 2. b. 4, l. 5- 15. 

l. ·· etatai , 11 Apskriėių po tclJOS • 

te11 pat, l. 37. 

m Policijos d epartame~to 

194-1 0-01 aplinkraščio 

N l 500 /23 kopija, ten pat, 
r. l 59. 

f. R-713, ap. l , b. l , . 
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Alytus l l l l l 15 9 23 53 

Biriai l l l l l 9 6 13 29 

Kaunas l l l - - 16 10 20 53 

Kedainiai l l l l l 11 6 16 33 

Kretinga l l l l l 11 6 17 31 

Marijampolė l l l l l 13 8 22 49 

Mažeikiai l l l l l 8 6 12 24 

Panevėiys l l l - - 16 6 16 41 

Raseiniai l l l l 11 11 7 17 33 

Rokiškis l l l l l 9 6 14 26 

Lazdijai l l l l l 6 5 10 24 

Šakiai l l l l l 11 7 17 61 

Šiauliai l l l - - 23 10 24 49 

švenčiOll)'S l l l l l JI 8 25 50 

Tauragė l l l l l 13 7 19 25 

Telšiai l l l l l 8 6 13 89 

Trok• i l l l l l 10 s 22 67 

Ukmergė l l l l l 17 15 21 36 

Utena l l l l l 10 7 15 36 

Vilkaviškis l l l l l 10 6 14 3 1 

Vilnius l l l 12 12 20 8 1 

Zarasai l l l l l 9 8 15 30 

Iš VISO: 22 22 22 18 18 259 169 385 934 

Š;1hinis: LCVtl, (. R . 683, ap. 2, b. 4, l . 3. 
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įstaiga (instancija), kurioje kiekvienas pilietis visais jam 
rūpimais klausimais galėjo sulaukti patarimo ir pagalbos. 
Taigi policijos nuovadai teko atlikti ir tam tikras admi

nistracines funkcijas. Prie policijos nuovadų, kurių veiki
mas apimdavo didesnį plotą, būdavo steigiami policijos 
punktai. Daugelyje atvejų prie policijos nuovadų buvo 
priskiriami kriminalinės policijos valdininkai, tačiau jie 
nuovados viršininkui nebuvo pavaldūs. Vilniuje ir Kaune 
buvo į steigti policijos rezervai. Visų miestų policija turėjo 
atskirus miesto policijos vadus, kuriems tiesiogiai buvo 
pavaldūs miestų nuovadų viršininkai ir policijos rezervo 
viršininkai. Visi miestų, apskričių ir geležinkelių policijos 
vadai turėjo tik po vieną pavaduotoją. Kiekvienoje Lietu
vos apskrityje buvo įsteigta apskrities policijos vado įstai
ga, apskrities policijos nuovada ir valsčių policijos nuo
vados. Pastarosios pagal tą patį raštą nuo spalio l dienos 
buvo pavadintos policijos punktais. 

Vilniuje buvo Vilniaus miesto ir srities policijos vado 
įstaiga (iš pradžių Magdalenos g. Nr. 2, o nuo 1943 metų 
spalio - Basanavičiaus g. 5), septynios policijos nuova
dos (1 -osios nuovados viršininku tapo Vincas Miškinis, 
2-osios (Sierakausko g. Nr. 24) - Jonas Vaišnys, 3-iosios -
Jonas Tamulevičius, 4-osios - Bronius Utenis, 5-osios -
Petras Fataras, 6-osios - Jonas Gončerauskas, 7-osios -
justas Strimaitis), policijos rezervas (raitųjų rezervo 
viršininkas Stasys Jagutis, pėsčiųjų - Kazys Ramonas), 
judėjimo nuovada ir policijos kainų priežiūros įstaiga454 • 

Be to, kiekviename mieste buvo arešto namai. 
Kainų priežiūros policija Vilniuje buvo įsteigta 1941 

metų rugsėjo 24 dieną. Pagrindinė jos funkcija - kontro
liuoti viešąją prekybą ir kainų laikymąsi. Kainų priežiūros 
policijos įstaigai buvo nustatytos šios pareigybės: 
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Viršininkas 

Viršininko padėjėjas 
Vachmistras 
Vyresnysis policininkas 10 
Policininkas 6 
Raštininkas (policininko eta tas) 2 
Ma\ininkė 2 
Vcrtėias 

Iš VIS O: 25 

'" Policijos departamento 
1941-10-01 aplinkraščio 
nuora!as, te11 pat, f. R-660, 
ap. 2, b. 3, l. 21- 23. 

"' Vilniaus miesto policijos 
vado 1941-l 0-15 jsakymo 
Nr. 12 nuorašas. [Archy
vin ių dokumcnh1 analizė 

rodo, kad tuo metu buvo 
įprasta steigimus, pakei
timus, skyrimus daryti 
atgaline data. - P. S.], ten 
pat, f. R-691, ap. l, b . 34, 
l. 25. 

, .. Viln iaus m iesto policijos 
vado 1941-10-16 aplinkraš
t is, ten pat, l. 28. 

Oi' Vilniaus miesto policijos 
vado 1941-12-08 įsakymo 
Nr. 28 nuora!as, ten pat, 
l. 52. 

Kaip matome, pareigybių nebuvo daug. Nuo kainų 
priežiūros policijos įsteigimo dienos jos vadu buvo pa
skirtas n uovados viršininkas Stasys Strima itis455

• Nuo 
l 943 metų spalio mėnesio Vilniaus kainų priežiūros poli
cija įsikūrė Basanavičiaus g. 10. 

Spalio 14 dieną Vilniaus miesto policiją inspektavo 
Trečiojo reicho uniformuotosios policijos (ORPO) vadas 
SS obergruppenfiihrer ir policijos generolas Kurtas Da
luege, tvarkos policijos vadas Ostlande SS brigadefiihrer 
ir policijos generolas majoras Georgas Jedicke bei SS ir 
policijos vadas Lietuvoje SS brigadefiihrer ir policijos ge
nerolas majoras L. Wysockis. Policijos vadai gėrėjosi gra
žia lietuvių policininkų išvaizda, buvo paten kinti, kad j ie 
tinkamai atlieka tarnybą. Ypač gerai pasirodė judėjimo 
reikalų p olicija, vadovaujama Broniaus Matulaičio•156• 

Buvęs pavaldus ir tarnaudamas vien tik lietuvitĮ kri
minalinei p olicijai Vilniaus m iesto adresų biuras su visais 
tarnautojais ir inventoriumi nuo lapkričio l dienos buvo 
priskirtas Vilniaus miesto policijos vadui, pavadintas Vil
niaus miesto policijos centraline registracijos įstaiga (ve
dėjas Vladas Masionis)457 ir perkeltas į patalpas, buvusias 
Magdalenos g. 2. Visi atvykę į Vilnil1 piliečiai privalėjo 

užsiregistruoti toje lietuvių policijos nuovadoje, kurios 
teritorijoje apsigyveno. Išimtis buvo daroma tik vokiečių 
kariuomenei ir policijai. 

l 941 mett1 lapkričio 3 dieną Vilniaus po licijos įstaigos 
rf1mt1 kieme buvo tikrinami Vilniaus nuovadų policinin
kai. Tikrinimą atliko Vilniaus miesto ir srities SS ir po
licijos vadas SS obersturmbannfiihrer Paulis Reinhardas 
Bernhardas Kriegas su palyda. Atvirame keturkampiame 
kieme buvo susirinkę lietuvių nuovadtĮ policininkai, susi
siekimo policija, kainq priežiūros įstaigos ir kitų policijos 
įstaigų tarnautojai. Paskui vokiečitĮ policijos vad as apžif1-
rėjo naują Vilniaus miesto gyventojtĮ registracijos įstaigą. 

Kad būtLĮ patogiau valdyti ir geriau prižiūrėti Vilniaus 
miesto policiją, nuo 1942 metų vasario 12 dienos Vilniaus 
miestas buvo padalytas į dvi dalis, pavadintas apylinkė-
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mis (Absclmitt). 1-oji, 4-oji, 5-oji ir 7-oji nuovados sudarė 
~yt'.nę _ apylinkę (bf1stinė Vilniaus miesto policijos vado 
1staig0Je, Magdalenos g. 2)458

, 2-oji, 3-ioji ir 6-oji nuova
dos - Vakarinę apylinkę (būstinė Z. Sierakausko g. 24). 
Buvo nustatyti tokie apylinkių įstaigų etatai: 

Apylinkių viršininkai 
Rytinė apylinkė Vakarinė apylinkė 

Adjutantai 
l l 

Vyrcsnici, vachmistrai 
l l 

Vachmistrai 
l l 

Polic,ninkui 
l l 

l.l viso 
2 

2 
Dviratių 6 

6 
2 

2 

Rytinės apylinkės viršini k 
buvo paskirtas Vyt n u nuo vasario l 2 dienos 

autas Grau' · · (b . . to nuovados v· .. . k zmis uvęs Vilniaus mies-
irsmm as) V k . . 

4-osios nuovados ' . a annes apylinkės - buvęs 
4s vyresnysis vach · tas 9_ Nuo 1942 m1stras Juozas Vygan-

.. · metų balandžio 21 d. stnmkai buvo vad· . ienos apylinkių vir-man11 vad · N 1 ~ienos Rytinės ir Vaka . a~s. u~ l 943 metų gruodžio 
ke1stos4"0. nnes apyhnkių ribos buvo pa-
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\li/11ia11s miesto policijos 
1111ovados viršinilrkas, o 
11110 1942 IIICtlĮ vasario 
12 d. \li/11ia11s miesto 
policijos Rytinės apy
linkės vadas Vytautas 
Grauži11is 

' " Šiame pastale jsikfiru-
si dabartinė Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 

ministerija. 

' ' ' Vilniaus miesto policijos 
vado 1942-04-21 jsaky
mo Nr. 31 kopija, LCVA, 
f. R-692, ap. 3, b. 40, l. 46· 

"° Vilniaus miesto policijos 
vado 1943-12-01 jsaky

mo Nr. 84 kopija, '" ' P"1
• 

f. R-690, ap. l, b. JO, l. 9· 

"'' Prisiekė Vilnrnus policija, 
K"rys, 1942, lnpkr. 7, Nr. 46 

( l 155). 

"' Lictuvil1 pohdjos jslnig <Į, 

nuovach1 ir punkltJ s,1r,1šas, 
LCVA, f. R-683. np. 2, b. 30, 
l. 1- 3. 

~, AukštcsnitĮj<J policijos 
parcig,rnų pasikeitimai, 
Policij(I, 1943, lapkritis, 
p. 39. 

1942 metLĮ lapkričio 3 dieną Vilniaus miesto ir sri
ties komisariato įstaigos salėje įvyko Vilniaus miesto, 
Vilniaus srities ir lietuvių geležinkeliq policijos karinin
kq, kitt/ policijos pareigCmq priesaikos davimo iškilmės. 
šventėje dalyvavo Vilniaus miesto ir srities SS ir polici
jos vadas SS standartenfuhrer P. R. B. Kriegas su palyda, 
Vilniaus miesto komisaras H. Hingstas, Policijos depar
tamento direktorius V. Reivytis. Salėje grojo l ietuvitĮ po
licijos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Vlado Obale
vičiaus, prezidiumas ir tribūna buvo papuošta svastikos 
ženklais ir Lietuvos vėliavomis. Į išsirikiavusius lietuvių 
policijos pareigūnus kreipėsi pulkininkas P. R. B. Kriegas. 
Savo kalboje jis pažymėjo, kad „lietuvių policija petys į 

petį kartu su vokiečiais kovoja prieš bolševizmą ir žydiją, 
išlaikydami savo gimtame krašte tvarką ir ramybę. Lie
tuvių Savisaugos Daliniai sąžiningai atlieka jiems paves
tas pareigas už Lietuvos ribų ir narsiai kovoja fronte"'t6t. 
Policijos departamento direktorius V. Reivytis savo pasi
sakyme apibūdino duodamos priesaikos reikšmę, palin
kėjo visiems lietuvitĮ policijos pareigūnams būti vertiems 
lietuvio vardo. Baigdamas kalbą direktorius priminė, kad 
Vilniaus lietuvitĮ policijos pareigūnams tenka ypatinga 
garbė, nes jie tvarko senąją mC1StĮ sostinę, todėl ir jtĮ pa
reigos turi biiti ypač gerai atliekamos. IškilmitĮ pabaigoje 
nuskambėjo Vokietijos ir Lietuvos himnai. 

Panašiai buvo reorganizuota ir Kauno miesto lietuvitĮ 
policija. Tada Kaune buvo Kauno miesto policijos vado 
įstaiga, aštuonios policijos nuovados, policijos rezervas ir 
judėjimo nuovada. 1-osios policijos nuovados viršinin
kas buvo Mykolas Zakaras, 2-osios - Juozas Girdvainis. 
3-iosios - Vincas Stasif111as, 4-osios - Mykolas Glinskis, 
5-osios - Vladas Jankauskas, 6-osios - Leonardas če
plinskas, 7-osios - Antanas Kiesilius, 8-osios - Juozas 
Gajauskas•t6! . Nuo l 943 m. lapkričio l d. įsteigta 9-oji 
nuovada (viršininkas - Vladas Šumskis)'163• Miestas pa
dalytas į dvi apylinkes: Rytinę (viršininkas Vincas Du
bauskas) ir Vakarinę (viršininkas Feliksas Delbogas). Be 
miesto policijos vado įstaigos, dar buvo kaim1 priežiūros 
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įstaiga, policijos etapo areštinė, policijos rezervas (vadas 

Stasys Jagutis) ir judėjimo reikalų policija (vadas Bronius 
Steponavičius). 

Kaip ir Vilniuje Lietuvos kriminalinės policijos Kau

no miesto adresų biuras buvo reorganizuotas ir pradėjo 

veikti kaip ir anksčiau, iki bolševik'"Ų okupacijos, tarnau

damas kie~ienam miesto piliečiui. Adresų biure kiekvie
na valstybinė įstaiga nemokamai, o privačios įstaigos bei 

pavieniai asmenys už minimalų 0,05 RM mokestį galėjo 

gauti Kaune gyvenančio asmens adresą. 

1942 metų lapkričio l O dieną Kauno stadiono sporto 

halėje įvyko iškilminga Kauno miesto ir srities lietuvių 

policijos ir geležinkelių policijos prisaikdinimo ceremo
nija. Įvykio reikšmę patvirtino SS ir policijos vado Lietu

voje SS brigadefiihrer ir policijos generolo majoro L. Wy
sockio dalyvavimas iškilmėse. Viešosios ir geležinkelių 
policijos pareigūnai su policijos orkestru išsirikiavo halė

je. Pro išsirikiavusį keturkampį praėjo policijos generolas 

L. Wysockis, rnkiečių tvarkos policijos vadas prie SS ir 
policijos vado Lietu,·oje žandarmerijos pulkininkas dr. 

H. Hachtelis, lietuvių Policijos departamento direk'torius 
V. ReiV)tiS. Kreipdamasis iš gražiai papuoštos tribūnos 

į susirinJ...-usius lietuvių policijos pareigūnus SS brigade
fiihrer ir policijos generolas majoras L. Wysockis nurodė, 

„nuo kokių neįsivaizduojamų baisybių buvo apsaugota 
ne tik Vokietija ir Lietuva, bet ir visa Europa, dėka to, kad 

Fiureris pradėjo kovą prieš bolševizmą. Fiureriui tenkan
ti kartu su jo kareiviais didžiausia padėka. Tie kareiviai 

kartu su kitų draugiškų Europos tautų kareiviais istorijoje 

neturinčių sau pavyzdžio grumtynių metų muša priešą 
visur, kur jį beužtikdamas"~. Vokiečių generolas prisi

minė, kad tą dieną, kai jis perėmė vadovavimą policijos 

pajėgoms Lietuvoje, buvo padalinių, kuriuose trūko iki 

50 procentų karių. Norint užpildyti spragas, reikėjo reng
ti naujus policininkus. Generolas padėkojo visiems aukš

tesniesiems ir žemesniesiems lietuvių policijos vadams, 

atsidavusiems šiam nelengvam darbui. Viena puikiausių 

senų kariuomenės ir policijos tradicijų. toliau kalbėjo vo-
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"" Paskiros tarnybos lictu,;ų 
policininkų prisaikdinimu. 
Lictu,·os SS ir policijos 
Yadas apie policijos uždavinj 
ir priesaikos reikšme. Knqs, 
1942, lapkr. 14, Nr. 47. 

"'Lietuvių policijos vado 
1941 m. gruodžio 17 d. įsa• 
kymo Nr. !O nuorašas, 
LCVA, f. R-683, ap. 2, b. 4, 

1.37. 

... Uoginius K., Lietuvos poli
cija, Karys, 1967, Nr. 8, 
p. 243; Grahūnas A .. Lietu
va dviej•J okupacijų replese 
1940- 1944, p. 220. 

kiečių policijos generolas, yra laisva valia duodama prie

saika. Priesaika pareiškiamas pasiryžimas ištikimai eiti 

savo pareigas. Lietuvių policininkų pasiryžimą dirbti ir 
narsumą liudija daug faktų. Generolas prisiminė lietuvių 
savisaugos batalionų ir kitų policijos rūšių pareigūnus, 

kurie eidami tarnybos pareigas žuvo karžygio mirtimi. 
Šiuos žuvusiuosius susirinkę pagerbė tylos minute, or
kestras sugrojo gedulo maršą. Žuvusiųjų kraujas, pareiškė 
SS ir policijos vadas Lietuvoje, įpareigojąs visus stengtis 

prilygti vykdant savo uždavinius mirusiems draugams. 
Po trumpos lietuvių Policijos departamento direktoriaus 
V. Reivyčio kalbos lietuvių policininkai priėmė kolektyvi
nę priesaiką. Prisaikdinimo aktas buvo baigtas Vokietijos 
ir Lietuvos himnais. 

1941 metų pabaigoje buvo priimtas sprendimas reor
ganizuoti Lietuvos generalinės srities miestuose lietuvitĮ 
policiją ir patvirtinti tokius etatus465

: 

Vilnius l l l S 15 l l O 150 597 890 

Kaunas l l 11 11 75 l 00 456 656 

Šluu liui l l l l 6 6 54 7 1 
l l l 6 7 29 4 7 

U viso: -l 4 4 28 28 197 263 1136 1664 

Kaip matome pateiktoje lentelėje, Vilniuje ir Kaune 
buvo sutelktos palyginti stambios lietuvitĮ policijos pajė
gos. Tai duomenys be šiuose miestuose dislokuotų poli
cijos bataliontĮ karitĮ. Atkreiptinas dėmesys į nedidelį va
dovaujančilĮjlĮ policijos valdininktĮ skaičitĮ. Atsižvelgus į 

neramti karo meto gyvenim,}, kitais metais lietuvių polici
ja buvo padidinta beveik iki 7 tūkst. žmonhĮ4''6. 1941 metų 
gruodžio 3 dieną V. Reivytis visiems policijos vadams ir 
geležinkelh1 policijos vadui išsiuntė nurodymą. draudžian-
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tį savo noru atieisli iš tarnybos policininkus ir aukštesnius 
pareigūnus46'. Buvo išlcistas potvarkis, draudžiantis vilkėti 
įvairiausias uniformas. Jas galėjo vilkėti tik policijos, pašto, 
geležinkelių, ugniagesių ir miškq žinybų pareigūnai468• 

Netrukus tankus lietuvių policijos įstaigų tinklas buvo 
aprėpęs beveik visą šalies teritoriją, suskirstytą į 25 aps
kritis. Kiekvienoje iš jų buvo lietuvių policijos vado įs
taiga. Beveik visų apskričių centruose (išskyrus Kauno ir 
Vilniaus) įsteigtos apskrities policijos nuovados. Dides
niuose apskrities miesteliuose ir kiekviename valsčiuje 

veikė policijos punl-..1ai, vadovaujami vedėjų, mažesnėse 

gyvenvietėse - policijos punktai, turėję 1- 2 policininkus 
be vedėjų469, o iš viso buvo 404 įvairaus tipo punktai. 

Eil. Apsknties Apslmttes Poloc1ios PoliCIJOS Iš 
'r policijos vado policijos punktų skaič ius punktų skai- viso 

įstaiga nuovada su vedėJ•is čius be vedėjų 

l. Al)1aus Al)1aus 11 6 17 

2. A.!menos Ašmtnos 7 - 7 

3. Birių Birių 9 2 11 

4 Ei!1škių' .. E1!1!lių 5 - 5 

5. Kauno Jona,·os' .. 1 15 7 22 

6. Kedainių Kėdainių 11 3 14 

7. KrcttnĮ!OS Krettn~os 11 6 17 

8. Lau!JJŲ La1.di1ų 6 l 7 

9. ManJampolės ManJampolės 13 2 15 

10. Mau1kių Mau1kių 8 4 12 

11. Panevež.10 Panevėtio 16 7 23 

12. Rasem,ų Raseinių 11 9 20 

13 Roki!kio Rokiškio 9 8 17 

14 Svynų Svynų 9 - 9 

15 šakių šakių 11 7 18 

16. S,auhų S,auJ,ų 23 4 27 
1; Švenčionių S,enėionių 11 7 18 

18 Taura~ės Taur~es 13 14 27 

19 T,ll1ų Tell1ų 8 2 10 

20. Tralų Trakų 9 12 21 

21 Ul.m,rges l:l.mtrges 17 13 30 

22 Lttnos t.:ttnos 10 5 15 

23 \'1IJ...a-,Uao \'dhv1šluo 10 2 12 

24 V1ln1aus N V~nios 9 8 17 

25. Zarasu Zara,ų 9 4 13 

li VISO' 271 133 40-I 
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... V. Re1vyč10 1941 -12-03 

aplinkraščio Nr. 2321/41 
nuoraša,,/ CVA, f. R-683, 
ap. 2, b. l, L 49. 

.., Pol1C1JOS departamento 
direktoriaus 1941 metų 

potvarkio nnora!as, ten pat 
f. R-7 13, ap. l, b. l, 1.39 

"" Lietuvos policiJOS jstoigų !l· 
rašas, Teis111111k11 kalt11doriw 
/ 943 111c t11111S, p. 287-301. 

•·•Naujai sudarytoje E1!i!kių 
apskrityje policijos vado 
jstaiga buvo jsteigta 1942· 
04-01. 2r.: V. Reivy/101saky· 
mo Nr. 41 nuorašas, LCVA, 
f. R-692, ap. 3, b. 40, l. 81. 

"' Jonavos policijos nuova
da įsteigta 1942-10-16, 
panaikinus Jonavos pohCl)Ol 
punktą, / /aisvf, 1942, lapkr 
10, Nr. 263 (424). 

"' 1941 mett11sakymas h,tu 
Vili polic1p1 Nr.JO, I.CVA, 
f. R 683, ap. 2, b. l, l. 56-57. 

Tarp Lietuvos generalinės srities apskričitĮ policijos 
vadtĮ buvo lik 45 proc. anksčiau dirbusių nepriklauso
mos Lietuvos policijoje. Kiti buvo profesionalūs kariškiai 
( 16,6 proc.) arba valstybės administracijos tarnautojai . 
Policijos vadtĮ amžiaus vidurkis - 39,5 metų. 

Kol buvo įvesti lietuvių policijos pareigūnų laipsniai, 
policijos tarnautojai vadinti pagal einamas pareigas, ku
rios buvo tokios"2: 

M1estuoc:c Apskritys, Geležinkelių policija 

Miesto pohc1ios vadas Apskrnie< policijos vadas Geležinkelių policijos 
vadas 

Miesto pohc1ios v.do Apsknt1es pohc11os vado Geležinkchų policijos 
pavaduotojas pavaduotoias vado pavaduotops 

Miesto nuovados Apskrities nuovados Gelefinkel1ų pohc1ios 
virš m inkas v1rš1nmh.s nuovados viršininkas 

Miesto pohc1ios Apsknttcs pohc1jos Gelež111kcl1ų polic1ios 
nuovado viršininko nuovados v1rš1m nko nuovados v1rš1ninko 
pavaduotops pavaduoto Jas pavaduotoJas 

Pohc1ios punkto vedeJas Gelef111kcl14 pohc1)0< 
punkto vedeias 

Vyresnysis vnchmtstras Vyn:snys1s vachnnstras Vyresnysis vachmistras 

Vachmistras Vachmistras Vachmistras 

Policininkas Pohcmmkas Pohcinmkas 

LietuvitĮ policijos pagrindinė paskirtis ir funkcijos 
karo metais: 

l) palaikyti viešąją tvarką krašte; 
2) rttpinti gyventojų augumu, rimtimi ir gyvybės 

ap auga; 
3) kovoti su komunizmu; 
4) kovoti su banditais, priešo agentais, parašiutinin-

kais, diversantais; 
5) kovoti su nusikalstamais kriminaliniais elementais; 
6) kovoti su degtindaryste; 
7) kovoti su spekuliacija; 
8) saugoti val tybini ir privatų turtą; 

9) rūpintis sveikatos ir sanitarijos reikalų priežiūra; 
10) tvarkyti darbo jėgos telkimo reikalus; 
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11 ) vykdyti potvarkius dėl valstybės_ p'.ie~olė ; . . . 
ll) vykdyti vok.iečių civilinės, kannes ir poh~m~s 

valdžios, taip pat lietuvių avivaldos įstaigų potvarkius 1r 
rūpinti jų vykdymo priež.it1ra•·3

• 

Bene svarbiausia darbo sritis tada buvo kova su krimi
naliniais nusikaltėliais (plėšikais, banditais, žmogžudžiais 
ir t. t.). Policija, kiek jos jėgos, ginkluotė ir dydis leido, su 
šia blogybe kovojo visoje Lietuvos generalinėje srityje, 
ypač rytinėse ap krityse. 

2. 

Lietuvių saugumo ir kriminalinė 
policija integruojama į vokiečių 
saugumo tarnybą (SD) 

Be plat_e~'.ii~ retrospektyvaus žvilgsnio į vokiečių sau
gumo pohc1ią ir SD, neišanalizavus šios be galo svarbios 
T č" . · h 

~e IOJ~ r~tc O slaptos policinės institucijos atsiradimo 
~1:'.uvoie ir bendradarbiavimo su lietuvių saugumo po-
hc11a pe · ·· · 

. ~1pet1Jų, neimanoma pateikti jos vaidmens karo 
metais ~1etuvos generalinėje srityje. 

Po Pirmojo pas l" • k 
Pab It.. 1 au 11110 aro Lietuva buvo vienintelė a IJO va stybė k · . . 
liJ"a kl 1· . . ' unos santyk1a1 su kaimynine Vokie-

os esi ne visada skl d•. . 
ną susitikin1e su A 1·· an z1a1. 1935 metų kovo 25 die-

ng IJOS u·· · · ·k Johnu Siino . . . zsiemo rei alų ministru seru 
nu pammeius L· 

A. Hitleris pirmą kart ie~uvą Vokietijos kancleris 
_. .• ą pokalbio metu pa~ k . "k . za1zaruodamas ak· . . so o 1r, pt tai 

im1s, sunko· M 
turėti su Lietuva J"oki "k . ., es nepageidaujame 
k b. . 4 re1 alų < > M . k. 
Y ernis nepasiras· . ··· es JO tomis aplin-

k . . ysime sutarti l 
OJom1s vokiec·1·ų . es su va stybe, kuri trypia 

. . mazum . "•7◄ t .. . . 
paphtus1os klaidin ą ac1au, Jei nepaisysime 
. gos nuomonė L" 
Jos strateginę pad . 1· . s, ietuva, turint omeny 
l .. e !, visada vok č" 
atviia ir Estija. te tus domino labiau nei 

194 

•·• Policijos departamento rašto 

(be datos) nuor,1!as, ttn pat, 
b. 13. l. 102-103. 

•·• "ox-X11nnc6pcxT J\I ., Homo 
/1111111cp, 11cruo,paM.wa 
011,111n111op11, ~hlllCK, 200). 
e 162 163. 

,., A11ssmpol1tuches Amt dtr 
N,1twnalso:,a/,st,sclte11 
Dr11tsc/1c11 Arl>e1tcrpart~, 
Vok,cči11 n.1cion,1lsociahstų 

dorhininkų partiJO< jsra,ga 
u1<1enio politikos klauSI 
m nls, vadovauJ-lm,, NSDAP 
reich<leiterlo A. Rosenher
go uo pat pirm11 ;,teigimo 
d1e1111 akryv,a, pasirc1\kc ir 
LictuVOJC. 

.-. Cygnilsk, M ., SS w pol11yce 
zagm,ricznc1 111 Rzetty w Ia 
rncl, 1934 l 9-15, Wars,awa, 
Wroclnw, 1975, s. 182. 

Iš trijų Pabaltijo valstybių Lietuvai vokiečių specialio
sios tarnybos skyrė daugiausia dėmesio. Lietuvos autono
minė Klaipėdos apygarda nuo 1923 mettĮ buvo nuolatinio 
vokiečių revizionistų puolimo taikinys. Dar 1933 metais, 
kai vokiečių tauta patikėjo savo likimą A. Hitlerio vado
vaujamai NSDAP, šios partijos užsienio politikos vadovas 
A. Rosenbergas vasario mėnesį parengė koncepciją, pagaJ 
kurią perversmą Klaipėdoje siejo su valstybiniu pervers
mu Kaune, atliktu pasitelkus kariuomenę remiant „Gele
žinio Vilko" organizacijai, kuri tada glaudžiai bendradar
biavo su APAm . Šiems vokiečių planams skaudų smūgį 
sudavė 1934- 1935 meni teismo procesas Kaune, kuriame 
tarp 126 kaltinamtĮjų buvo teisiama nemažai SD agentų. 
Įtampos tarp Lietuvos ir Vokietijos viršūnė buvo A. Hitle
rio kalba Reichstage l 935 mettĮ gegužės 21 d ieną, kurioje 
buvo grasinama Lietuvai ir atsisakoma bet kokių derybtĮ ir 
bendradarbiavimo. Įsteigtas SD-Oberabsclmitt Nord-Ost ir 
Karaliaučiaus Gestapo įstaiga tarpusavyje bendradarbiavo 
rengdamasi atgauti Trečiajam reichui Memel/and~;6_ Len
ktĮ žvalgyba Bedyne pirmoji sužinojo apie vokiečių planus 
užgrobti Klaipėdą ir nedelsdama informavo apie tai lie
tuvitĮ diplomatt1s. Tie nepatikliai priėmė informaciją, nes 
tarpvalstybiniai santykiai tada galėjo būti geresni. SD ir 
Gestapas tuo pačiu su abveru globojo naujai įkurtą nacisti
nę organizaciją Meme/de11tscher Kulturverba11d Kla ipėdoje 
(vadovai SS standarte11fiihrer dr. Ernstas Neumanas, Rei
chertas, Kosmannas ir SA sturmbamifuhrer Willy Bertu
leitas). Visa ši įvairiapusė veikla buvo vainikuo ta skaudžia 
netektimi Lietuvai - Klaipėdos praradimu. 

Hitlerininkl1 agentūra Lietuvoje pradėjo atvirai veikti 
prisidengusi nacionalistinės Lietuvos vokiečitĮ organiza
cijos Kulturverba11d iškaba. Dar 1936 metais vermachto 
karinė žvalgyba ir kontržvalgyba Vokietijos diplomatinių 
atstovybit1 Lietuvoje struktūrose įkūrė „Karinę organiza
ciją Lietuva" (Kriegsorganisation Litauen), vadovaujamą 
kapitono Fritzo Cramerio. Geriausias jo agentas buvo 
žmogus, prisidengęs slapyvardžiu Klaus. Jis buvo ž dt 
t b · t"k t · · l • y ! auty es an I varas, unnt1s p acius ryšius Kaune. Jo ak-
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. ·klos obJ·ektas - sovietinė diplomatinė atsto:bė 
tyvios vei b" . t to 
Lietuvoje. Po Lietuvos oln1pacijos jį sku ia1 perme e -

kiai pat veiklai į Švediją';,. .. . . 
Abveras palaikė darbinius rysms su Sovietų S~ung~s 

kaimynės Lietuvos valstybės karine žvalgyba ... L1etuv0Je 
vokiečiai įkyriai stengėsi sudaryti įspūdį, kad pe_ e~ą ~a
rengę draugiškai bendradarbiaut_i s~ šali~s spec1ali~s10-
mis tarnybomis kovojant su besiartmancia komumzmo 
grėsme ir suteikti nesavanaudišką pagalbą. Prieškario 
metais, organizuojant ir dalyvaujant su Lietuvos specia
liomis tarnybomis ir karine žvalgyba bendruose rengi
niuose, abvero vadovas admirolas Wilhelmas Canarisas 
ne kartą priminė savo bendradarbiams, kad lietuviai nie
kada nepamirš savo Vilniaus, kurį dabar yra užėmę len
kai, todėl šia korta gafuna drąsiai žaisti Kaune. 

Buvęs vyriausiasis karo komendantas Lietuvoje 1941-
1944 metais generolas majoras E. Justas savo pokariniuo
se parodymuose sovietų tardymo organams rašė: ,,kai 
1938 m. buvau karo atašė, įsižiūrėjau, su kokiu įžūlumu 
dirbo SD Nachrichtendienst Lietuvoje"m. Be to, genero
las savo parodymuose teigė, kad „lietuviai tarnautojai jau 
prieš karą ir prieš okupuojant Raud. Armijai < ... > Lietu
v~,. b~vo SD agentai arba gestapo šnipai"479• Ypač akty
viai Lietuvos kryptimi dirbo vokiečių karinės žvalgybos 
organas Abwehrstel/e Konigsberg (iki 1939 rugsėjo jam 
vado_v~vo majoras von Davanzas, po jo iki 1942 kovo -
P'.11kmmkas Johanas Kipas)•so. Keli žodžiai apie šį pulki-
ninką. Po PirmoJ·o pa 1· · k . 
b . .. sau mio aro Lietuvoj· e apsigyveno 
uvęs vokiec „ k 

ių arm1Jos arininkas J. Kipas. Netrukus jis 
tapo Jonu Kipu ir buv . • . . . 
J Ki . 0 1sventmtas l kunigus. Lietuvoje 
. pas organizavo Jė ·1 d' . 
kaizerinės ar „ ka _z~i ų or mą, l kurį priėmė keletą 

m1Jos , nnmkų O J K' 
generolu K · k . · pats · 1pas tapo ordino · ai unems auk· . 
saugumo pareig- sto rango Lietuvos valstybės 

unams buvo g · .. 
ordino vyresnysis J Ki erai zmoma, kad JėzuittĮ 
gybos slaptasis rez.'d pas tuo pat metu yra vokiečių žval-

1 entas. 
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VokiečirJ kariltės žvalgybos 
rezidenlas prieškarinėje 
Lietuvoje Jolumas Kipas 

Vokiečių agentus Lietuvoje skatino abvero vadovas 
admirolas W. Canaris, ne kartą sakydamas, kad būtina 
lošti Vilniaus korta siekiant stumti lietuvius į konflikt,Į 

su Lenkija. Šia prasme ypač pasireiškė vokiečių žvalgy
bos ryšininkas su Lietuvos žvalgyba ir saugumo policija 
kapitonas Joachimas Kleinas. Jis metodiškai ir profesio
naliai kūrė savo gana plačią agentūrą Lietuvoje ir noriai 
padėjo lietuvil1 žvalgybai ir policijai veikti ir prieš So
viettĮ Sąjungą, ir prieš Lenkiją. Kaune J. Kleinas įsteigė 
abvero poskyrį (kodinis pavadinimas „Likog"), kuriam 
vadovavo kartu su kontržvalgybinio darbo specialistu 
leitenantu Augustu Riesenu. Lietuviai tikėjo - ir ne be 
pagrindo, - kad nuo gaunamos informacijos kokybės 
ir kiekio nemažai priklauso jų gimtosios šalies saugu
mas. Savo ruožtu lietuviq žvalgybininkai noriai dalijosi 
savo kanalais surinkta informacija su J. Kleinu, o šis ją 
perduodavo koduotais pranešimais abvero skyriaus re
zidentui Rytų Prūsijoje majorui Emiliui Justui, būsima-

197 

p D 



jam Lietuvos generalinės srities vyriausiajam kariniam 
komendantui. 

Lenkijos kontržvalgybos raportuose randame daug 
pranešimų apie lietuvių bendradarbiavimą su Vokietijos 
specialiosiomis tarnybomis. Lenkijos kariuomenės gene
ralinio štabo II skyriaus oficialiame dokumente sakoma: 
„Lietuvių žvalgyba yra vokiečių rankose. Centriniame 
lietuvių žvalgybos organe dirba vokiečių karininkai ir 
puskarininkiai. Nepriklausomai nuo kasdienio darbo, jie 
dėsto lietuvių karininkų ir agentų kursuose. Vienu žo

džiu, vokiečių žvalgyba jaučiasi Lietuvoje kaip savo na
muose. "◄9 1 Dar iki 1939 metų kovo abvero poskyris buvo 
įsteigtas Klaipėdoje ir artimai bendradarbiavo su lietuvitĮ 
karo apygardos štabu. 

Nuo 1937 metų beveik visi SS Vyriausiosios saugumo 
tarnybos valdybos padaliniai pradėjo kaupti informaciją, 
kurios galėtų prireikti galimo karo metu. Papildydama kol 
kas dar šykščius agentų raportus, SD siekė registruoti ir 
vertinti visus pasirodančius rimtesnius straipsnius apie 
Lietuvą ir ją supančias valstybes. Jau 1938 metų spalio 7 
dieną Vyriausiosios SD valdybos (SD-Hauptamt) II val
dybos pareigūnai gavo nurodymus planuojant užduotis 
pirmenybę skirti Pabaltijo kraštams. Todėl Vyriausiosios 
SD valdybos II valdyba 1939 metų birželio 29 dienos raštu 
kreipėsi i Trečiojo reicho užsienio reikalų ministrą J. von 
Ribbentroppą prašydama skirti lėšų profašistinės Augusti
no Voldemaro organizacijos „Geležinis Vilkas" žmonėms 
(Woldemaras-Leute) Lietuvoje paremtim. Žvalgybinį dar
bą Lietuvoje vokiečių saugumo tarnybos SD linija vykdė 
Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos VI valdyba. SD 
agentų rezidentūrai Lietuvoje vadovavo nelegaliai dirban
tis oficialus SD pareigūnas. Pas jį suplaukdavo visi agentų 
pranešimai, kuriuos jis savo ruožtu persiųsdavo RSHA. 
Duomenys buvo persiunčiami paštu naudojant simpatinį 
rašalą, per kurjerius vokiečių laivais ir pasiuntinybės Kau
ne kanalais. SD žvalgybinės rezidentūros praktinę veiklą 
Berlynas buvo vertino teigiamai, ypač dėl to, kad buvo at
randami informacijos šaltiniai politiniuose ir kariniuose 
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Kalifo rnijoje. 

sluoksniuose. Nežiūrint draugiškumo, vokiečilĮ specia
liosios tarnybos gebėjo užverbuoti vieną Lietuvos karo 
ministerijos karinink,Į ir tiesiogiai iš jo gaudavo nema
žai slaptos informacijos483

• Efektyviai vokiečių žvalgybai 
dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pareig(mas 
Jonas Kutra4

~\ Didelę pagalbą SD teikė Lietuvoje gyve
nantys išeiviai iš Vokietijos. 

1939 mettĮ lapkričio mėnesį ir pačioje 1940 metLĮ pra
džioje buvo užmegzti tiesioginiai ryšiai tarp Lietuvos 
žvalgybos ir vokiečil1 SD. Tam buvo panaudoti asmeniniai 
Lietuvos vidaus reikah1 ministerijos Valstybės saugumo 
departamento direktoriaus A. Povilaičio ryšiai su atsakin
gais gestapo ir SD pareig(mais jo oficialios kelionės į Ber
lyn,Į 1940 mettĮ vasario mėnesį metu. Nors skelbtas kelio
nės tikslas buvo susipažinti su Vokietijos kriminalistikos 
laboratorijomis, tačiau Lietuvos Respublikos prezidentas 
A. Smetona pavedė A. Povilaičiui susitikti su Vokietijos 
vadovybės atstovais ir informuoti juos apie Lietuvos vy
riausybės politikos persiorientavimą, apie jos viltis gauti 
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Vokietijos pagalbą, taip pat išsiaiškinti, ar Vokietija_ ~uti_ks 
priimti Lietuvą į savo globą. Prezident~s d~~ n~z1110!0, 
kad Sovietų Sąjungos stalininė vadovybe pneme vokie
čių „žaidimo taisykles" ir 1939 metų rugsėjo 28 dienos 
protokolas pašalino Lietuvą iš Vokietijos įtakos zonos. 
Tačiau Berlyne prezidento pasiūlymai buvo priimti pa
lankiai. A. Povilaičiui buvo pareikšta, kad Vokietija galės 
priimti Lietuvą į savo protektoratą 1940 metų rudenį, bet 
ne anksčiau kaip pasibaigus karui Vakaruose. Tuo pačiu 
A. Povilaitis su gestapu sudarė bendradarbiavimo sutartį 
dėl bendros kovos su anglų ir prancūzų žvalgybų agentū
ra ir prieš komunizmą. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, vokiečių žvalgy
ba nenutraukė ryšių su lietuviais, nors operatyvinės SD 
agentų galimybės buvo suvaržytos. Nors kilo papildomų 
P~~blem~, vokiečių agentai Lietuvos teritorijoje padegi
n~JO so~1etų karinius sandėlius, durpių kasyklas, mišką. 
T~ pasieny esančiame Tauragės rajone išdegė 400 ha 
m1sko, ~rakų ~ 200_ha◄ss_ Apie vokiečių slaptųjų tarnybų 
'.11astą L1etuv0Je gahma spręsti iš rusų autoriaus F. Serge
Jevo (<P. Cepzeea) informacijos, kurioje teigiama, kad iki 
1941 metų geguz· ė · • L· 

. . . s menesio ietuvos teritorijoje NKVD 
organai hh1davo 75 b . 
N . a vero tr SD agentūrines grupes486. 

ors neapse1ta be nuost 1· SD . 
telkti ir ak . . . o ių, ir abveras dėjo pastangas 
ko liud·· ttyv1ki~t1 -~1etuvos patriotus veiklai. Tai, tarp kita-

' 1Ja vo ec1ų abver 800 · 
gas" dokume t . k . 0 -OJO pulko „Brandenbur-

n a,, cunuose kalba k d L. . 
ganizuoti akhrvist,; . • . ma, a 1etuvo1e „or-

• 1 .,., pneso tento · · · 11 • b 
šalių piliečiai spe ·a1· . HJOJe. a1 uvę Pabaltijo 

. , c1 1a1 mokyt· d" . . . 
tazo ir obJ"el-.i 1 ,versmes veiklos, sabo-

. Ų apsaugos. Vado d . . 
niu metu kiekvie . vų uome111m1s, dabarti-
grupės."•111 noJe gyvenvietėje yra sudarytos tokios 
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pnes Sovietų s~; .. gy me, ir d1versinei veiklai 

"tiungą 1s Lietu • .. 
metų lapkričio b vos tentonJos nuo 1940 

. uvo naudo1· a 
nKenigsbergas" " • mos operatyvinės grupės 

. , nvarsuva" Kr k • 
ne abvero veikla labai ad:'. o_ uva. Slaptoji diversi-
»Barbarosos" operac"" p JO sekmingame pradiniame 
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200 metų hepą Suomijos 
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"' Gimc l 876-09 05 Pasau. 
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nuo l 929-02-0 l generolas 
majoras, nuo 1930-02-01 
generolas leitenantas. 
1930-02-01 - 1933-10-0 l 
7-osios pėstin inktĮ 

divizijos vadas. Nuo 
1934-01-01 artilerijos 
generolas, nuo 1938-11 ·0 l 
generolas pulkininkas. 
1939-08-26-1941-05 
armijų grupės „e• vadas. 
1940-06-24 apdova-
notas Riterio kryžiumi 
pnc Geležinio kryžiaus 
ordino. Nuo 1940-07-01 
generolas feldmaršalas. 
1941-05- 1942-01 -16 
armij lJ grupės „Šiaurė„ 
vadas. Mirė 1956-04-29 
Hohenšvangau. 
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Siokio pusiasalyje buvo įsteigtas specialus žvalgybos mo
kymo centras, kuriame buvo mokomi ir rengiami agentai 
lietuviai 1118

• Kilus karui jie turėjo atlikti nemažai svarbių už
duočit1, tarp jtĮ užimti geležinkelio tunelius ir tiltus netoli 
Vilniaus, sulaukti priešakinių generolo feldmaršalo Wil
helmo von Leebo•ts9 armijos dalinių. Panašaus pobūdžio 
operacijose, kurių tikslas buvo 17-osios armijos puolimo 
ruože užimti 24 svarbius tiltus, žuvo beveik keturi šimtai 
abvere parengtų lietuvių kovotojų490• Vokiečių specialio
sios tarnybos organizavo didelio kiekio ginklų išmetimą 
pogrindinėms lietuvių aktyvistų grupėms49 1 • Abvero spe
cialaus pulko Brandenburg 1-ojo bataliono viena kuopa, 
vadovaujama barono leitenanto Adriano fon Foelkersa
mo492, buvo sudaryta daugiausia iš lietuvių. Vėliau, jau 
karo metais, 1943 mettĮ vasario 15 dieną šio bataliono ka
riai atvyko i Lietuvą ir buvo sėkmingai panaudoti kovoje 
su bolševikų partizanais Lietuvoje'93

• 1941 metų kovo
balandžio mėnesiais prie kiekvienos armijų grupės buvo 
įsteigti diversiniai žvalgybiniai skyriai Abwer-I. 

1941 metų pradžioje buvo vykdoma vokiečių tautybės 
asmenų repatriacija iš Lietuvos i Vokietiją. Prieš išvyk
dami vokiečiai paliko plačią savo agentūrą, užverbuotą 

iš vietos gyventojtĮ. Repatriacinės komisijos narys, senas 
vokiečilĮ žvalgybos karininkas užverbavo gydytoją Druk
teini kaip rezidentą rinkti karinės reikšmės informaciją, 

perdavė radijo sil1stuvą advokatui Kamantauskui, užver
bavo žvalgybinei veiklai buvusį ŠaulitĮ sąjungos štabo vir
šininką Mykolą Kalmantą-KalmantavičitĮ . 

Kaip matome, nors biHa priešiškų veiksmų Lietuvos 
atžvilgiu ir prarasta dalis teritorijos, Europoje jau vyks
tant Antrajam pasauliniam karui Lietuvos politiniai vei
kėjai užmezgė ryšius u Vokietijos saugumo tarnybomis 
dar iki vokiečitĮ ir rust) karo pradžios. Deja, dėl auten
tišktĮ dokumenttĮ stokos šiandien mažai galime pateikti 
pikantišktĮ aplinkybitĮ, rašydami apie lietuviq derybas 
su RSHA atstovais Berlyne. 1941 mettĮ balandžio 18 die
ną Lietuvil1 aktyvisttĮ fronto vadovas pulkininkas K·iz ' ' ,ys 
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Škirpa lankėsi saugumo policijos b(1stinėje Bedyne, ,,kur 
įvyko pasikalbėjimas Lietuvą liečiančiais klausimais"494• 

Aukštas vokiečių saugumo pareigūnas, atsakingas už ry
šius su lietuviais, SS sturmbannfW,rer dr. Heinzas Grafe 
pasiūlė K. Škirpai nepabrėžti Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimo, nes vykstant karui ir jam pasibaigus, kol pa
dėtis Europoje nesistabilizuos, visiška mažlĮ tauttĮ nepri
klausomybė yra nega1ima495• 

Teisės mokslų daktaras H. Grafe buvo viena įdomiau
sių ir paslaptingiausių vokiečių saugumo policijos figūn1, 
veikusių lemtingų Lietuvai 1939-1940 metų įvykių užku 

lisiuose, todėl verta ir būtina su šiuo žmogumi susipažinti 

kiek artimiau. Jis gimė 1908 metų liepos 15 dieną Leip

cigo knygų prekybininko šeimoje. Nuo 1928 studija

vo teisę Leipcigo universitete ir įsitraukė į Vokietijos 

nacionalsocialistų studentų sąjungos veiklą. Nuo 1933 

metų gruodžio 21 dienos SS narys (Nr. 1072 13), ober
regierungsrat. 1935 metais paskirtas Kylio saugumo 
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policijos virši ninko pavaduotoju. Tik 1937 metų gegu
žės l dieną tapo NSDAP nariu (bilieto r. 3959575). 

uo 1937 metų spalio iki 1940 metų sausio Ti lžės (da
bar Rusijos okupuotas Sovetskas) gestapo vi r ininkas, 
kartu ėjo Gumbinės (dabar Rusijos okupuotas Guse
va ) SS kovinio padalinio vado pareigas, vėliau buvo 
visos Rytų Prūsijos gestapo vadas. 1939 metų rugsėjį 
Lenkijoje vadovavo SS \' operatyvinės grupės 1-ajam 
operatyviniam būriui. 1939 metų balandžio 20 dieną 
jam suteiktas SS st11r111ba111,fiihrer laipsnis. 1939 mettĮ 
vasarą Kaune tyrė galimybę sudaryti „Didži.Įją Lietu
vą" (Lietuva su Baltarusija). Užmezgęs ryšį su Lietuvos 
saugumo departamento vadovybe, H. Grafe bendradar
biavo atskleidžiant įvai ritĮ tarptautinių aferisttĮ ir kontra
bandininkų veiklą. Laisvai kalbėjo rusiškai, mokėjo angltĮ 
ir prancūzt! kalbas, neblogai lietuvilĮ kalbą. Konfidencia
l(ts pasimatymai su Lietuvoje veikiančiais agentais vyk
davo A. Černiauskienės viešbutyje greta geležinkelio sto
ties. Jame H. Grafe apsistodavo tik kelioms valandoms ir 
tą pačią diemi i'vykdavo atgal į RyttĮ Prūsiją. 1940 mettĮ 
birželio 16 dieną R HA vadovybės nurodymu jam teko 
internuoti prezidentei A. metoną su palydovais, pabė
gusius iš Lietuvos ir atsidiirusius Eitkūnuosc. Turėjo 
pasiriipinti ir jtĮ saugumu. Tačiau jo pastangos padėti 

savo geriems pažįst amiems - vidau reikahĮ ministrui 
Kaziui kučui ir Valstybės saugumo departamento di 
rektoriui Augustinui Povilaičiu i - pereiti Lietuvos ir 
Vokietijos s ieną ba igėsi nesėkme. Netrukus jis buvo 
perkeltas į RSHA ir nuo 194 1 mcttĮ babndžio l die
nos skiriamas VI valdybos (SD) C grupės viršininku 
(ši grupė kuravo RyttĮ valstybes, tarp j tĮ ir Balt ijos ša
lis). Šiame poste buvo iki 1942 mettĮ kovo. Nuo 1942 
mettĮ kovo saugumo policijos vadovauj ančiosios dalies 
mokyklos Berlyne viršininkas. 1943 mettĮ balandžio 20 
dieną tapo SS oberst11r111ba111,fiihrer. Buvo apdovanotas 
ll klasės Geležiniu kryžiumi. 1944 mettĮ sausio 25 die
ną žuvo lėktuvo katastrofoje"%. 1944 metų balandžio 
15 dieną po mirties jam už ypatingus nuopelnus su-
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teiktas SS standartenfi.ihrer laipsnis. Buvęs sovietų už

sienio žvalgybos vadovas Pavelas Sudoplatovas (llaaen 
Cyoonnamoa) teigia, kad Antrojo pasaulinio karo išva

karėse H. Grafe Kaune buvo užverbuotas Sovietų Sąjun
gos specialiųjų tarnybų. 

Verta priminti, kad iki karo tarp Sovietų Sąjungos ir 

Vokietijos galiojo tarptautinis generalinis susitarimas 

tarp Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų liaudies komisaria

to Valstybės saugumo vyriausiosios valdybos ir Trečiojo 

reicho SD Vyriausiosios saugumo valdybos, pasirašy

tas 1938 metų lapkričio 11 dieną Maskvoje tarp l ran
go valstybės saugumo komisaro Lavrentijaus Berijos 

(HaBpeHmuu EepuR) ir Ketvirtosios valdybos ( Gesta po) 
viršininko SS brigadefi.ihrer Heinricho Miillerio. Pirma

me susitarimo paragrafe šalys įsipareigojo negailestingai 

kovoti su bendrais priešais, trečiame paragrafe - atlikti 

bendras žvalgybines ir kontržvalgybines operacijas. Ke

tvirtame paragrafe konstatuojama, kad susiklosčius situa

cijai, kai iškils grėsmė kuriai nors susitariančiajai šaliai, 

jos informuos viena kitą ir imsis abiem šalims naudingų 
priemonių iškilusiai nepalankiai situacijai pašalinti. Čia 

galima iškelti prielaidą, kad Vokietijos specialiosios tar

nybos nutarė pamokyti nesukalbamus lietuvius NKVD 
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rankomis, pateikdamos Maskvai informacijos apie Lie

tuvoje augantį antibolševikinį pogrindį. Gal tuo galima 
paaiškinti pagausėjusius lietuvių patriotų areštus? 

Kaip jau rašyta aukščiau, 1941 metų birželio 14 die
ną Vokietijos saugumo tarnybos dar kartą pareikalavo 

iš K. Škirpos, kad kilus karui nebūtų skelbiama Lietuvos 
nepriklausomybė ir sudaroma vyriausybė. Vokietijos val
džios ultimatyvų reikalavimą K. Škirpai pakartojo buvęs 

nepriklausomos Lietuvos valstybės saugumo darbuotojas 
S. Čenkus, kuris emigracijoje Vokietijoje palaikė glau
džius ryšius su savo kolegomis gestape ir SD. Nors būta 
nuomonių skirtumo, LAF turėjo glaudžiausius ryšius su 
Vokietijos specialiosiomis tarnybomis ir naudojosi jų pa
rama ir Vokietijoje, ir Lietuvoje. Ilgainiui vokiečių akyse 
ypač išaugo voldemarininkų reikšmė. Čia svarbus vaid
muo teko ne tik vokiečių nacionalsocializmui artimai 
ideologijai, kuri buvo radikaliai antisemitinė, bet ir esa
miems Lietuvoje konspiratyviems slaptos organizacijos 
,,Geležinis Vilkas" padaliniams. 

Rengiantis karui su Sovietų Sąjunga buvo panaudota 
visa bendradarbiavimo su Lietuvos žvalgyba medžiaga. 
1941 mettĮ birželio 22 dieną vokiečių vermachtas staiga 
ir netikėtai, lietuvių antibolševikinio pogrindžio vado
YlĮ neperspėjęs, pradėjo įgyvendinti „Barbarosos" planą. 

Tam tikslui buvo suformuotos trys armijų grupuotės: 
,,Šiaurė" (Nord), ,,Centras" (Mitte) ir „Pietūs" (Siid) . Pas
kui kariuomenę traukė jau sukomplektuoti vokiečių civi
linės administracijos organlĮ padaliniai ir SS stmktt1ros. 

Birželio sukilimas palengvino vermachto žygį į Rytus. 
Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybę 

prasidėjus ruStĮ ir vokiečitĮ karui, SD požiūriu, vokie
čiams negalėjo patikti. Birželio 25 dieną K. Škirpa buvo 
iškviestas į RSHA pasiaiškinti, kodėl paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, sudaryta vyriausybė, o pulkininkas 
K. Škirpa tapo jos pirmininku. Čia pat jam buvo paskir
tas namtĮ areštas, kuriame jis išbuvo iki liepos 19 die
nosm . VokiečilĮ saugumo policijos pareigūnas Lietuvoje 
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ss sturmbannfiihrer dr. H. Grafe reikalavo, kad Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė išsiskirstytų, nes ji paskelbta nesant 
susitarimo su Vokietijos institucijomis ir todėl negali būti 
pripažinta. LLV tokį dr. H. Grafe reikalavimą atmetė ir 
nutarė savo veiklą tęsti . Keletas vokiečių žinybų (Reicho 
užimtų Rytų kraštų ministerija, URM, OKW498

, abveras ir 
SD) lietuvių pasitikėjimo tarybos (Vertrauensrat), kurią 
planavo įsteigti likvidavusios LLV, vadovu norėjo matyti 
generolą Stasį Raštikį, kuris, jų manymu, buvo krikščio

niškų demokratinių pažiūrų. Jau birželio 27 dieną lie
tuvių generolas kartu su operatyvinės grupės „A" štabu 
lėktuvu buvo pristatytas į Kauną. Naujuoju derybininku 
su nepaklusniais lietuviais Berlynas paskyrė irgi susiju
sį su saugumo policija esesininką SS sturmbannfiihrer 
P. B. Kleistą, kuris liepos 19 dieną atvyko į Kauną. Kai 
LLV atsisakė pati nutraukti savo veiklą, SD ėmėsi kitokios 
taktikos: skaidyti vieningą lietuvių nusistatymą pačių lie
tuvių rankomis. 

Vokiečiams rūpėjo likviduoti Lietuvių aktyvistų fron
tą, kuris buvo parengęs antibolševikinį sukilimą, orga
nizavęs Laikinąją vyriausybę ir toliau telkė patriotinę 
lietu~~ visuomenę. Vėliau, 1941 metų rugsėjo 21 dieną, 
~okiec1ų saugumo policijos ir SD pareigūnai užėmė LAF 
stabą Kaune ir suėmė nepaklusnius jo vadovus. 

. Dar iki sovietų ir vokiečių karinio konflikto, gavus pa-
lies A. Hitlerio ,·sakymą ankstyvą 1941 t •499 . • . . . , me ų pavasaq 
is _spec1ahŲJų policijos institucijų buvo sudarytos speci-
alios motorizuotos ir l b · b.1. . • . .. . a ai mo 1 10s vokiecių saugumo 
pohc1Jos 1r SD ope tyv· • . 

b 
. . ra mes grupes (SS Einsatzgruppe), 

ar a kitaip veiklos g • " . k. . . . " rupts , pns irtos prie armijų gru-
pių 1r atskirų armiJ·ų o . . . 

ki •. · peratyvmių grupių pavadinimas 
vo ec1ų kalba bu E. 
und d SD vo msatzgruppen der Sicherheistpolizei 

es , nors SD kari . ka· . 
tris proce t ~ . nm I Juose tesudarė tik apie n us. L-momų sk . • . . . 
S _. . . aicmmi JOS prilygo batalionui. 
avo ruoztu s1os grupės b . . 

'" Vok. Oberkommando der 
Welirmac/11 - Vokietijos vy. 
riausioji ginkluotųjų pajėgų 
vadovybė. 

,,. Konkrečios datos man 

nepavyko surast 1. Teisės 

mokslų daktaras Aleksc
jevas N. S. teigia. kad šios 
operatyvinės grupės buvo 
pradėtos formuoti rengiant 
operaciją "Jūrų liūtas• prieš 
Angliją, o tik vėliau buvo 
reformuotos veiklai RytuoSt. 
AneKceeu JI. e .. 3noOtRHU. 
u BOJMe.iilue, MocKea, 1986, 
e. 17. 

būrius (SS Ei 
I 

k uvo suskirstytos l operatyvinius 

10- 15 karinin~: i: ::;;
nd0

) (~O~ 15? žmonių, tarp jų 
armijų ir veiki •. . puskarmmk1ų) , priskirtus prie 

anc1us JŲ oper t . . a yvm1ame užnugaryje, o 
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"" Molio A„ Uniforms of tire 
SS. Volu m ne 5: Sic/1cr/1cits
die11sl und Sicherhcilspolize, 
/931- 1945, l.ondon, 1992, 
p. 19. 

,., Moracchini M., Les troupes 
specia/es d'Hitler, 200 l . 

p. 27. 

"'' Pavyzdžiui. SS Ei11satzgrup• 
pe D vadas O. Ohlendorfas 
turėjo tnJų universitetų di
plomus ir buvo teisės moks-
111 daktaras. E. Biberstcinas, 
vienas iš SS Einsaizgruppe 
C vadovų , buvo protestantų 
pastorius, teologas ir bažny
čios tarnautojas. 

pastarieji - į ypatingus būrius (SS Sonderkommando)m 
(20-30žmonių), veikiančius armijų dislokavimo rajonuo
se. Vokiečių terminologijoje terminas Sonderkommando 
ypatingais atvejais buvo vartojamas pažymėti ypatingos 
paskirties dalinį, nebūtinai esantį SS struktūroje. Prie kai 
kurių operatyvinių būrių buvo sudaryti mažesni būriai, 
vadinami SS Teilkommando (20-30 žmonių). Visi mobi
lūs operatyvinės grupės padaliniai buvo gausiai aprūpinti 
lengvaisiais ir specialiaisiais automobiliais, sunkvežimiais 
ir motociklais, ginkluoti moderniausiais automatiniais 
ginklais. Kiekvienos operatyvinės grupės štabas buvo 
sudarytas iš adjutantūros ir penkių skyriti: jungtinio I/ 
II (administracija ir finansai), III (SD) ir jungtinio IV /V 
(gestapas / kriminalinė policija). 

Prancūzų autorius Michelis Moracchinis nurodo, kad 
absoliutų visų operatyvinių grupių dydį nustatyti yra 
sunku. Atsižvelgiant į nuolat vykstančią kadrų rotaci
ją, žmonių skaičius keturiose grupėse niekada neviršijo 
5000so1 • Tarp operatyvinių grupių vadovų ir kitų karinin
kų, pasiųstų į Sovietų Sąjungos teritoriją, buvo labai daug 
teisininkų ir kitt/ intelektualų502• 

Iš pat pradžių, formuojant saugumo policijos ir SD 
operatyvines grupes, R. Heydrichas pajuto kariškiq pa
sipriešinimą. Daugumai vermachto generolų nepatiko, 
kad jtĮ užnugaryje veiks SS ir sipo baudžiamieji daliniai. 
Generolas Karlas von Roquesas atviru tekstu žygį į Rusiją 
vadino karine beprotybe, Ribbentroppą - idiotu, o Ein
satzgruppe narius - galvažudžiais. Pradėta ieškoti kom
promiso. Kadangi saugumo policijos ir SD operatyvinės 
grupės Rytuose turėjo veikti vermachto jurisdikcijos teri
torijoje, buvo parengti teisinės kompetencijos aktai, kurie 
reglamentavo saugumo policijos ir kariuomenės tarpusa
vio santykius bei paramą vienas kitam. 1940 metais SS 
brigadefiihrer Werneris Bestas kartu su R. Heydrichu pa
rengė pagrindines SD ir saugumo policijos būsimos vei
klos teisines nuostatas „naujomis sąlygomis", t. y. naujai 
užimtose teritorijose. 1941 metų sausio 4 dieną tarp Vy
riausiosios sausumos kariuomenės vadovybės (Oberkom-
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mando des Heeres - OKH), saugumo policijos ir SD vir
šininko R. Heydricho buvo sudaryta sutartis, pagal kurią 
saugumo policijos įgaliotinis atlieka referento funkcijas 
prie kariuomenės vado konkrečioje teritorijoje ir vykdo 
jo nurodymus. Prieš tai, 1940 metų spalio 4 dieną, buvo 
pasirašytas Vyriausiosios ginkluotųjų pajėgtĮ vadovybės 
(OKW) įsalrymas apie saugumo policijos ir SD įgaliotinio 
bei ypatingų komandų kompetenciją503• 

Pagal A. Hitlerio sumanymą, tarp RSHA vadovo 
R. Heydricho ir OKH generalinio armijos intendanto ge
nerolo majoro Eduardo Wagnerio504 1941 metų kovo 13 
dieną įvyko pasitarimas dėl operatyvinių grupių teisinės 
padėties karinio konflikto metu. 1941 metų kovo 26 ir 
balandžio 4 dieną tarp OK\,V Krašto apsaugos skyriaus 
viršininko generolo Waltherio Walrimonto ir vermachto 
žvalgybos ir kontržvalgybos viršininko admirolo Wilhel
mo Canariso pasirašyti susitarimai dėl saugumo polici
jos vaidmens kariuomenėje. Buvo teigiama, kad turimų 
vermachto policinių pajėgų (slaptoji lauko policija ir lau
ko žandarmerija) nepakaks apsaugoti sausumos kariuo
menės operatyvinės erdvės. Vėliau, 1941 metų birželio 
10 dieną, Cosene, netoli Berlyno įvyko W. Canariso ir 
R. Heydricho bei jų tarnybų atsakingų karininkų pasitari
mas. Buvo aptarti bendradarbiavimo tarp Einsatzgruppen 
ir saugumo tarnybos bei armijos kontržvalgybinių pada
linių (tarp jų specialaus pulko Brandenburg) klausimai ir 
pasirašyta sutartis dėl kompetencijos atsiribojimo bei gin
kluotųjų pajėgų bendradarbiavimo su SS operatyvinėmis 
grupėmis būsimame kare su Sovietų Sąjunga. Nustatyta, 
kad ryšininkais tarp Einsatzgruppen ir kariuomenės bus 
veikiantys prie kiekvienos armijos, korpuso ar divizijos 
štabo Ic karininkai kaip žvalgybos vadovai. Einsatzgrup
pen vadas buvo įpareigotas teikti raštiškus pranešimus 
žvalgybos vadovams501

• Kariuomenės vadovybė buvo 
paskirta atsakinga už operatyvinių grupių materialinį ir 
techninį aprūpinimą. 1941 metų balandžio 28 dieną, li
kus beveik dviem mėnesiams iki operacijos „Barbarosa" 
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'" S1nro1n T .• U pmg11 zag/11,ly. 
Z11jfrfr1 m,tyiyrlowskie / 
pogro111y w ok11powa11,j 
E11ropic. Warszawa, 2000, 
s. 158- 159. 

"" Gimė 1884-04-01 
Kirchenlamike. Karo 
larnybą pradėjo l 912-08. 
Nuo 1935-04-0 l - pulki
ninkas leilennnlas, nuo 
1937-10-01 - pulkininkas, 
nuo 1940-08·0 l - generolas 
majoras, nuo 1942-04·01 -
generolas leilenanlas, 
nuo 1943-08-01 - ar• 
lilcrijos generolas. 
1940·08·01-1944-07-23 -
sausumos pajėgų gene• 
rnlinio štabo generalinis 
intendantas. Ramus ir 
objektyvus žmogus, nors 
gana temperamentingas. 
1944-07-23 nusižudė. 

,., Litan J., Ostatni z •.zepptl•· 
na", Warszawa, 1962, s. 76 

"' Dcr rlc11tschc Ohcrfn/1 t11if die 
Sowjct 1111io11, Frnnkfurt a. 
Main, 199 1. S. 4I. 

.., Gimė 1902-02-07 Hamburgc. 
Gavo univcrsitctinj ekono• 
rninj išsilavinimą, mokėjo 
:1ngh1 ir pranci11.11 kalbas. 
Nuo 1930-12-0 l - NSDA P 
narys (Nr. 189972), nuo 
1931 -08-31 - SS narys (Nr. 
14713). Nuo 1933 111. - Ham• 
burgo policijos viršininkas. 
1939-01-30 apdovanotas 
NSDAP auksiniu ženkleliu. 
1939-08-1939· 11 ·20 - l Ein· 
satzgrupės Lenkijoje vadas. 
1939-11-20- 1940 - saugumo 
policijos ir saugumo tarnybos 
Krokuvoje viršininkas. Nuo 
1941-11·09- SSgrnp· 
pe,if1i/1rer ir policijos bei Waf• 
/e11-SS generolas leitenantas. 
1940-l 0-1 O apdovanotas 11 
klasės Geležinio kryžiaus or• 
<linu, o 1943-07- 15 - l klasės 
Geležinio kryžiaus ordinu. 
1943-12-1 S apdovanotas 
Vokieči11 aukso kryžiumi. 
Vyriausiosios rcicho saugumo 
l (personalo) valdybos vir• 
šininkas. Latvit1 SS legiono 
19-osios divizijos vadas. 
1944- 08-17 apdovanolas 
Geležinio kry-iiaus Riterio 
kryžiumi, 1945-01 -16 kaip 
701-asis Vermachto karys 
apdovanotas „1)iuolo lapais" 
prie Geležinio kryžiaus Rite· 
rlo kryžiaus. H. Himmleris 
:ipdovanojo ji SS Garbės 
špagn ir SS „Mirties galvos" 
žiedu. Nuo 1945-05-20 
buvo rt1 S lĮ nelaisvėje, 

k:ilėjo llu1yrk11, Lcfortovo ir 
Vl.ulimirnvo kJlėjimuusc . 

1952-02-18 karo tribunolo 
nu1c:ist,,s 25 metus kall!ti 
stovyklose. 1955-03 10 
palcist,1> l Vakan1 Voklct,ją. 

Mirc 1977- 10-28 llamburgc. 

įgyvendinimo, šis susitarimas buvo įformintas vermach
to sausumos kariuomenės vado generolo Walterio von 
Brauchitscho slaptu įsakymu „Dėl saugumo policijos ir 
SD panaudojimo sausumos kariuomenės daliniuose su
reguliavimo" (Regelung des Einsatzes der Sicherheitspoli
zei und des SD im Verbiinde des Heeres)506• Įsakyme buvo 
nustatyta, kad sausumos pajėgų operatyvinėje erdvėje 
,,ypatingoms užduotims" vykdymui veiks „saugumo po
licijos sonderkomandos". Buvo apibrėžtos bendradarbia
vimo formos tarp vermachto ir SS ir fronto rajonuose, ir 
užnugaryje. 1941 metų birželį RSHA susitarė su OKW, 
kad kilus karui su Sovietų Sąjunga, už saugumo policijos 
ir SD operatyvinių grupių aprūpinimą bei transportą bus 
atsakinga kariuomenė. 

Tų pačių metų gegužės mėnesį Sakse įvyko labai svar
bi slapta konferencija, kurioje dalyvavo 120 operatyvinitĮ 
grupitĮ ir komandtį vadovų bei aukštas pareigas einančių 
karininkų. Joje R. Heydrichas visiems susirinkusiems įtei
kė instrukcijas, kaip reikia elgtis kilus karui Rytuose. Už 
visti operatyvinių grupilĮ komplektavimą buvo atsakin
gas RSHA l valdybos viršininkas SS brigadefiihrer Bruno 
Heinrichas Streckenbachas507

• Kadn1 atranka į šias gru
pes, kaip ir į specialias NKVD komandas, buvo savotiška 
ir labai kruopšti, atsižvelgiant į kiekvieno kandidato mo
ralines ir psichologines savybes. GrupitĮ gretose vyravo 
griežta drausmė. SS reichsfiihrer H. Himmleris paskubėjo 
viešai deklaruoti, kad atleidžia EG narius nuo atsakomy
bės ir prisiima visą ją sau. B. Strekenbacho nurodymu jau 
sukomplektuoti specialC1s SS daliniai buvo mokomi Pre
čo (Pretsch) (Saksonija) pasienio bei saugumo policijos 
sportinio lavinimo mokykloje prie Eibės netoli Torgau 
ir Diubeno miestelyje (viršininkas SS standartenfiihrer 
Herbertas Edleris von Danielsas). 

1941 mett) birželio 17 dieną RSHA konferencijtĮ salėje 
(Prinz-A/brecht-Strasse 8) įvyko labai svarbus operaty
vinitĮ grupit) vadovybės pasitarimas. Referatus perskai
tė R. Heydrichas, 8. Strekenbachas, gestapo viršininkas 
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.... 
H. Mi.illeris, URM atstovas ir kiti. Kaip teigia daugybė šia 

tema rašiusių ir plagijavusių vienas nuo kito kompetentin

gų ir visai be kompetencijos autorių, saugumo policijos ir 

SD operatyvinių grupių vadai gavo žodinį SS reichsfuhrer 
H. Himmlerio nurodymą užimtoje Sovietų Sąjungos te

ritorijoje naikinti komunistų veikėjus, žydus, čigonus, 

psichinius ligonius ir asocialius asmenis. Iki šiol nerastas 

joks dokumentas, datuotas iki l 941 metų birželio 22 die

nos, kuriame būtų pateil-.'tos instrukcijos operatyvinėms 

grupėms, kaip ir ką jos turinčios veikti Sovietų Sąjungos 

teritorijoje: arba tokių dokumentų nebuvo, arba jų nepa

vyko išsaugoti karo ugnyje. Tik jau prasidėjus karui su 

Sovietų Sąjunga, l 94 l metų liepos 2 dieną R. Heydrichas 

savo visiškai slaptame cirkuliare nubrėžė EG uždavinius, 

tarp kurių artimiausias buvo „pacifikuoti naujai užimtas 

teritorijas". Saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės 

ir komandos turėjo: 

- užimti ir apieškoti partines ir teisėsaugos patalpas 

bei karinių dalinių štabus; 

- užimti įstaigas, turinčias archyvus bei kartotekas; 

- užnugario rajonuose negailestingai kovoti su visais 

antivokiškais ekscesais; 

- informuoti vokiečių armijų užnugario vadus apie 

padėtį jiems pavaldžiuose rajonuose508• 

Be šio „inteligentiško" darbo, šiems SS padaliniams 

teko atlikti ir ne visai malonų darbą - ,,likviduoti toliau 

išvardytus asmenis: 

- Kominterno bendradarbiai, kaip ir visi profesiona

lūs komunistiniai veikėjai; 

- aukščiausios ir vidutinės grandies, taip pat akty

viausi žemesniosios grandies darbuotojai partijoje, 

Centro Komitete, apygardų ir rajonų komitetuose; 
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- liaudies komisarai; 

- žydai - partijos nariai ir dirbantys valstybinėje 

tarnyboje, taip pat kiti radikalūs elementai (diver

santai, sabotuotojai, propagandininkai, snaiperiai, 

žudikai, padegėjai ir panašiai )"509• 

,.. t (yen C. f., C11c14CJ1y"'6„ JI/ 
PciLxa. K~aua l/, Cnm:m-
11emep6yp,, 2003. e. 24. 

"' Dcschncr G .• Reinlrard 
Hcydric/1 11n111iest11ik 114adzy 
totnlitnmej, Warszawa, 2000, 
s. 185. 

'" Williamson G .. Sclwtzstaf
fel: gwnrdi11 Adolfa Nttlera, 
Warszawn, 1995, s. 125. 

'" Szarota T„ U progu zaglttdy. 
Zajscia mrtyiydowskie , 
pogromy w ok11powa11ej 
F:11ropie, Wars,~,wa, 2000, 

s. 214- 21 5. 

m Buvo numaty tas po licijos 
vadovu Maskvoje. 

"' Heydcckcr J., Lecb J., 
Trzecia Rzesza w Swietle 
Norymbergi. Bila11s tysiqca 
Iat, Warszawa, 1979, s. 441. 

Į ieškomų ir skirtų likviduoti sąrašą buvo įrašyti ir 

prokomunistiškai nusiteikę etniniai vokiečiai5 10. Toliau 

šiame dokumente rašoma, kad ,,< .. . > jeigu tam tikrais 

atvejais jie nėra [anksčiau išvardyti asmenys - P. S.] reika

lingi politin iais ar ūkiniais klausimais, kurie ypač reikš 

mingi tolesniems veiksmams saugumo srityje arba užim

tų sričių ūkiu i atkurti. Ypač reikia atkreipti dėmesį į tai, 

kad negalima likviduoti ūkinių, sąjunginių ir prekybinių 

korporacijų, jeigu nėra asmenų, galinčių suteikti kompe

tentingą informaciją"5 1 1 • Šiai nelengvai užduočiai atlikti 

kiekviena operatyvinė grupė turėjo „Ypatingą paieškos 

knygą Sovietų Sąjungai", taip pat „Informacinį lapą gyve

namajai vietai nustatyti". Operatyvinei grupei „i\.' buvo 

išduotas informacinis leidinys „Baltijos šalys" su visų de

taliais stambesnių miestų planais. 

Didžiausią entuziazmą rengiant specialias SD ope

ratyvines grupes atlikti savo funkcijas parodė saugumo 

policijos ir SD vadovas R. Heydrichas. Tačiau steigdamas 

operatyvines grupes jis susidūrė su tam tikr ais sunku

mais, kuritĮ pagrindinis buvo atvi ras aukšttĮ RSHA pa

reigūnlĮ nenoras vykdyti ne visai karišką užduotį. Nei 

O. Ohlendorfas, nei W. Stahleckeris, nei W. Schellen

bergas, nei B. Streckenbachas, nei H . Miilleris nes utiko 

savanoriškai vykti į Rytų fronto užnugarį. Tik vienintelis 

kriminalinės policijos viršininkas Arthuras Nebe pasisiū 

lė savanoriu512
• Ar galima buvo nesutikti stoti į specialius 

dalinius? Manau, tai buvo labai sudėtinga, nes tuoj pat 

atsirasdavo nepaklusnumo problema. Sunku įsivaizduoti 

nesubordinaciją grynai vokiškoje aplinkoje, kurioje draus

mės reikalavimas visada buvo labai smarkiai pabrėžiamas. 

Tai buvo itin akivaizdu naciunalsucializmo laikais, nes ši 

ideologija liepdavo visiems, o ypač saistomiems priesai

kos esesininkams, visiškai ir galutinai atsisakyti individu

alybės. Tarptautiniame Niurnbergo procese į SS ir SD or

ganizacijtĮ gynėjo Liudvigo Babelio klausimą, ar galėjo EG 

narys pasipriešinti vadovybės įsakymams ir jų nevykdyti, 

O. Ohlendorfas atsakė, kad negalėjo, nes po to b(1tų vy

kęs kario teismas ir priimtas atitinkamas nuosprendis5 1
•
1
, 
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' " Morncchlni M„ J..cs 1ro11pes 
specfa/cs d"Hiller, 200 l , s. 52. 

"' Bi11/ety11 glthvrrej korrrisji 
b1uia11ia zbrod11i /1itlerow
skic/1 w l'o/sce, 10111 XX/1/, 
Warszawa, 1971, s. 19. 

'" Rammc A„ Sluiba bczpic
cze11Stwa SS, Warszawa, 
1975, s. 220. 

117 Crankshaw E., Gestapo -
narzędzie tyranii. Warszawa, 
1960, s. 157. 

"' Kitados Austrijoje ir 
Čckoslovakijojc veikusios 
operatyvinės grupės turėjo 

savo vardą, Lenkijoje buvo 
žymimos romėnišku skai
čiumi, o Sovietų Sąjungoje -
raidiniu indeksu. 

o jei nepaklusnumo faktas biHų išlikęs fronte, nelaimėlis 
tučtuojau būtų buvęs nuteistas mirties bausme5

J.I . Vokie
tija - šalis, kurioje duotas įsakymas yra šventas reikalas, 
ir ne tik kare. Reikia nepamiršti, kad pradinė labai griežta 
atranka vyko jau esančiose formacijose (įvairios polici
jos rūšys, Waffen SS ir kt.), į kurias rekrutacija buvo pa
remta gana griežtais reikalavimais. Kurio nors pareigūno 
nepriėmimas į EG gretas buvo greičiau komplektuojan
čiojo sprendimas nei paties kandidato atsisakymas. Pa
sipriešinus pasiūlymui tapti EG nariu pareigūnui grėsė 
gana liūdnos pasekmės. Galima drąsiai daryti išvadą, kad 
pareigūno skyrimas į EG gretas vyko darbo tvarka. Be 
to, atsižvelgiant į nelabai aukštą pragyvenimo lygį prieš
kario Vokietijoje, nereikėtų atmesti finansinio veiksnio: 
kiekvienas operatyvinės grupės narys gaudavo gana ne
mažą dienos uždarbį. Taigi savanoriškų vykdytojų tikrai 

netrūko. 

1941 metų gegužės 30 dieną R. Heydrichas pasirašė 
potvarkį, kuriuo likvidavo arba sustabdė daugelio gestapo 
ir saugumo policijos padalinių veiklą, o kitų statusą pa
žemino iki karo pabaigos515 ir sumažino pareigybių skai
čių. Be to, į SD struktūras pradėta priiminėti moteris5t6

• 

Ši reorganizacija įsigaliojo nuo 1941 metų liepos l dienos 
ir sudarė prielaidas likviduoti kadrų nekomplektą besi
kuriančiose SD operatyvinėse grupėse. Po didelių vargų 
R. Heydrichui pavyko surinkti reikiamą žmonių skaičių, 

tačiau vėliau dauguma jtĮ visomis išgalėmis stengėsi iš
trūkti iš šios struktūros ir grįžti į Vokietiją. Anglų auto
rius E. Crankshaw, remdamasis Tarptautinio Niurnbergo 
proceso medžiaga, teigia, kad kai kurių RSHA valdybų 
vadovų buvimas SD gretose laikotarpiui, kai jie vadovavo 
operatyvinėms grupėms, buvo suspenduotas517

• Opera
tyvinitĮ grupių veikla tesėsi dar 1943- 1944 metais . 

Prie kiekvienos įžengusios į Sovietq Sąjungos teritori
ją armijtĮ grupės vadovybės buvo priskirtas saugumo po
licijos ir SD vado įgaliotinis, kuriam buvo pavaldi po vie
ną SS operatyvinę grupę (SS Einsatzgruppe) - atitinkamai 
pažymėtos simboliais „A", ,,B", ,,C"5

' 8• Operatyvinė grupė 
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„D" buvo priskirta prie l l armijos, veikiančios Rusijos 

pietuose. Be minėti.Į keti.irių grupių „A", ,,B", ,,C", ,,D", 

dar buvo „Ypatingos paskirties grupė" (Ei11satzgrnppe wr 
beso11derer Verwend1111g) (veikė Vakarų Baltarusijoje, va

das SS brigadefaltrer E. Schongarthas), operatyvinė gru

pė .,G" (veikė Juodosios jūros rajone, vadas SS standar
te,!fiihrer J. Kreuzeris), ir Ei11satzgr11ppe Reinhardt {veikė 
Vakarų Ukrainoje - Galicijoje, vadas SS brigadef iihrer 
E. Schongarthas). Kiel...·vienai operatyvinei grupei vado

vavo aukšto rango ir pareigų - ne žemesnių kaip valdybos 

Yirsininko - RSHA karininkas, turintis SS generolo laips

nį. Visos operatyvinės grupės organjzaciniais ir taktiniais 

klausimais buvo pavaldžios operatyvinės grupės „D" (SS 
Einsatzgruppe D) viršininkui, 36 metų intelektualui, tei

sės ir eko~omikos mokslų daktarui, saugumo policijos ir 

SD '~~o Įgaliotiniui prie l l armijos vadovybės, SS bri
gadefahrer Otto Ohlendorfuis19, kuris tuo pat metu buvo 

R~HA ll! _valdybos viršininkas. Pažymėtina, kad i Sovietu 
Sąju~gą 1zen~s'.os saugumo policijos ir SD operatyvinė~ 
gru~es, ~aly~mti su ankstesnėmis, veikė ilgus metus, 0 ju 
spec~~ uzduotys buvo daug radikalesnės. , 

. Uii~~ Pabaltijį buvo pavesta vienai iš triJ·ų pagrindi-
nių kanmu gru ·· 
( .. . · .. puocių - armijų grupei „Šiaurė" (Nord) 
16-0JI rr 18 o „ b 

. . - JI amuJos ei 4-oji tankų grupė), vadovau-
Jama1 generolo feldmaršalo W L b . . . 
viena iš septyn • · von ee o. Jai priskirta 

gru i b •ų_par~ngtų veil...1:i Rymose SS operatyvinių 
P ų uvo pazymeta simb 1 · « 

A) (vadas ss b . d .. . 0 m ,,/\ (SS Einsatzgruppe 
nga efahrer 1r p 1· .. 

teisės dr F y S hl O ICIJOs generolas majoras 
· · · ta eckeris) G · 

16 anniJ·os (vad . rupe pradėjo savo veiklą 
as generolas Ern t B h 

je šiaurinėje fronto dal ·e_ s ~~ . usc_ ~s! užnugary-
Tarp kitų funk .. >1 . Pabaltime, ta1g1 1r Lietuvoje. 
d. . CIJŲ, grupei buvo pa t ak . . . 

mti agentūrines k • ves a tyv1ai Įgyven-
. ontrzvalgyb· . 

grupes „Šiaurė" . . mes priemones armiJ'ų 
. uznugaryie t • 
zvalgybą - pirmiausia L . ' aip pat vykdyti užfrontės 
likdavo grupė, susid d en_~~~de. Šį darbą paprastai at-
t..~..:_ , • ~ e anti is VIeno kar· . k 
ĄCUUJ.lJl.Kių, kelių ss . . min o, 2-3 pus-
ti . . . rezerv1mnkų kar . . . 
mų verteJų. Ši Karali •. eiVIų bei kelių vie-

auc1u1·e 1· t · s eigta operatyvi.n · · 214 e grupe 

"' Gimė 1907-02-04 Hohene
gelsenc. Nuo 1925-05-28 
NSDAP narys (bihe1o 
Nr. 6531 l ir SS nar)-s (bil1t-
10 Nr. 880). Baigė Gcting,no 
universttclą . Nuo 1935 
sl-,T1aus viršininkas Reicho 
ckononukos ministerijoje. 
1936-07-09 SS lrn11pts
t11mifiilrra. l 936-09-2i 
per~jo į SD ir paskirtas 
111 valdybos ,;ršininl-'U. 
1937-04-20 SS slllm1ban-
1if1i/1rer. 1941-06-1942-07 
opcratp;nės grupės .o· 
,;ršininkas. 194 1-11 -09 SS 
oberfiilrr.-r. 1942-07 grižo į 
Berlyną. Reicho ekonomi· 
kos ministerijos PlanO\imo 
valdybos Ministerialdirtktor 
ir jaunesnysis ,-alstybės 
sekretorius. 19-1-1-11 ·09 SS 
gnippe1if11/ira ir policijos 
generolas leitenantas. Ap
do,·anotas NSDAP auksiniu 
ženkleliu. SS reichsfūhrtr 
Garbės špaga ir SS ži,du 
. Mirties galva". 19-15-05 
Vakaru armijų suimtas ir 
1948-0-I- I0 nuteiSIJS mirtitS 
bausme pakaria.111. Pak,rts! 

1951-01 -08 Landsbergo 
kalėjime (Bavarija). 

SS operatyvinės grupės 
karininkai aptaria kovinę 
padėtį 

.._,. Litan J., Ostntni: .. Z,ppeli
na•, Warszawa, 1962, s. 76. 

veikė taip pat Šiaurės Rusijoje (Pskove, Novgorode), o jos 
štabas nuo 1941 mettĮ spalio 7 ruenos buvo ruslokuotas 
Krasnogva.rdeiske (Gatčina) prie Leningrado. Atsižvel
giwt į grupės aptarnaujamos teritorijos dydį (beveik 
pusė Vakan1 Europos), jos vaduj SS brigadefiilirer dr. F. V 
Stahleckeriui, kad geriau ir operatyviau atliktų pareigas ir 
inspekcinėms kelionėms, buvo priskirtas specialus ryšio 

lėJ...-tuvas Storch. 
Operatyvinės grupės „A" vadas SS brigacieji'ifirer dr. 

F. V. Stahleckeris turėjo reguliariai atsiskaityti už savo 
grupės ve ikh! armijtĮ grupės „Šiaurė'' žvalgybos vir
šininkui pulkininkui Friedrichui Jeeseliui. F. Jeeselis 
savo parodymuose tarptautiniame Niurnbergo proce
se teigė, kad F. V. Stahleckerio raportuose būdavo žval
gybinio pobūdžio ir žmonit/ nuotaikas atspindinčios 
informacijos ir nė žodžio apie kitą operatyvinės grupės 
veiklfio_ Tik tai11 tikrais atvejais jiems teko dalyvauti ko
viniuose veiksmuose. 1941 metų pabaigoje parengtuose 
pranešimuose apie grupės veiklą randame informacijos 
apie vis aktyvesnį dalyvavimą kovoje su sovietl.Į partiza-
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"' EG .. ,r 655, 1,c; .c..: 750, nais. Kaip tik dėl šios priefasties į operatyvinės grupės 
EG .D" - 600 - G ,lbert M., sudėtį buvo priskirtas tam tikras ska ičius Wajfen SS ka-
Niekada per w11i 111s. 
/-lolokauslo urorij11, Viln lu,, 

200 l , p. 62. O knygoje 

Yopnon 11., CC. Kpno ao1,1u 
cndJ, Poc-1 oo 11a ) (011y, 2000, 

e. 298 teigiama, kad EG „C" 
buvo l l 80 „bau<leių". 

"' Cyga,\ski M., SS w mc/111 
11arodowosocjal1stycz11y1111 w 

111 Rzcszy l 925- 1945, l'o,
nan, l 978, s. 380; 1 lilberg « .. 
1/,e Dcstruclio11 of 11,e Euro
pcan Jcws, Vol. l, New York, 
1985, p. 289; Gražiūnas A., 
Lietuva dviej11 ok11pacij11 re
plėse: l 940- l 944, p. 135. Du 

paskutiniai autoriai nurodo, 

kad buvo 5 l vertėjas - iš 

tikn1j 11 tai buvo tardytojai. 

' " Molio A., Un iforms of thc 
SS, Volume 5: S/c/,er/,e1ls• 
die11st 1111,I Sic/,er/,cltspollzei 
193/ - / 945 , 1992, s. 20. 

" ' Gimė 1903-07- 16 Chcm 
nicc. Uanko tarnautoj:1s. 

1930-06-0 1 NSDAP nary< 
(Nr. 266433), 1930- 11 -22 SS 
narys (Nr. 3838). 1932-08-24 

SS st11r111f1i/1rcr, 1933- 11 ·09 
SS obcrstur111fil l1rer, 
1934 0,1. 20 SS s111rmb1111-
11J11lm•r, 193•1-07-04 SS obers
t11r111b11111,f11/1rcr, 1936· 0•1-20 
SS st1111,lart<1,fii/1rer. 1939· 09 
E/11s111zgruppc \l/ v,1<lo 

pavaduotuias. l 1H2-04-20-

l 9•12 07-01 f:i11w1zgrup1•e 1\ 
štabo mlf)'S, viršm111k~h . Ap· 
tlov.1111>1as II klase, Gd dlmu 
kryliun11 19H RSIIA. 

"'Cl111r 190,.-0J- l~ J'ryden 
llute. 1912 02 OI NSDAP 
(Nr 91H74b), 191 1 OI OI 

~\ (Nr •J.1134) 193·1 0-1·20 
.\\ imttrsturmfuhr,•r , 
19l 'Hl4 20 .~ ob.-rs 

rininkų. 

Pagal savo sudėtį operatyvinė grupė „A" buvo pa

našesnė į štabą (būsimoj i policinė administracija) nei į 
kovinį padalin į. Kaip teigia lietuvių autoriai K. Rukšėnas 
ir A. Bubnys, SS Einsatzgruppe A buvo pati d idžiausia 

pagal žmonių skaičių - 990 pareigūnų52 ' ir tarnautojų. 
Jos sudėtyje buvo: 340 (34,4%) Wajfen-SS karių, 172 
( 17,4%) vairuotojai, motociklininkai ir dviratininkai, l 8 

( 1,8%) - grupės administracija, 35 (3,5%) SD pareigūnai, 
41 (4, l %) kriminalinės policijos pareigūnas, 89 (9%) ges
tapo pareigūnai, 87 (8,8%) pagalb inės policijos pareigū
nai, 133 (13,4%) tvarkos policijos pareigūnai, 13 (1,3%) 
tarnautojų (moten1), 51 (5,l %) - tardytojas'ii, 3 (0,3%) 

telegrafistai, 8 (0,8%) radijo operatoriai5i
3

• Operatyvinės 
grupės vadovybės sudėtyje buvo vienas SS brigadefiihrer, 
penki SS sturmbanrifiihrer ir vienas kriminaJkom isaras. 
Grupės štabas (viršininkas SS standartenfuhrer Walteris 
PotzeltasmJ 194 l metlĮ rudenį savo sudėtyje turėjo adju
tantūrą (adjutantas SS obersturmfuhrer Horstas Eichle

ris) ir penkis skyrius: 
l. Jungtinis skyrius 1/ 11 (administracija ir finansai) -

viršininkas SS hauptsturmfultrer Heinzas Truhe; 
2. lll skyrius (SD) - viršininkas SS sturmbannfuhrer 

Karlas Tschierschky525; 
3. Jungtinis skyrius IV/V (gestapo / kriminalinė poli

cija) - viršininkas SS sturmbamifuhrer d r. Rudolfas 

Lange. 
Operatyvinių grupilĮ materialinis techninis aprf1pini

mas buvo puikus. Operatyvinė grupė „A" savo sudėtyje 
turėjo 160 mechaninilĮ transporto priemonių, tarp jų 16 
motocikllĮ, iš jlĮ šešis su priekaba, 16 lengvųjlĮ automo
bililĮ karininklĮ reikmėms bei 128 sunkiasvorių tritonių 
sunkvežimių „Opel Blitz" kan:ivių bei įrangos perveži
mui. Kiekvienas operatyvinis bf1rys (SS Einsatzkommm1-
do) turėjo lauko radijo stotį bei teletaipą. Be to, kiekviena 
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padalinys turėjo kilnojamą elektros generatorių, dažniau
siai 230 kilogramų svorio, dviejų cilindrų. Niekur neteko 
užtikti informacijos, ar disponavo operatyvinės grupės 
sunkiąja technika žemės darbams atlikti, pavyzdžiui, bul
dozeriais. Kiekvienas operatyvinis būrys turėjo kone 40 

kastuvų bendrų kapų kasimui. Savo sudėtyje turėjo fi lma
vimo operatorių, kuris, kiek leido specialios instrukcijos, 
filmavo grupės žygį į Rytus. Savaime aišku, viename iš 
sunkvežimių buvo įrengta lauko virtuvė. Kituose sunkve
žimiuose kiekvienas būrys privalėjo transportuoti karinę 
amuniciją , atsarginius ginklus, šildymo krosneles, viduti
nio dydžio palapines, kilnojamus rašomuosius stalus bei 
lauko kėdutes, atsargines detales automobiliams, apšvie
timo įrangą, virtuvės įrangą bei stalo įrankius (peilius, 
šakutes, šaukštus), maisto produktus kelioms dienoms, 
vandenį, kurą automobiliams ir šimtus kitų daiktų, būtinų 
gyvenant lauko sąlygomis. Operatyvinių grupių karinin
kai buvo ginkluoti Luger, Mauser (1910 mettĮ modelis) ir 

Waltfier P-38 pistoletais, o kareiviai buvo aprūpinti Mau
ser Kar 98b karabinais. Automatus (pistoletus-kulkosvai
džius) Bergmann 9mm Model 35/1s MP 38s dažniausiai 
naudoj~ ir ~are_i_viai, ir karininkai. Kulkosvaidžių reikėjo 
bend~1 tentonios kontrolei, o rankinės granatos buvo 
n~udoiamos išdeginti pabėgėlius iš slėptuvių. SunkiŲJ·ų 
gmklų t ·· .. . ne _ureio, nes operatyvm1ų grupių paskirtis buvo 
ne kanautt, o vykdyti egzekucijas. 

Karo meta· ki · · . is vo · ecių propaganda tapo ypač reikšmin-
ga, todel operatyvinės gr . A" d . . . . upes „n. su etyJe buvo įsteigta 

s~ec1a~ p_ropagandos sekcija, savo veikloje besivadovavu-
s, specialiomis instruk .. . B 
sud . t) . b c1iom1s. e to, operatyvinės grupės 

e 1~. ~vo remonto kuopa, ryšio būrys, tiekimo kuo
pa, verte1a1. Nuo 1941 metų b . 
ti buvo d . . pa aigos grupei komplektuo-

nau OJam1 pr 'kal W. 
buvo draus - . b as,_ tę affen-SS esesininkai - tai 

nune ausme. 
Kaip matome, pagal k . . . . 

vinė grupe· •" b savo s a1Cių ir sudėtį operaty-
,,n. uvo pan •· · 

funkcijomis štabą .. k ~ '. _l stambų su specifinėmis 
nei l ovm1 J . . p -

M. Morašini k - ungm,. rancuzų autorius 
' unam 1950 met . ais pavyko susipažinti su 
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111r111(11l,w, 1935-09-15 
SS loa11p1s111mif11l1rer, 
l 9J6 11 09 SS strm11l>n11-

11Jiil1ra. Nuo 193N sn 
VyriausioJOJC ,·ald)'bOJC. 
19,11 -06 1942 l'insotzgrup, 
pc /\ štabo 111 S"')'ri.1us (SD) 
vi~imnkas. 1942 Ei11snt:
kommm1do 2 ir saugumo 
policijos bei SD v.1d:is 
BaltarusiJojc. SS sta11dnr
tc11f11/1rcr, apdovanot<IS l 
klasės Gdcfo1iu kr)'1iumi. 
1945-0 l RSHA grupės 
C (Rusij:i. Tolimieji ir 
Artimieji Rytai) viršininkas. 
Mirė 1974. 

SS opemlyvi11ės grupės 
kari11i11kai aptaria kovinę 
padėtį 

'"' Moracchini M .• Les tro11pes 
specitiles tl'/-litler, s. 28. 

'" Austrni sudarė trečdali EG 
personalo. Johnson P., 2ydtĮ 
istorija, Aidai. 1999, p. 725. 

"' Man)'ėiau, kad tai cl.,lis 
Vilninus SD ypatingojo bū
rio, kuris nebuvo pavaldus 
lietuviškai administr,1cijJ1. 

thtcOI U.hnltr•Ollh•ttk 1-t,..J -t\" 

..Q, --.. ~· W rn....-,.att,, 
t'D. 111f•1h ■•e11I, ■6(1UIII 11.,,., •• i. 

H 
,1111,r 

operatyvinių grupių teismo proceso Nr. 9 Niurnberge ar
chyvine medžiaga, pateikė tokį operatyvinės grupės „K 
vokiečių pareigūmĮ pasiskirstymą pagal priklausymą or-

ganizacijoms 526
: 

IVaffcn SS 360 

Ord111111gspoli:c1 145 

G,·stapo 90 

Kripo 72 

SD 66 

NcnustJtyti •18 

Iš \'iSO 781 

O šios Ei11satzgruppe A pareigūmĮ tautinė sudėtis pagal 
tą patį autorilĮ 1941 metų lapkričio mėnesį buvo tokia: 

VokocėiOJ (austrnil'" 781 

LiclU\llal -.:• 36 

Latviai 22 

Rusai 21 
Lenkai 19 
Suonuai 18 
Estai 9 

Kilt 25 

Iš Vl>O 
931 
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Tuo pačiu metu Einsatzgruppe A pareigų pasiskirsty
mas tarp vokiečių ir kitataučių atrodė taip: 

Pareieos Vokiečiai Kitataučiai Kartu 

Vyresnieji karininkai 6 - 6 

Jaunesnieji karininkai 15 - 15 

Puskarininkiai 48 12 60 
Eiliniai 712 138 850 

l! viso: 781 150 931 

Būtina pažymėti, kad pradiniame karo etape gana 
didelę operatyvinių grupių personalo dalį sudarė kita
taučiai;29 . Tai paaiškinama tuo, kad dalis užimtų terito
rijų vietinių entuziastų buvo pasirengę tarnauti vokie
čiams komplektuodami pagalbinius padalinius iš savo 
~tst~vų. Lietuvoje tarp operatyvinių grupių personalo 
'.~ viet~s ~~ntojų užsimezgė gana draugiški santykiai: 
Jie pasire1ske komunistų įskundimais, o kai kada . el-
gesys buvo t · . JŲ . . _parem as vien antisemitiniais sumetimais. 
Kai. k~r'.ų lietuvių antisemitizmą skatino neapykanta 
~ov1etm1a~ okupaciniam režimui. Vokiečių vadovybė 
u~o labai patenkinta gaunamais skundais - .. l 

gvmo O • . Jie pa en-
teringa p:::t~mems grupėms aukų paiešką. Charak-

' arp operatyvinės gru · A" k . . 
kaip nurodo M M .. . pes „ .n armmkų, 
tautų atstovų ~e o~as1dru, neb~vo lietuvių, kaip ir kitų 

· visa a vokiečiai · · · . 
karininkus irJ·i·ems t k pnpazmo lietuvių 

' e o tenkint' T · 
ninkių poziciJ·a. Bend d b' _1s e1 m1ų arba puskari-
ki ra ar 1av1mo s k' •.. nys savo mastu b . . . u vo 1ecia1s reiš-
. . uvo 1vamalypis 'kl . 
ir vietos, bet b , . ' pn ause nuo laiko 

. . . u, o gana zenkl II . . . 
ska1crns nuolat maž.. d· 1 us. gam1u1 kitataučių 

SS Einsatzgruppe ~o ~ ~e~~rtyravimo atvejųs30. 
timais veikė Pabalt" . ~u 1va1_~Jals struktūriniais pasikei-

. 1JYJe tr Rusi .. . . 
to uznugaryje (kitos . Jo_s s1aureJe tolimame fron-
nijos karinės admini:r:~.es veikė iš karto už fronto li:tu~. 1942 metų pavas::t ~~oje) daugiau kaip trejus 

p ir prie kitų, Veikianc" prR1e s10s operatyvinės grupės 
to ko d 14 ytuos b ' 
Ze ~an a „Cepelinų (Sonderk e, uvo įsteigta fron-

PPe/111), kad rinktų žvalgyb· _ornmando unternehmen 
220 tnę informaciją apie Raudo-

\M Yuu11moJKc1111e eBpee8 
CCCP a ,oiJ"' 11eMe1t<oii 

OKK)'llaljllll, ll/.l BA·WEM, 
1'1cpycan 11M, 1992, e. 10. 

"
0 VokicėitJ saugumo policijos 

ir SD vado ataskaitos RSHA 
vertimo i lietuvių kalbą nuo. 
rašas, LCVA, f. R· 1399, 
ap. l, b. 61, l. 15. 

SD operatyvinės grupės 
nariai gaudynių metu 

nąją armiją ir organizuotų diversinę veiklą SSRS teritori
joje. ,,Cepelino" komandos steigimo iniciatyva priklausė 
SS sturmbannfiihrer dr. H. Grafe, kuris gavo asmeninę 
A. Hitlerio užduotį likviduoti J. Staliną ir artimiausius jo 
bendražygius. 1943 metų vasarį buvo atlikta operatyvi
nės grupės „A" reorganizacija: paskirti nauji operatyvi
nių būrių (SS Einsatzkommando) ir ypatingųjų būrių (SS 
Sonderkommando) vadai siekiant nutraukti jlĮ funkcijų 
dubliavimąsi su saugumo policijos ir SD vado funkcijo
mis, ypač jau seniai nutolusiuose nuo fronto rajonuose. 
Galutinai operatyvinė grupė ,, /\' buvo išformuota 1944 
metų spalio 17 dieną, o jos nariai buvo paskirstyti i įvai
rius Waffen-SS dalinius. 

Vadovaujama H. Himmlerio ir R. Heydricho SD buvo 
viską matanti informacijos tarnyba, kuriai buvo duotos 
direktyvos informuoti SS reichsfiihrer, šalies ir partijos va
dovybę „apie politinę padėtį Reiche ir gyventojų nuotai
kas". Neišsenkantis informacijos apie veiklą bei užregis
truotų įvykilĮ užimtuose teritorijose šaltinis yra vokiečių 
saugumo policijos ir SD (taip pat operatyvinių grupių) 
vadų raportai Vyriausiajai Reicho saugumo valdybai, 
pavadinti „Pranešimai apie įvykius Sovietų Sąjungoje" 
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(Ereig11ismeldunge11 UdSSR). Jie apėmė laikotarpį nuo 

1941 metų birželio 23 iki 1942 metų balandžio 24 dienos 

(iš viso 195 pranešimai):>.'1 ir buvo parašyti labai preciziš

kai (buvo skirta vietos net oro sąlygų aprašymui). 1941 

metų birželio 27 dienos pranešime Nr. 6 pirmą kartą pa

sirodo operatyvinių grupių informacija. Kitą tokio pobū

džio infom1aciją randame pranešime N r. 8 (1941-06-30). 

Operatyvinių grupių vadai savo pranešimus RSHA teik

davo dviem kanalais: pirmas - per radiją, kitas - raštu per 

"' P k .. as ut11Ho prnncšimo 

1 r. l 95 buvo padauginta 
75 cg,cmpliori.1i. 

\\l K G s nopp .• pr::estrogn 
histoni, \\'arsnwn, 
2004, s.18 l. 

'" M. Mor.tšini nurodo, knd jų 
buvo 50. - Morncchini M., 
Les troupcs .pcciales d'Hitltr, 
. 137. 

lnu-jerį . Pranešimai per radiją buvo labai užslaptinti: iš- \~ Te„ P11' · 

slryrus vadą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį radistą ir kitą ra-

dijo personalą, niekas kitas neturėjo teisės įžengti į radijo 

stoties patalpas. Pirmieji septyni, apibendrinti „Praneši-

muose apie įvykius Sovietų Sąjungoje", buvo pasirašyti 

SS gruppenfuhrer H. Miillerio, o likusieji buvo platinan1i 

uždaram ratui be parašo. H. Miilerio nurodymu nuo rug-

pjūčio l dienos įsigaliojo įsah.')'111as referuoti A. Hitleriui 

raportus apie operatyvinių grupių veiklą Rytuoses32. 

~ ~:2 ~etų balandžio 16 dieną vokiečių saugumo 

polic1Jy~s ir SD ~adas R. Heydrichas įsakė nutraukti šių 
pranesunų renglffią bei siuntinėjimą ir pavedė nuo 1942 

~etų gegužės 1 dienos rengti „Pranešimus iš užimtų ryti 

ru~ teritorijų" (Meldungen aus den besetzten Ostgebieten). 
Iki l 9:3 ~etų gegužės 21 dienos buvo parengti 55s33 šie 

p~~sm~ai s~ žyma „Slaptai" (Geheim) po 100 egzem

~lionų kie~1enas. Iš viso buvo parengta, padauginta ir 

~omp_: t:nt~goms valstybinėms bei policinėms instituci
Joms issmntmėta 250 abieJ· ų rūšių pranes~1·m •Y • k 1· -kst •· · Ų, lS VISO e l 
tū anc1a1 puslapių. 

lik 
Iki 1942 metų balandžio RSHA buvo parengta vienuo-
as~ »At kai . 

. .. as tų apie saugumo policijos ir SD veiklą bei 
s1tuac11ą Sovietų s · . .. .. . . -'- s· h,_J· . ąJungoJe (Tatigke,ts-und Lageberichte 
UCT rc c;r neitsp r . d 

. . 
0 rzet un des SD in der UdSSR) · l 

gneztą k . • . ir paga 
. . ~ yrą issmntinėta adresatams NSDAP R . h 

mm1StenJose be· , e1c o 
•• . .1,!. .:.a . • vermachto struktūroms. Ataskaitos tu-

re,o a~aUSlo slaptum · . 
reikšmės reikalas" (G . 

0 zymą: .,Slaptai. Valstybinės 
eherme Reichssache). Pirmoji tokia 
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JJ' Kubisiyn J., Jcdw11bne -
droga do prawdy?, Nasz 
dziem1ik, 12· 12·2002. 

,.,,, CcM11ps11 a M. M .• TK>pcA1111m 
11A111cpw1 11a1110Aca u ce 

,cpax, MocKna, 1991 . e. 269. 

m Kpb10111 M.IO., Ilpu6a11-
mu,ca Mt:>1,:iJy Cma11 u111x,\f " 
fu11111epoM. MocKen, 2004. 
e. 133 . 

")' LC\~. f. R- 1399. ap. l. b. 33, 
l. 12. 

•~ Gimė 1903-02- 16 Bcrlync. 
Filosofijos daktnras. 1935 
tapo SS nariu Nr. 272350, 

o nuo 1937-05-01 SDAP 
nariu Nr. 4609289. Nuo 
1941-03-0 l kriminalinis 
komisaras ir RSHA referato 
IVA l vndovas. Nuo 1942 iki 
1944 RSHA IV vnldybos kri
minalinis direktorius, sek
cijos IVA Ia vndovas. 1948 
nuteistas 3,5 met\} kalėjimo. 

Atgavi;s laisvę dirbo Sieme11S 
koncerne. Nuo 1960 buvo 
parduotuvės savininkas 
Bylefelde (Vestfulijoje). 

$<() Gimė 1910-05-13. NSDAP 
Nr. 1025597, SS Nr. 290998. 
Nuo 1938-07-02 SS 1111ters
tum1fi1ltrer ir SD-Ha11ptamt 
pareigunas. 

~
1 Vakarų Vokietijos moksli

ninkas Heinzas Boberachas 
surinko ir 1986 metais 
išleido visus slaptus SD biu
letenius (Iš viso 17 tomų) . 

ataskaita apėmė laikotarpį nuo karo pradžios su Sovie
tų Sąjunga iki 1941 metų liepos 31 dienos. Kitos penkios 

buvo leidžiamos kas dvi savaites iki 1941 metų spalio 31 

dienos. Ataskaitos Nr. 7- 11 jau buvo kasmėnesinės ir ap
ėmė laikotarpį nuo 1941 metų lapkričio l dienos iki 1942 

metų kovo 31 dienos. Advokatai Niurnbergo procese gana 

skeptiškai vertino šiuos dokumentus: jie teigė, kad kai 

kurių ataskaitų autoriai, siekdami įtikti H. Himmleriui, 
jei nesugalvodavo akcijų, kai kurių iš tikrųjų ir nebuvo, 

tai bent egzekucijų aukų skaičių smarkiai padidindavo. 

Istorikų laimei, visos šios ataskaitos (išskyrus Nr. 9) po 
karo buvo rastos Vokietijos užsienio reikalų ministerijos 
(A uswiirtigen Amt) archyve535• Viename tokių saugumo 

policijos ir SD pranešimų buvo pabrėžiama, kad Lietu

voje būtų galima atidaryti universitetą vien todėl, jog 
,,Lietuva nekariauja su Vokietija"53<>, kitame - kad A. Vol

demaro šalininkai ketino apsiriboti autonomijos reikala

vimais savo kraštui, tai yra kaip minimumą suteikti Vo
kietijai galimybę formuoti Lietuvos užsienio politiką53\ o 
trečiame analizuojamas ir apibūdinamas lietuvių tautinis 

pasipriešinimo judėjimas538 • 
,,Pranešimus iš užimtų rytinių teritorijų" ir „Ataskai-

tas apie saugwno policijos ir SD veiklą bei situaciją Sovie
tu Sąjungoje" rengdavo RSHA referatas IVA l , vadovau

j~mas SS shirmbanr,fahrer Kurto Lindono539
, ir ~~~tar~s 

Giinteris Knoblochas540• Šio referato kompetenc1Jai pri
klausė komunizmas, marksizmas ir antraeilės organiza

cijos, karo nusikaltimai, nelegali ~r leg~ pr~ešo propa-
anda. Nuo 194 1 metų spalio 21 dienos sis reterntas buvo 

;eorganizuotas į „Vadovaujantįjį štabą~' (Komm,~ndostab~, 

kuris papildomai apsiėmė vadovauti RS~ zv~~g~bai. 
,,Vadovaujanty is štabas" buvo įpareigotas a~n~tl ir Įver
tinti operatyvinių grupių ir būrių, dalyvau1anc1ų o~era-
. · · B rbarosa" pranešinms. Partinės nomenklaturos, ClJ0Je )) a ) . • . 

kuriai nepatiko SD kišimasis į jos reikalus, s~audz1a_m_as 
H. Himmleris 1944 metais buvo priverstas uzdraust1 SD 

sudarinėti ir platinti suvestines
s-lt 

• 
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1941 metų gruodžio l dieną buvo įsteigta vyriau

sioji D apygarda Ostlandas (Leital,sclmitt SD Ostla11d), 
kurios sudėt)je buvo trys D apygardos (Al,sc/111itt SD): 

"' Gd,11\sk1 l.. Cudwzicmsl.it 
J<'<inostl-1 pohc)jnr w sluihl, 

rrucic1 R1rs1y. Priynrntk 
do historu Schutzm,nl15(1\i. 
ten, P.11111r,· l .<pmwirdli•uk. 
ll111/rr1•11 g/,hnu:i KomisJ, 
B<1tl1111111 /l>rod11i pr.n1•t~ 
\ ',in><l,t11·1 l't>l.<kim111 /1is11, 
111111 P.11111r,·i N11ro,fo•'ri, XL. 

Estija. Latvija ir Lietuva. Iki 19-12 mett) kovo visiems 

vokiecių saugumo policijos ir D padaliniams Ostlan

de vndov,n-o opcratyYinės grupės „A" viršininkas. Vė
liau buYo įsteigta ' lTt\ niojo saugumo policijos ir SD 

vndo stlande pareigybė. )L perėmė operatyvinius (SS ,,, .Vt1t1tm,,L<,i:1.,t,s1r;.-J„Krufi-
811.,at:kommm1do) ir ypatinguosius būrius ( 011rler-

Wars1nwa. t9r- t99Rs.l.'i6. 

wug,·nknrps - NJdnnal.~1,1 
hs11n1s, .1lruotoių korpuSl!. kom1111111do) ir teritorinius saugumo poli ijos ir D pada-

linius. \ 1en jam bm-usioc parnldžios saugumo policijos ... c;,•l,.-i111,· F.-lclpo/1:.-, - sl,ptc,t 

gretose bm-o SOO imonių~u. Be to, jam pavald11s buvo !nuko rolicijn. 

apsauginiai batalionai, mobi111s policijos daliniai, p agal-

binės policijos padaliniai ir tarnybos: techninės pagalbos, 

NSKf...~', priesgai rinė apsauga, vietiniai apsauginiai ir 

policiniai daliniai - vietinė policija ir žandarmerija. 1942 

metais jo pavaldumui iš abvero buvo perduota slaptoj i 

lauko policija - GFJJS-l◄. Teritoriniai saugumo policijos 

ir SD padaliniai buvo bendra įstaiga, vykdžiu si gestapo, 

policijos ir SD funkcijas. Ši įstaiga buvo steigiama ope-

ratyvinitĮ grupių turimtĮ struktūnĮ bazėje. Vyresniojo 

saugumo policijos ir SD vado Ostlande š tabas buvo 

nedidelis, jame dirbo apie 25 pareigūnai ir tarnautojai. 

Štabas vadovavo jiems pavaldžioms saugumo policijos 

ir SD įstaigoms ir atsiskaitė u ž jų veiklą RSHA. Štabo 

vidinė struktūra beveik atitiko RSHA struktūrą: 
1-as Sh.')'rius - kadrų atranka, parengimas ir komplek-

tavimas; 

2-as sk-yrius - materialinis ir techninis aprūpinimas; 
3-as Sh.')'rius - saugumo tarnyba (SD); 
4-as Sh.')'rius - gestapas; 

5-as Sh.')'lius - kriminalinė policija (kripo). 
Kiek-vienas skyrius buvo padalytas į atitinkamus refe

ratus ir pareferatus. Štabo personalas dirbo ne tik kan

celiarinį darbą, bet aktyviai prisidėjo prie bylų tyrimo ir 
sulaikytųjų tardymo. 

Ostlando vyriausiojo saugumo policijos ir SD vado 
(Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Ostland/ 
224 

"' 19 ll mr111 l.1pkrrt1 dr. 
11. Ath.uncno PrlrJdeno 
pJrt'r!lJ< la1k1nJ1 ėro m,1!.11 
lmomJ~ !,~ k.lnnmk.i, 
RN111t ,ll'. 

"' Dd ndinomų pnd.1' 
Čll} p 1rn1.1mt' otii:iali,,ml· 
19.14 mc111 p<rson,1hn1J 
mc :s kannmkų r<gi<lrc 

nc:p,Hl·1kl.l111;1 i 1nn1, 1',ul 
F. \'. St.1hle.:k,·ns pnlJ,1use 
1 SDAP. D1<·11<t.1ltcr,h,1,• dcr 
Sch11t1<t.1rlr l tkr I SDAP 
(SS). St.1ml mm Oktoht-r 
19.1-1. 

Riga, BdS Osl/and!Riga). taip pat Pabaltijyje veikusios 
operatyvinės grupės „A" viršininko (Bcfehlshnber der Ein
satzgmppe A) pareigas nuo 194 l metų birželio 22 dienos 

iki 1944 rnettĮ spalio l 7 dienos ėjo šie aukštieji vokiečių 
SS karininkai: 

l 941 -06-22 - l 9-12-03-23 - SS brigadefiilirer ir poli

cijo g<'nerolas majoras teisės dr. Franzas Walteris Stah
leckcris; 

1942-03-29 - 1942-09-02 - SS brigadefiihrer ir poli
cijos generolas majoras tei ės dr. Heincas Jostas; 

1942-09- 10 - 1943-09-04 - SS oberfiilirer teisės dr. 
Humbertas Achameris-Pifraderis'45; 

1943-09-05 - 1944-05-06 - S oberfiihrer Friedrichas 
Panzingeris; 

l 944-05-06 - 1944-10- 17 - S oberfiihrer ir policijos 
pulkininkas Wilhelmas Fuchsas. 

Pabaltijyje veikusiai SS Ei11sntzgr11ppe A iš pat pra

džiu vadovavo ir tuo pat metu ėjo vyresniojo saugumo 

poli~ijos ir SD vado Ostlando reichskornisari~1te pare'.g~s 
SS brigadefiureris ir policijos generolas ma1oras, teises 

dr. Franzas \Valteris Stahleckeris. Pirmasis operatyvi

nės grupės A vadovas gimė 1900 ~1ett1 spalio __ IO te_n~ 
Sternenfelse (Austrija). 1918 metais nuo rugse10 _1 iki 
oruodžio 7 dienos atliko karo tarnybą fronte. Po kar_o 

~-iuringijos universitete baigęs teisė~ stu~!as tapo t:1-
sės 111oksltĮ daktaru ( 1927) ir valstybe~ _tare_1u._ Nuo 19..J0 

.. ,. 28 iki l933 mettĮ g<'ouzes 28 dienos buvo meti) rugpJuc10 o 

darbo biržos direktorius. Pimui kartą NSDAP '~•'.rys ~uvo 
. y ·1· t L93'> 111et11ge0 uzesl d1ena l 92 l - l 923 111eta1s. l' JUO apo - · 5 . • 

(bilieto Nr. 1069130, kai buvo iš naujo per'.eg1struotas -
Nr. 3219015?'•. Tuo pačiu metu tapo SS nanu ( _r. 730-1_1) 

dz' io 18 diena 1·a111 buvo suteiktas p1r-ir 1933 metu gruo , . 
. SS k· r·111inko laipsnis - SS sturmfiihrer. Po dveJtĮ metų 

mas , ,1 ,r,··1 • · 
b l d,... 20 diena t·1po SS obersturm.111 ire, ir 1935 metų a ,m z10 , • . . .... 

d . . dovauti Viurtembergo politme1 pohc1p1. 1936 pra eJO va , • l · · 
. 30 dieną tapo SS hauptsturmjiihrer, o yg,ai metų sausio ' ' ,•. 

po metų - SS sturmbnmifiihrer. Nuo 1937 metų geguzes 
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l l dienos iki tų pačių metų gruodžio - Breslau saugu
mo policijos ir SD viršininkas. 1938 metų gegužės 20 

dieną pradėjo eiti saugumo policijos ir SD inspekto
riaus pareigas Vienoje (XVII ir XVIII karinės apygar
dos), tuo pat metu buvo SS Einsatzgruppe Wien 547 (dvi 
Einsatzkommando) ir SS Einsatzgruppe II Briinn ( trys 
Ei11satzkommando) vadovas. Tų pačių metų balandžio 
20 dieną jam buvo suteiktas SS obersturmbannfiihrer, o 
nepraėjus nė mėnesiui , gegužės 15 dieną - SS standar-

s.
7 

Jos sudėtyje buvo Einsatz. 
kommando „Osterreich· 
(vadas Franzas Sixas). 

S4' Tuo metu šių grupių ti~lu.s 
pavadinimas buvo „Einsatz. 
grnppen der GehcimstaaJs. 

poliui und der SD-Reichs
fūhrer SS': Be „Dresden•, 
„Wien" ir „n Brūnn·, dar 
buvo „l Pragu (keturios 
Einsatzkommando ). 

k d· s+9 Sidabrinis SS žiedas buvo ten+žihrer laipsnis. Nuo 1939 metų ovo 15 ienos tapo 
'J

I 

vienas aukščiausių apdcm-
SS Einsatzgruppe Dresden (Sudetai) vadu548

• 1939 metų nojimų. Jis buvo įteikiamas 
gegužės l dieną jam suteiktas SS oberfiihrer laipsnis, ne už karinius nuopelnus.o 

kaip asmeninė padėka nuo nuo birželio 2 dienos buvo paskirtas saugumo poli- ss ,eichsfūhrer. 
cijos ir SD vadu Bohemijos ir Moravijos protektorate. 
1940 metų gegužės-lapkričio mėnesiais tokias pat pa-
reigas ėjo Osle (Norvegija). Nuo 1940 metų lapkričio 
14 iki 1941 metų birželio 18 dienos dirbo patarėju Už-

sienio reikalų ministerijoje. Vienu metu šis jaunas ir 
agresyvus SS generolas URM vadovavo ,,,Ypatingajam 
biurui Indijos klausimais", nors jo žinios apie Rytus 
bu\·o gana kuklios. 1941 metų kovo mėnesį buvo ko-

mandiruotas į Belgradą vadovauti žvalgybinei veiklai. 
1941 metų vasario 6 dieną gavo pirmą generolo laips-
rų - 5S brigadefūhrer ir tapo policijos generolu majoru. 
\ yriansiosios Reicho saugumo valdybos VI valdybos 
d~ento A (SD žvalgyba užsienyje) vadovas. Už 

sązm~ tarnybą bu,ro apdovanotas SS reichsfūhrer 
Garbes_spaga ir :\firties Kaukolės žiedu (Totenkopfring 
der SSY-3. Nuo 1941 metų birželio 22 dienos - SS Ein-
~Kn:ppe A viršininkas ir tuo pačiu metu nuo lapkri-
oo menesio - Ostlando ~rv . 1· .. 
. · • , resnys1s saugumo po tCIJOS ir SD \·adas S t .l-~--- . 

_ -
0
~as vadovauti operatyvinei gru-

pet dr. F. V Stahl~'-.P.-i„ s1·ek · t . SS . h 
• • • cŲl ... ~ Q e a gauti gruppenjū rer 

R. Heyancho malo k · .. 
. . nę, cuns nerode Jam simpatijos. Be 

to, : ,h~vo įsaky~~ (Befehl ist Befehl). 

~ gneztą ~ur~ymą, kad „asmenys, ži
~ . . ~-b~ paslaptis, Jokiu būdu neturi teisės da-
~f\"'aU11 OI>efaQJnc&> Jci•n ·· · :1_ 

• , ~......, "'-U
1ose Jie nzU\.'Uoja patekti į priešo 
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Ostlando vyriausiasis 
saugumo policijos ir 
SD vadas, Pabaltijyje 
veikusios operatyvinės 
grupės „A" viršininkas SS 
brigadefuhrer ir policijos 
generolas majoras 
dr. F. V. Stahleckeris 

~liO Gesta.po ir so pareigūnai nelaisvę"550, generolas nesėdėjo štabe, o aktyviai dalyva-
negalėjo būti siunčiami vo kovos veiksmuose. 1942 metų kovo 23 dieną jis buvo 
j frontą. Jle.1ap10 )K., d k k . 
HcmopW1 ucmano. mirtinai sužeistas netoli Krasnogvar eis ·o 'OVOJe su 
Gtoneaci.;. 1993, e. 189. bolševikų partizanais ir mirė karo ligoninėje Estijoje551 • 

~
1 

E. Crankshaw teigia. kad Prahos pilyje įvykusioje gedulo ceremonijoje, skirtoje 
tai buvo estų partizanai. žuvusio nekompromisinėje kovoje su Reicho priešais di-
Crankshaw E.. Gestapo - d,ryn· o SS brigadefiihrer ir policijos generolo majoro dr. nanųlzie tymnii, \Varszawa, J 1 

1960, s. 111. F. v. Stahleckerio garbei kalbą pasakė pats .RSHA vado-
~ SS-Mann im uben und im vas SS obergruppenfiihrer R. Heydrichas552• Si ceremonija 

Sterben. D~ Deutsche Poliui. gal šiek tiek jį džiugino, nes d~uguma RSHA laikė dr. 
Nr. s. lS-O-l-1942, s . 113. R H d h k nku entu preten 

F. v. Stahleckerj rimtu • ey ne O ·o r -1
H Apie SS brigadefiurc-rio d s53 

dr. F. v. Stahleckerio žūti duojant į RSHA va ovo postą· · 
oficialus vokiečių saugumo Plačiajai istorikų visuomenei tikslios dr. F. ~- ~tah-
policijos leidinrs informaYo leckerio žuvimo aplinkybės nėra žinomos. Ofic1ahan1e 
tik l 942-08-0 l - Befehlsblatt k 
des Chefs der Sicherheits- pranešime, paskelbtame vokiečių policijos lai · rašty-
poliz.ei und <ks so, l'<r. 33. . e Die Deutsche Polizei", rašoma, kad generolas „su 
l -08-1942, -LC\½,f.R-1399. J ". . ... o ·d· · .. VokietiJ·ai žuvo kovoJ·e su ap. 1. b. 49. L 122. meile Fmrenm ir 1 ztaJai 
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k...~ A n ~J. tvt,, rz t 9.l? ,~t meln 
T hcbcr ~l~nn und unscr gut~t 

Generolo F. V. Stali/eckerio -• 
11ckrologas 

Vdter 

·· Dr. Walter Stshledltr 
ff-Br~g~def U~ter und Ceneralm•Jor 
o~r Pollu~l l tohĄber der Kriegs· 
v,r,h cn '•tkreui e nut Schw ert~rn l . 
u. l? Kl., dcs l:K. n. Kl. und de~ 
~,lbc1n~n Verwundet~nauzeicr.ens .. 
•,of d<'m Trctn'-nort ųon der Front 
1!'\ dti, it~1•ai ,,l\d·;.~reH ,t'\nen s<hW~• 

t1•l V trlt?t t Jngen erlegen, die t'r 
11 l EI 1n~at1qrup-penchef der Stcher•• 
'" 1tspnhte1 und dr ~ SD. im Kampf 
lur Fuhrer und Gto8d,._utschland lm 
o~tcn crhttt'n hclL 

Fr"u Glbrlf'le St•hlecker. rsoh. 
Fr~un " cn Cu\t hngen ; Konr•d. 
Annr.-Krlsllne Gl1el1 . und .Boto. 

r:-, g XIX. Ku)l4n1.enpl6t~ 2. 

bolševizmu"ss4. Tačiau rusų autorius S. Čertoprudas 

( C. ~eprno~1pyo) rašo> kad prasidėjus vokiečių ir rusų 
kar~1 Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos vado

vybe teroristinei veiklai aktyviai panaudojo likusius 

gyv_us po stalininių represijų vok.iečių komunistus

: ~1gra~tu_s> j~olab_kad dauguma jų buvo įgiję puikios 
alg~~i~es-diverSmės veiklos patirties pilietinio karo 

Is~ani!~J_e metu. Juos permesdavo per fronto liniJ· ą 
ag1taciJa1 tarp ki · · k 
l
.k .d . vo ecių areivių ir karininkų atlikti ir 
i v1 uoti vermacht b . T • . . .. . . . 0 ei rec10Jo reicho administra-

ClJOS vidurines g d . . ran ies vadus. Tarp nužudytųjų rusų 
autonus pamini SS ob .r,·· h 
ir SS E. er1u rer dr. Hansą Nockemanną 

tnsatzgruppe A d . 
Stahlecker·5ss va ą SS bngadefuhrer dr. F. V. 

l . 
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s!>4 Die De11tscl1e Polizti, 15· 

April 1942, Nr. 8. 

m t tepTOnpyA C,, Qxomll HII 
<t,,opepn. TcHiHa 11qs13au· 
MOC 11111 Aoom,ifia 11111111epa, 
MoCKBO, 2004, e. 208· 

,.,. Bcfehlshl,,tt ties ( hcfs dcr 
Slchcrheltspollzcl un<l dcs 
SD. Nr. 16, 18·04-1942, 
LC\IJ\ , f. R 1199, ap. l, b. 49, 

1. 72. 

Žuvusį kovoje dr. F. V. Stahleckcrį SS Einsatzgruppe 
A viršininko ir Ostlando vyresniojo saugumo polici
jos ir SD vado poste 1942 metų kovo 29 dieną pakeitė 

gana jaunas intelektualas SS brigadefiihrer ir policijos 
genero las majoras teisės dr. Heinzas Jostas"~6

. Kaip 
tik jam kai kurie nacizmo istorijos ekspertai priskiria 
Einsatzgruppe sukūrimo autorystę. Jis gimė 1904 metų 

liepos 9 dieną Holchausene vaist in inko šeimoje. Jo 
motina sirgo psichine liga ir 1931 metais nus ižudė. 

Išsilavinimą teisės ir ekonominių mokslų srityje įg ijo 

Heseno ir Miuncheno universitetuose ir netrukus tapo 
teisės mokslų daktaru. Dar studentaudamas priklausė 
deš iniajam Jaunimo vokiečitĮ ordinui (Jungde utschen 
Orden). Nuo 1928 mettĮ sausio 2 dienos tapo greitai 
augančios radikalios partijos - NSDAP - nariu. bilieto 
Nr. 75946, o nuo 1929 metų - SA nariu. 193 1 metais įs
teigė savo kontorą ir advokatavo Lorche. A. Hitleriui 
tapus Vokietijos kancleriu, H . Jostas, kaip nusipelnęs 
partietis ir teisininkas) nuo l 933 metų kovo mėne
sio pradėjo dirbti komisariniu policijos direktoriumi 
Vormse, nuo spalio mėn . - Gysene. l 934 mettĮ liepos 
25 dieną priimtas į SS organizaciją, bilieto Nr. 36243, 
ir tais pačiais metais liepos 27 dieną , b(1damas SS 
sturmbannfiihrer (majoras), perėjo tarnauti į SD. Jau 
kitais metais balandžio 20 diem} tapo SS obersturm
bannfiihrer. Turėdamas aukštąjį išsilavinimą ir neei
linius gabumus, l 936 metų balandžio 20 dieną tapo 
SS stnndnrtenfiihrer (pulkininku) ir Vyriausiosios SD 
įs taigos Kontržvalgybos skyriaus vadovu. Organizavo 
žvalgybinį darbt} pilietinio karo metu Ispanijoje. Lygiai 
po metlĮ balandžio 20 diemĮ tapo SS obcrfiihrer. 1938 
metlĮ rugsėjo mėnesį vadovavo SS Ei11satzgruppe Dres
deu (penkios Ei11satzkomma11do). Nuo 1939 mettĮ kovo 
15 dienos SS Einsatzgruppe \1Viet1 (Sudctai) vadas. 1939 
mehĮ balandžio 20 diem}, A. Hitlerio gimimo 50-me
čio proga, jam suteiktas SS brigadefiihrer) o 194 1 mettĮ 
sausio l diem} - ir policijos generolo majoro laipsnis. 
Už sąžiningą t arnybą apdovanotas auksiniu NSDAP 
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ženkleliu, SS reichsfiihrer Garbės špaga ir Mirties Kau

kolės žiedu (Totenkopfring). Nuo 1939 metų rugsėjo 
27 dienos iki karo su Sovietų Sąjunga pradžios buvo 

Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos VI valdybos 

(SD) viršininkas. Valdybos veikloje atskleidus valiutos 

f~ndų. n~~~oj~o ir apskaitos tvarkymo pažeidimų įta
r_imo se~ehs knto ir ant H. Josto. Jam 194 1 metų birže

~1_0 22 dieną laikinai reikėjo palikti aukštas pareigas. Ji 
siame poste pakeitė garsusis W. Shellenbergas. H. Jos
tas buvo pažeminta 'ki ·1· . l . R . . . s 1 ei m10 a1psnio ir pasiųstas į 
ytų fr~ntą._ š11vyk1 H. Jo5to biografijoje iki šiol gaubia 

~aslapt1s. ~ 1to t_~k_io pavyzdžio Trečiojo reich o slaptų
JuŲ ~ar_nybų '.st~r'.J 0J~ _nėra. Nė kiek nenukentėjusio karo 

g YJe pas1ga1leta, JIS reabilituotas ir 1941 t d 
n · k l . . me ų ru e-

d
l pbe_r _e_tas l Re1cho ministerijos užimtoms Rytų sritims 
ar m, stabą Ka k " .. 

d
. . " u azas . Veliau 1942 metų liepos 29 
ienos ras te A H' tl • . . 

. l enu1 re1chsministras A l' b 
gas rekomend H . • ,osen er-

avo Jostą l K l k.. k ralinio ko • · a mu 1JOS rašto gene-
m1saro postą 1942 

tui buvo gr •· · metų pradžioje H. Jos-
ązrntas SS gene l l . . . . . 

vadovauti E' ro O aipsn1s 1r JIS pradėJ. o 
msatzgruppe A t • . . •. 

neilgai. ' aciau ir sias pareigas ėjo 

NeignoruoJ·ant E. msatzgruppe .kl 
suderinamumo su . vei os Rytuose ne-

tarptautine teise ir kalbant apie dr. 
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Ost/ando vyriausiasis 
saugumo policijos ir 
SD vadas, Pabaltijyje 
veikusios operatyvinės 

grupės „A" virši11i11kas 
SS brigadefiil,rer ir poli
cijos ge11ero/as majoras 
dr. H. Jostas 

"' J l. Josro pa,iūroms atvirai 
prirarė EG .D" aulcltas 
pareigunas, EK 12 vadas 
SS obers111r111ba111if11/irer 
Gustavas Nosske. Kaip 
1c1gc 1e1smo proceso metu, 
pana§iai elge<i EG .D" va 
das SS grnppe1if11/irer Otto 
Ohlendorfos §iuo klausimu 
buvo nuėJęs neigi pas 1-1. 
l limmlcrj, su kuriuo nebu
vo abipusės simpatijos. 

'" Die11stnlters/iste der 
Scl,utzstnjfel der NSDA P 
(SS-Oberstgrnppe,if,i/irer -
SS-Sta11dnrte1ifiihrer), Stand 
vom 9, Novembcr 1944, 
Berlin, 1944, S. 16. 

" ' Leidinyje 3111111Kno11eiJuR 
Tpembelo pellxa, MocKea, 

1996, e. 247 teigiama, 
kad H. Jostas buvo vienas 
paskutmi11 karimų nusikal-
1ėl,ų, pakartų 1951 metais 
Landsbcrgo kalėjime. 

"° Deja, auro rius savo archyve 
ncluri dr. H. Achamerio
Pifradcrio nuotraukos. 

H. Jostą, tenka pažymėti tuos, kurie sugebėjo gana pavo

jingomis sąlygomis pasipriešinti nacistų ketinimams557. Ir 

nors tas „perėjimas į opoziciją" buvo pavėluotas, tenka i 

tai atkreipti dėmesį. Dr. H. Jostas, energinga ir autorita

rinė asmenybė, kone vienintelis iš SS elito, kuris katego

riškai atsisakė vykdyti jam skirtą misiją. Jis pasirinko ne
paklusnumą ten, kur lojalumas neatneštų jam garbės. Jis 
susitiko su R. Heydrichu, o paskui net su H. Himmleriu, 

kad jiems asmeniškai pareikštų savo priešiškumą ekster

minacijos programai. Dėl tokio aktyvumo H. Jostui buvo 
skirta drausminė nuobauda ir j is atsidūrė gestapo akiraty
je. 1942 metų rugsėjo 2 dieną jis buvo atleistas iš Einsatz
gruppe A vado pareigtĮ ir paskirtas Reicho ministerijos 

užimtoms Rytų sritims igaliotiniu prie armijų grupės,, /\.' 
su būstine Nikolajeve. 1944 metų pradžioje grižo i Berly
ną ir išėjo i pensiją. Po ilgo tyrimo 1944 metų balandi SS 
generolas H. Jostas buvo pažemintas iki seržanto laipsnio 
ir perkeltas tarnauti į Waffen-SS dalinius. Tačiau doku
mentai rodo, kad tų pačių metų rudenį jis buvo reabili
tuotas. SS Vyriausiosios personalo valdybos leidžiamame 
SS karininkų sąraše jo pavardė užėmė garbingą 227-ą vie
tą558_ Vis dėlto 1945 metų sausį jis buvo išbrauktas iš SS 
narilĮ sąraštĮ. Po karo, 1949 metais, amerikiečių karinio 
tribunolo Nr. 9 nuteistas mirties bausme, tačiau atsižvel
giant į jo priešiškumą nacistinei eksterminacijos progra
mai ir tarpininkaujant VFR vyriausybei 1951 metų sausio 
mėn. bausmė buvo sumažinta iki 10 mettĮ, o 1951 metų 

gruodžio mėn. dr. H. Jostas paleistas į laisvę. Iki mirties 
1964 mettĮ lapkričio 12 dieną'59 buvo daugelio Vokiet ijos 
koncerntĮ patarėjas, juristas ekonomikos klausimais ir sa

varankiškas ekonomistas Diuseldorfe. 
Pašalintą iš pareigq SS brigadefiifirer H. Jostą pakei

tė į Rygą atvykęs jo kolega SS standartenfiifirer teisės dr. 
Humbertas Achameris-Pifraderiss.o. Jis gimė 1900 metų 

lapkričio 21 dieną Sudetuose. Dalyvavo Pirmojo pasau
linio karo miišiuose, o po karo baigė aukštąsias teisės 
studijas. Mokėjo prancfaztĮ kalbą. 1940 metais apgynė 
disertaciją ir tapo mokslt1 daktaru. Kai po Pirmojo pa-

231 



saulinio karo udetni atsidūrė Čekoslovakijos sudėtyje, 
ji' isrniinrn j Au triją ir pradėjo tarnybą Zalcburgo gcle

iinkdil! policijoje. 1931 mellĮ lapkričio l O dieną į tojo į 

1 ~DAP uustrų sk.·yrit) (bilieto r.614 104). Austrijos vy

riau ybė netolernYO, kad Yal tybės tarnautojai dalyvauja 

politinių, ypač provokiškų, organizacijų veikloje ir 1935 

metl! vasarį atleido H. Achamerį-Pi fraderį iš tarnybos 

policijoje. Saugodamasis arešto pabėgo į Vokietiją ir 

buvo priimtas į Miuncheno policiją. 1935 mettĮ rugsėjo 

3 dieną įstojo į SS (bilieto Nr. 275750) ir po trijų dienų 

buvo priimtas tarnauti į gestapą, o kitų metų balandžio 

15 perkeltas į gestapo centrinį aparatą Berlyne. 1936 

metų sausio 30 dieną gavo pirmą SS karininko laipsnį -

untersturmfuhrer, o tų pačių mettĮ lapkričio mėnesį p a

aukštintas SS obersturmfiihrer. 1938 metais, turėdamas 

SS hauptsturmfuhrer laipsnį, pradėjo vadovauti gestapo 

JI C l skyriui (austrų pabėgėliai) . 1938 metų kovo 12 die

ną tapo SS obersturmbannfuhrer. 1939 metų kovo mėnesį 

komandiruotas į Vieną organizuoti gestapo tarnybą. 1940 

metų balandžio 14 dieną skiriamas saugumo policijos ir 

SD inspektoriaus pavaduotoju Vysbadene ir tuo pačiu 

metu nuo birželio l dienos vadovavo gestapo poskyriui 

Darmštate. Abi šias pareigas ėjo iki 1942 metų liepos l 

dienos. Tą dieną jis tapo saugumo policijos ir SD ins

pektoriumi Vysbadene. 1941 metų lapkričio 9 dieną jam 

suteiktas SS standartenfiihrer laipsnis. Nuo 1942 metų 

balandžio dirbo RSHA. Nuo 1942 metų rugpjūčio 26 die

nos iki 1943 metų rugsėjo 4 dienos - Ostlando vyresnysis 

saugumo policijos ir SD vadas ir saugumo policijos ir SD 

įgaliotinis prie armijų grupės „Šiaurė", o nuo rugsėjo 10 

dienos - tuo pačiu operatyvinės grupės „A" viršininkas. 

Šalia šių pareigtĮ, nuo 1942 metų spalio 23 dienos iki 1943 

metų liepos 28 dienos jis buvo kovos su sovietiniais pa r

tizanais kovinių junginių štabo viršininkas (Fuhrungsstab 
fur Bandenbekiimpfung). Už sėkmingą pareigų vykdy

mą 1943 metų sausio l dieną pakeltas iki SS oberfuhrer 
laipsnio, o tų pačių metų rugpjūčio 31 dieną apdovanotas 

II klasės Geležiniu kryžiumi. Nuo 1943 metų rugsėjo 4 
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'-' VokiečnĮ kr11n111ahnės po 
licijo< i r !(C<t., po parciginl< 
lrupcmis, ,ltit111kantis kannĮ 

pulk11unko IJ1psn1, 

dienos iki 1944 metų sausio 9 dienos - saugumo polici

jos ir SD inspektorius Štetine. Nuo 1944 metų vasario 26 
dienos perkeltas į centrinį aparatą Bedyne ir tapo RSHA 

IV valdybos vadovaujančiosios grupės „B" bei referato 
IV B l vadovu. H. Achameris-Pifroderis žuvo 1945 metų 
balandžio 25 dieną Lince oro antskrydžio metu. 

1943 metų rudenį E. Kaltenbruneris į Ostlandą 

atsiuntė aukštą Vyriausiosios reicho saugumo valdy
bos pareigūną SS oberfiihrer Friedrichą Panzingerį. 
Jis gimė 1903 metų vasario l dieną Miinchene. Po Pir
mojo pasaulinio karo universitete studijavo teisę. Nuo 
1933 metų liepos 10 dienos - SA narys. 1934 metlĮ gruo
džio l dieną pradėjo tarnybą policijoje. 1937 metų spalio 
l dieną perkeltas į gestapo būstinę Berlyne. 1937 metlĮ 

gegužės l dieną tapo NSDAP nariu (bilieto Nr. 5017341), 
o po dvejų metų - 1939 metų balandžio 20 dieną - SS na
riu (bil ieto Nr. 322118). Nuo 1939 metų balandžio 20 die
nos - SD pareigūnas. Tapęs artimu H. Miillerio draugu, 
1940 metų rugpjūčio mėn. perėjo i Vyriausiąją reicho 
saugumo valdybą ir vadovavo IVA grupei (kova su na
cionalsocializmo priešais, sabotažas, apsaugos tarnyba). 
1941 metų birželio mėn. Pabaltijyje veikė ,,/\' operatyvi
nės grupės sudėtyje. Buvo Sonderkommission Rate Kapel
le, t iriančios „Raudonosios kapelos" veiklą (soviettĮ žval
gybos tinklas Vakarq Europoje), vadovas. Apdovanotas 
l klasės Kovinių nuopelnų kryžiumi su kalavijais. Nuo 
1943 metlĮ sausio 25 dienos paaukštintas iki Regierungs
direktor561 . 1943 metlĮ rugsėjo 5 dieną paskirtas vokiečių 

saugumo policijos ir SD vyresniuoju vadu Ostlande. Kar
tu buvo atsakingas už SD operatyvinę grupę,,/\'. Šias at
sakingas pareigas ėjo iki 1944 metų gegužės 6 dienos. Nuo 
1943 meili balandžio 20 dienos - SS standartenfuhrer. 
1944 meili gegužės 21 dieną jau kaip SS oberf iihrer grižo 
į Berlyną ir vėl tapo Vyriausiosios reicho saugumo valdy
bos IVA grupės vadovu. Po SS gruppenfiihrer A. Nebeso 
arešto nuo 1944 metq rugpjūčio 15 dienos tapo RSHA 
V valdybos (kriminalinė policija) viršininku. 1946 metų 
spalio 3 dieną pateko į rusų rankas ir teismo, vykusio 
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1952 metų kovo 22 dieną Maskvoje, nuteistas 25 metus 
kalėti. Būdamas nelaisvėje buvo užverbuotas ir tapo so

vietinio saugumo agentu. 1955 metų rugsėjo mėn. am

nestuotas ir perduotas Vakarų Vokietijai. Atsidūręs Tė

vynėje atvyko į R. Gehleno tarnybą ir prisipažino esąs 
užverbuotas sovietų žvalgybos. 1959 metais, netrukus 

prieš numatomą suėmimą, rugpjūčio 8 dieną Miunchene 
nusinuodijo ciano kaliu. 

Naujasis Ostlando saugumo policijos ir SD vadovas 

F. Pancingeris įsipareigojo SS reichsfiihrer H. Himmleriui 

sunaikinti visas bolševizmo apraiškas jo teritorijoje, visiš

kai likviduoti sovietinį ir kitol<Į partizaninį judėjimą Pa

baltijyje ir pagerinti žvalgybinę veiklą. Savo pokariniuose 

parodymuose 1949 metų gruodžio 16 dieną sovietiniams 

tardymo organams jis teigė: ,,Vyriausiosios reicho saugu

mo valdybos įsakymu aš buvau paskirtas į Pabaltijį sau

gumo policijos vyresniuoju vadu. Man buvo pavaldūs visi 

gestapo ir SD organai Latvijos, Lietuvos ir Estijos teritori

joje. < ... > Saugumo policijos vado pareigoms Pabaltijyje 
buvo reikalingas ne budelis, koks buvo Pifraderis, o kvali

fikuotas žvalgas, turintis solidžias žvalgybinio darbo < ... > 
ž_inias. < ... > Miuleris specialiai man nurodė atkreipti ypa

tingą dėmesį į kovą su komunistiniu pogrindžiu Pabalti

jyje ir partizanų slopinimą ... Pritaikius griežtas priemones 
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VokiečiiĮ vyresnysis 
saugumo policijos ir 
SD vadas Ost/ande 
SS stmuiartcnfiilrrer 
E Pa11zi11geris 

"'' 6apKon JI „ /l iie6pHX a6nepa. 
Ta11mrn, 1971, e. 9 1- 92. 

~\ 811cp~, :, ro 61,ino CCKpCTOM. 

/1/JOCCIIIWI /./ /( J<l/CC, 1990, 

l'/9. 10, e. 136. 

man pavyko iki tam tikro laipsnio nuslopinti partizaninį 

judėjimą kai kuriuose Pabaltijo rajonuose ir likviduoti ne
mažai komunistinių pogrindinių organizacijų ... Po pus
antro mėnesio man pradėjus eiti savo pareigas, inspekci

jos tikslais į Rygą atvyko Himmleris < ... >"562
• 

Paskutiniu Ostlando saugumo policijos ir SD vyres
niuoju vadu nuo 1944 metų gegužės 6 dienos iki tų pa
čių metų spalio 17 buvo SS oberfiihrer ir policijos pulki

ninkas Wilhelmas Fuchsas, apie kurį plačiau kalbėsime 

toliau. 
Pirmiej i į vakarinius Lietuvos rajonus 1941 metų 

birželio 22 dieną įvažiavo SD operatyvinės grupės „K 
Einsatzkommando „Tilsit" kariai, vadovaujami SS sturm
bannfuhrer Hanso-Joachimo Bohme. Jų kelias ėjo per 
Tauragę, Kudirkos Naumiesti, Virbalį, Kybartus, Vil
kaviški, Švėkšną. Birželio 25 dienos rytą kartu su savo 
operatyvinės grupės „K priešakiniu būriu (Vorkomman
do) į Lietuvos laikinąją sostinę Kauną įžengė SS brigade
fiihrer ir policijos generolas majoras dr. F. V. Stahleckeris. 
Viename pirmtĮjų raportų i Berlyną jis rašė: 

,,< ... > Dar pačioje rytinės kampanijos pradžioje akty
vios nacionalinės Lietuvos jėgos susijungė į vadinamuo
sius partizaninius junginius, siekdamos aktyviai dalyvau
ti kovoje prieš bolševikus ... Pačiomis pirmomis dienomis 
organizuota lietuvit) saugumo ir kriminalinė policijos, 

sukomplektuotos daugiausia iš buvusi4 policinink4, ku
ritĮ dauguma buvo išlaisvinti iš kalėjim4 < ... > Gyventojai 
savarankiškai, be nurodymtĮ iš vokiečių pusės, ėmėsi pa
čių griežčiausit1 priemoni4 bolševiktĮ atžvilgiu < ... >."56J 

Atvykusios vokieči4 saugumo policijos ir SD opera
tyvinės grupės vadas stengėsi subordinuoti ginkluotus 
lietuvių būrius, atsikuriančią lietuvių saugumo ir viešą
ją policiją, tvarkyti jų veiklą norima vokiečiams linkme. 
Šios grupės operatyvinis būrys 3/ A ypač aktyviai ėmė ko
manduoti vietiniams ginkluotiems lietuvių bttriams. Bū
ritĮ vadai gavo įgaliojimus ir tarnybinius pažymėjimus in 
blanco, kuriuose buvo užrašas: ,,Dr. Stahlecker SS-Briga-
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defahrer und Chef der Einsatzgruppe A_ ~er Sicherheits~o
lizei und des SD''. Įgaliojime buvo te1g1ama, kad pazy
mėjimo savininkas veikia vokiečių saugun~o pol_ici~o_s ir 
saugumo tarnybos įgaliotas ir visi prašonu suteikti iam 
reikiamą pagalbą. Pažymėjimo savininkui buvo garan
tuota asmeninė generolo globa, suteikta teisė būti gatvėje 
komendanto valandos metu ir turėti su savimi šaunamąjį 
ginklą564 • Tačiau vermachto junginių vadovybė Lietuvoje 
kategoriškai pasisakė prieš tokių dokumentų in blanco iš
davimą ir jų ilgainiui nebeliko. 

Pradiniame karo su Sovietų Sąjunga etape į Lietuvos 
pietinę teritoriją buvo įžengę dar vienos saugumo po
licijos ir SD operatyvinės grupės, pažymėtos raidiniu 
simboliu „B" ir priskirtos prie armijų grupės „Centras", 
padaliniai. Jau birželio 23 dieną operatyvinė grupė „B"565 

atvyko į Poznanę (Lenkija), kad kitos dienos rytą žygiuo
tų į Varšuvą. Vykdant RSHA nurodymą, buvo užmegztas 
ryšys su armijų grupės „Centras" (Mitte) vadovybe ir šios 
grupės užnugario zonos Nr. l 02 vadu. Atlikus suderinimo 
veiksmus grupės ypatingasis būrys 7a (Sonderkommando 
7a, vadas SS obersturmbannfuhrer Walteris Blume) bir
želio 26 dieną buvo priskirtas prie 9-osios armijos ir per 
Rytų Prūsiją ketino žygiuoti keliu Nr. 4 į Vilnių. Tačiau 
buvo gautas operatyvinės grupės vado nurodymas pa
keisti žygiavimo kryptį i pietus ir žygiuoti į Minską, kur 
ir atvyko liepos 4 dieną. Operatyvinis būrys 9 (Einsatz
kommando 9, vadas SS obersturmbannfuhrer dr. Alfredas 
Filbertas) birželio 29 dieną atvyko į Vilnių ir čia išbuvo 
iki rugpjūčio 9 dienos. Jis Vilniuje perėmė iš vermach
to vietos savivaldybės sukurtą lietuvių policijąS(,6. Paskirti 
atsakingais už tvarkos palaikymą policijos pareigūnai ir 
lietuvių aktyvistų apsaugos būrys. Visiems gyventojams 
buvo įsakyta paklusti ne tik vokiečių karinės administra
cijos, bet ir jos paskirtų vietinių savivaldos institucijų, taip 
pat lietuvių pagalbinės policijos įsakymams, juos vykdyti. 
Vokiečių karinės administracijos viršininkai uždraudė 
vietos valdžios institucijoms (lietuvių policijai) suimti gy
ventojus ne žydus nesant iš anksto gauto vokiečių karinių 
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"'' Iki 1941-07-11 ši SS brigad,
f11hrer Arthuro Nebe vado
vaujama operatyvinė grupė 
turi:ju indeksą „C" arba 
pakaitą „m·. Liepos 11 d. 
operatyvinė grupė „8" gal'O 
indeksą „C". - Ereig11is111el
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Nr. 17. 

,.. Ytzhakas Aradas teigia, kad 
tuo metu EK-9 buvo paval· 
dūs l 50 lietuvių policininkų. 
Arad Y., Glieto i11 Jlames. 
11,e struggle and destr11ct1on 
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Jw/ocaust, Jerusalem, 1980, 
p. 347. 
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ar policinių įstaigų raštiško sutikimo567
• Vilniaus miesto 

ir srities piliečių komitetas informuotas, kad ,,< ... > vokie
čių < ... > saugumo policijos ir SD veiksmai turi pirmeny
bę prieš Lietuvos teismo įstaigų veiksmus"568• Rugpjt1čio 9 

dieną operatyvinis būrys 9/B išvyko į Pskovą. 
Galiausiai 1941 metų rugpjūčio 9 dieną Vilnių per

ėmė operatyvinio būrio 3/ A padalinys (Tei/kommando 
3/A), vadovaujamas SS obersturmfiihrer Ericho Wolffo, 
o vėliau SS hauptsturmfahrer Hermanno Gertho. Šiame 
padalinyje tarnavo apie 40 pareigūnų. Apie 1942 metų 

vasario mėnesį Teilkommando 3/ A buvo pavadintas vo
kiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus skyriumi. Jam 
iš pat pradžių vadovavo minėtasis H. Gerthas, o po jo 
SS obersturmfahrer Rudolfas Neugebaueris ir Augustas 
Miilleris. Šio skyriaus organizacinę struktūrą, remda
masis A. Ramme studija apie SS saugumo tarnybą, gana 
smulkiai yra pateikęs A. Bubnys569

• 

Birželio 28 dieną į Kauną atvyko kitas operatyvinės 
grupės ,X padalinys - ypatingasis būrys l b (Sonder
kommando l b ), vadovaujamas SS obersturmbannfuhrer 
dr. Ericho Ehrlingerio, kuris neilgą laiką buvo aukščiau

sia vokiečių policinė valdžia mieste. Jau tą pačią dieną jo 
įsakymu karo lauko komendantūra nuginklavo ir išfor
mavo lietuvių partizanų būrius. Iš jų po derybų su Kauno 
miesto ir apskrities karo komendantu pulkininku J. Bo
beliu, dr. E. Ehrlingerio pritarimu ir jam padedant, buvo 
pradėtas formuoti ir vėliau apginkluotas lietuvių pagal
binės policijos batalionas „Polizeihilfsbatai/lon Kaunas'; 
lietuviškai vadintas Tautinės darbo apsaugos 1-u batalio
nus10. Batalione buvo penkios kuopos, iš kurių dvi buvo 
sukomplektuotus iš „Geležinio Vilko" narių. Kaip tik šios 
dvi kuopos buvo priskirtos prie SS ypatingojo būrio 1bs11. 
Lietuvių 4-ai kuopai, vokiečių vadinamai „Erschiessungs
kommando" ir vadovaujamai leitenanto Broniaus Nor
kaus, teko atlikti ypatingą užduotį VII forte. Netrukus 
B. Norkaus vyrai buvo paimti į garsiąją „Rollkommando': 
vadovaujamą SS obersturmfuhrer Hamanno. Lenkų auto-
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1 Vokiečių karinės adminis

tracijos viršininko generolo 
majoro Wolfgango von 
Ditfurtho 194 1-07-16 jsaky
mo vertimo i lie1Uvi11 kalbą 
nuorašas, LCVA, f. R-1436, 
ap. l, b. 38, l. 8 1. 

"" Ten par, f. R-685, ap. b. 2, 
l. 16. 

169 Vokieči ,1 ir lietuvių saugu
mo policija (1941 - 1944), 

Genocidas ir rez;stcucija, 
1997, Nr. l, p. 162- 163; 

Bubnys A., Vokiel i11 oku
puora Lieruvn (/941 - 1944), 

Vilnius, 1998, p. 79, 83. 

"" LCVA, f. R- 1444, ap. l, b. 8, 
1. 35. 

"' Ereig11ismeld1mge11 UdSSR, 
Nr. 14 vom 6.07.41. 

"' A. Damušis Hamannui 
suteikia vardą „Guent-
her•. Damušis A., Lietuvos 
gyventoj</ aukos ir mwstollai 
A11trojo pasa11/i11io karo ir 
pokario (19<10-1959) metais, 
Kaunas, 1991, p. 73. 

,., Korab-Zebryk R., Biala księ
ga w obro11ie Armii Krajowej 
11a Wileriszczyinie, Lublin, 
1991,s. 12. 

"' Szarota T., U progu znglady. 
ZajJcia m,ryiydowskie i 
pogromy w okupownnej 
Europie, Warszawa, 2000, 
s. 260-261. 

"' Ten pat, p. 261. 

"' Crankshaw E., Gestnpo -
11arzędzie tyranii, s. l 91. 

rius R. Korab-Zebrykas šį Heinricho Hamanno572 padali

n į įvardija kaip Sonderkommando 3/A, ir teigia, kad jame, 
šalia 8-1 O esesininkų, buvo apie 80 lietuvių aktyvisttĮ573 • 

Šis būrys buvo judrus, greitai persikeldavo iš vienos vie
tos į kitą ir masiškai žudė užimtos teritorijos gyventojus 
žydus. Operatyvinė grupė „A' savo 1941 metų liepos 5 
dienos raporte informavo R. Heydrichą, kad Kaune, ne
priklausomai nuo įsteigtų iš vietos gyventojų suformuotų 

pagalbinės policijos junginių, dar papildomai įsteigti du 
padaliniai ypatingoms užduotims574

• Pagal vyriausiosios 
Reicho saugumo valdybos 1941 metų liepos 6 dienos 
operatyvinės grupės raportą parengtame „Pranešime apie 
įvykius Sovietų Sąjungoje" (Ereignismeldungen UdSSR) 
aprašoma susidariusi situacija Kaune: ,,< .. . > Partizanai 
ir su jais susiję žmonės vokiečių lauko komendanto įsa
kymu buvo nuginkluoti. Pagalbinės policijos padalinys, 
susidedantis iš penkių kuopų, buvo įsteigtas iš patikimų 
partizanų. Dvi iš tų kuopų buvo priskirtos prie SS Ein
satzkommando < ... >".575 

Kelias dienas išbuvęs Panevėžyje birželio 29 dieną į 
Kauną atvyko operatyvinės grupės „Pi.' operatyvinis bū
rys 3/ A (Einsatzkommando 3/ A), kuriam vadovavo SS 
standartenfiihrer Karlas Jageris, ir vokiečiai galutinai val
džią Kaune paėmė į savo rankas, o kai kurių lietuvių viso
keriopa savivalė buvo nutraukta. Leitenantas B. Norkus, 
iškviestas į K. Jagerio įstaigą, gavo nurodymą savo veiks
mus derinti su gestapo vadovu SS hauptsturmfuhrer d r. 
Heinrichu Schmitzu arba SS obersturmfiihrer Hamannu. 
Dar tris dienas vokiečių saugumo policijai ir SD mieste 
vadovavo SS obersturmbannfuhrer dr. E. Ehrlingeris. Ta
čiau jau 1941 mettĮ liepos 2 dieną operatyvinis būrys 3/ A 
perėmė saugumo policijos funkcijas Lietuvoje. K. Jageris 
tapo saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vadu 
Lietuvos generalinėje srityje. 

AnghĮ autorius E. Crankshaw teigia, kad operatyvinio 
būrio, veikus Lietuvoje, ženklią dalį sudarė lietuviai576, ir 
jie buvo labai aktyvūs. Kaip jau minėjau aukščiau, jam 
pritariantis rust) autorius M. Krysinas rašo, kad tarny-
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bai prie operatyvinės grupės A operatyvinio bt1rio 3/ A 
(Einsatzkommando 3/A) ,,savanoriškai stojo 1150 lietu
vių, vadovaujami Antano Iškausko"577

. Tačiau vokiečių 

saugumo policijos ir SD (tuo pačiu operatyvinių grupių) 
vadų 1941 metų liepos 11 dienos raporte Nr. 19 Vyriau
siajai reicho saugumo valdybai „Pranešime apie įvykius 

Sovietų Sąjungoje" (Ereignismeldungen UdSSR) yra tei
giama, kad Einsatzgruppe A sudėtyje aktyviai veikia 250 
žmonių lietuvių Sonderkommando578• Po dviejtĮ dienų pa
rengtame raporte jau kalbama apie 150-ies lietuvių būrį, 

veikiantį Einsatzgruppe A sudėtyje5;"9. 

A. Bubnys rašo, kad 1941 metų rugsėjo 23 d ieną 

operatyvinis būrys 3/ A buvo reorganizuotas į vokiečių 

saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigą580• Nuo 
1941 metų liepos 15 dienos iki 1942 metų balandžio 
24 dienos oficialiuose dokumentuose buvo vartojamas 
dvejopas šių pareigų pavadinimas: ,,Saugumo policijos 
ir SD vadas, operatyvinis būrys 3". Šio pavadinimo an
troji dalis daugiau buvo skirta pafrontės rajonams su 
karine administracija. Vėliau buvo vartojama tik pir
moji pavadinimo dalis. Pagrindinės operatyvinio bū

rio 3/ A pajėgos ir štabas, trumpai užtrukę Panevėžyje, 

apsistojo Kaune, o į Vilnių, Šiaulius ir kitus Lietuvos 
miestus išvyko kiti šio būrio padaliniai. Būrio sudėtyje 
buvo 141 žmogus, tarp jų: 32 Waffen-SS kariai, 34 vairuo
tojai, l administracijos darbuotojas, 10 SD pareigūnų, 10 
kriminalinės policijos pareigūnų, 29 gestapo darbuotojai, 
15 pagalbinės policijos narių, l tarnautoja (moteris), 8 
vertėjai, l radijo operatorius. 

Saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės (SS Ein
satzgruppe) ir operatyviniai būriai (SS Einsatzkomman
do) į nedidelius Lietuvos miestelius ir gyvenvietes nusiųs
davo mažesnius būrius, vadinamus SS Teilkommando. 
Tokiuose nedideliuose būriuose būdavo viršininkas, 5- 6 
tardytojai, 2 raštvedžiai, 4- 5 vertėjai, 4-5 vairuotojai bei 
6-8 apsaugos policininkai. Prieš įžengdami i miestelį ar 
kitą gyvenvietę ypatingieji būriai (SS Sonderkomma11do) 
iš savo karių suformuodavo priešakinį b("irį (forkomman-
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V1l111us, 1998, p. 78. 

SD operatyvi11ės grupės 

11ariai po darbo 

~, S,au/111 getas: ka/111i11 
s11msai, 1942: a/111a11ac/w 
"7.yd111111mcj11s" pricdt1s, 
Vilnius, 2002, p. 28. 

"' l'rench L. MacLean, 7/,c 
Fic/d Men. '//,e SS Officers 
Wl,o l.ed thc Ei11st1tzko111-
ma11dos - t/,c Nazi /\lobi/e 
Kil/mg Units, U.S.A., 1999, 
p. 13. 

do) svarbiems objektams - partiniams organams, NKVD 
valdybų bei skyrių pastatams ir archyvams - užgrobti. 

Šiauliuose iki 1941 metų spalio l dienos veikė ope
ratyvinis būrys 2/A (vadas SS sturmbannfiihrer Rudolfas 
Batzas). Netrukus jis buvo reorganizuotas į vokiečių sau
gumo policijos ir SD ŠiaulitĮ skyriųss 1 • R. Batzui išvykus į 
Latviją, spalio 2 dieną Šiauliai ,1titeko operatyvinio būrio 
3/ A padaliniui. 

Pradiniame karo etape kai kurie Lietuvos teritorijoje 
veikusios SD operatyvinės grupės „A" padaliniai nebuvo 
dideli:582 

Sond~r Sondcr- Emsatz- EmsJtl-
komman- kommJn komm.111 komman-
do la do lb do2 Jo) 

IVt1ffc11 SS 25 26 41 32 
v.,iruotojai 23 34 50 34 
Administrncij., 3 2 4 l 
su 8 J s 10 
Kripo 11 6 13 10 
Gt•~tapa!- 18 12 26 29 
P.,g. policlj,1 o 20 o 15 
Ort/111,ngspol,z,·I o o o o 
Mol<r)'S l o 4 l 
l'.mlylojal 1-1 6 18 8 
Td cgr,1fl,1;il o o 3 o 
l\;id iju opcr,11. 2 l 3 l 

B viso: 105 110 170 141 

Tarp Jll k,rin111k11 5 n 26 5 
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1941 metų rugpjūtį operatyvinės grupės ir operaty- ,., 1941-07-27 11. Lohse 

vinių komandų, veikusių Ostlande ir Lietuvoje, vadus 
pasiekė rugpjūčio 24 dienos gestapo vadovo H. Miille
rio telegrafinis nurodymas atliekant prevencines akcijas, 

nukreiptas prieš komunistus ir žydus, nekreipti dėmesio i 

parcngc mcmornndumą 

• Elgesio su iydai~ Ostlandc 
patarrmar", kuriame reko
mendavo Hnaudoti žydus 
darbe Rcrcho labui. 

galimą civilinių įstaigų įsikišimą. Šis dokumentas atsirado "" 3crcp A., rccma 110-M,om,ep, 
MocKna, 1997, e. 230- 231. 

kaip reakcija į Ostlando reicho komisaro H. Lohse'ės ban-
dymus,s3 pristabdyti akcijas prieš komunistus ir žydus5114 • 

Formaliai tik 1942 metų kovo mėnesį buvo įsteigta 
vokiečių saugumo policijos ir SD (Sicherheitspolizei und 
Sicherheitsdienst - SD) vado Lietuvos generalinėje sri
tyje pareigybė (Kommandeur der Sicherheitspolizei und 
des SDJ bei įstaiga. Naujoji vokiečių policijos įstaiga 
Lietuvoje gavo lauko pašto numerį 15 641 sss. Ši įstaiga 
įsteigta operatyvinės grupės „A" turėtų struktūrų bazėje. 
Įstaiga dislokuota Kaune ir jos struktūra beveik atitiko 
RSHA struktūrą. Saugumo policijos ir SD vado pareigy
bė užimtoje teritorijoje atitiko saugumo policijos ir SD 
inspektoriaus (Inspekteur der Sicherheitspolizei und des 
SD) pareigybę Vokietijoje. Be savo aparato, saugumo 
policijos ir SD vadas turėjo žemesnius teritorinius or-
ganus: išorinius skyrius Aussendienstelle, apskričių cen-
truose Aussenstelle ir Zweigstelle bei punktus Blokstelle. 
Vokiečių saugumo policija ir saugumo tarnyba turėjo 
centrinę įstaigą Kaune ir skyrius Vilniuje, Panevėžyje, 
Marijampolėje, Kretingoje ir Šiauliuose (Aussendienstel-
le Sipo und SD). Kituose miestuose ir miesteliuose buvo 
vadinamieji SD ir gestapo postai. Saugumo policijos ir 
SD skyrių vadovai atitinkamų apygardų komisarams ne-
~uvo pavaldūs. Vokiečių saugumo policijos ir SD skyriu-
Je Kaune 1943 metų gruodžio l dieną dirbo 112 valdi-
ninkų, Vilniaus miesto skyriuje - 40 valdininkų, Šiaulių 
apygardoje - 7, Panevėžio - 6 valdininkai586• 1943-1944 

metais centrinėje įstaigoje Kaune svarbiausi buvo šie 

~1o/a;iai: ll_I ~-SD, l V - gesta pas ir V - kriminalinė polici-
;a . Vo~1ec1ų saugumo policija ir SD Lietuvoje, turėda-
ma labai platų savo padalinių tinklą, šalia kitų funkcijų 
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'" Fugalevičrus V., Pašro 
a11rspnudar Uctuvoje, 1990, 
p. 239. 

,.. Ruk!ėnas K .• Hitlcrininkų 

politika Lietuvoje 1941-1944 
metais, LMAB RS. f. 26-1475, 
p. 82- 83; Bubnys A., Vokie
čių ir lietuvių saugumo poli• 
cija (1941 - 1911), Gc11ocidaJ 
ir rczisrerrcija, 1997, Nr. l, 

p. 166. 

'" Masi11ės žudy11ės Lieruvojt 
(1941 - 1944), Dokumentų 
rinkinys, l dalis, p. 327. 

sėkmingai vykdė RSHA direktyvą kontroliuoti vokiečių 
admin istracijos ir jos įstaigų veiklą . 

Vokietijoje ir aneksuotose teritorijose gestapas, krimi
nalinė policija ir SD formaliai veikė atskirai, o užimtose 
Rytų šalyse jų veiklos koordinacija buvo glaudesnė ir jie 
buvo pavaldūs ne tik RSHA vadovui, bet ir SS ir policijos 
vadui, esanciam administracijos aparate. Lietuvos gene
ralinėje srityje vokiečių kriminalinė policija veikė tarnau
dama gestapui, atlikdama pagalbines funkcijas. Vėliau, 
siekiant sudaryti kriminalinei policijai veiksmingesnes 
veiklos sąlygas, jos funkcijos buvo plečiamos. 

Ypatingą vietą šioje struktūroje uiėmė gestapo sky
rius, ypač jo sekcija IVA b, uisiimanti iydų klausimais. Ši 
sekcija dirbo itin savarankiškai, lyg nebūtų organiza~i~ės 
struktūros sudedamoji dalis. Faktiškai saugumo pohc1JOS 
ir SD vadas turėjo minimalią valdžią šiam padaliniui ir 
menkai žinojo, ką veikia jos vadovas, dažnia~s_iai t~rin
tis kapitono laipsnį (SS hauptsturmfahrer). Š10Je veiklos 
srityje buvo nustatytas konkretus ta~nybinis pavaldumo 
kelias: Hitleris - Himmleris - Heydnchas (Kaltenbrun~-
. ) - Miilleris - Eichmanas - ir toliau, aplenkiant SS ir n s . . .. 

policijos bei saugumo policijos ir SD vadus, - tent~nnis 

b ,;;;hrer Adolfo Eichmano atstovas, kuns tu-SS sturm ann1 ~ . .. _.. 
. . "botą valdžią ir įgaliojimus. Lietuv1skos valdz1os 

reJO nen . • • · ki · 
institucijos, juo labiau lietuvitĮ saugumo pohoJa JO ų tei-

sių i žydus neturėjo. . _ 
Personalo referatui vadovavo ir pare1gunų tarnybos by-

. ., pats saugumo policijos ir SD vadas. 
las saugoJO savo sene . . . . . 
Nau· darbuotojų atranka buvo labai kr~opšt1 ir_ g_n~zta, 
buv~:tsižvelgiama į jtĮ politinį lojalumą ir ~r~fes'.mus ge~ 
. . . v· . SD darbuotojai buvo padalyti ! dvi grupes. 

beJimus. is1 -ki . d . . . . - nus ir techninius-u mus a m1-
operatyvm1us pare1gu • . k .č. 

. AntroJ·e grupėje zmomų s a1 ius 
nistracijos tarnautOJUS. . . b · 

"k d . ba1· didesnis negu pirmoJe, bet e Jl! są-buvo beve1 v1gu . . 
Š 

darbo nebūtų galėjusi funkc1onuot1 
žiningo ir kruop taus . .. .• . . . 
. . k" č" dministracijos instituc1Ja. Dazna1 cia 

ši svarbi vo 1e 14 a , b. · t 
davo vokiecilĮ pareigūnų žmonos. ~var tą v1e ą 

::r~!~;;je užėmė specialaus pašto poskyris: saugumo 
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policija nepatikėdavo savo slaptų siuntinių bendrai pašto 

tarnybai, vadinamai Vokiečių Rytų paštu. 
SD įstaigose Lietuvoje etatiniais tarnautojais dirbo 

nemažai 1940-1941 metų repatriantų, buvusių Lietuvos 

piliečių, grįžusių į Lietuvą588• Jie nesijautė paprastais Lie
tuvos piliečiais, o dėjosi esą Herrenvolk - valdančios tau

tos atstovai. 

Fa1.'tiškai jau nuo 1941 metų liepos 2 dienos iki 1944 

metų gruodžio 31 dienos vokiečių saugumo policijos ir 
SD vado Lietuvos generalinėje srityje (dokumentuose 

šios pareigos oficialiai vadintos Der Beauftragte des Chefs 
der Sicherheitspolizei und des SD fur Litauen, Diensstelle 
Kauen) pareigas ėjo šie aukšto rango vokiečių SS kari 
ninkai: 

1941 -07-02 - 1943-07-31 - SS standartenfuhrer 
Karlas Jageris; 

1943-08-0 l - 1944-05-11 - SS oberfahrer ir policijos 
pulkininkas Wilhelmas Fuchsas; 

1944-05-11-1944-12-31-SSobersturmbannfuhrer 
Hansas Joachimas Bohme. 

. :ai buvo energingi, užgrūdinti ir išsimokslinę savo 
snl!es specialistai. Vieni su sa\'O SS ir policijos vadais 

sugyveno taikiai, kiti draskydavo vienas kitam akis. Pir
muoju vokiečių saugumo policijos ir SD vadu Lietuvos 

gen_e~alin_ėj~ srityje tapo operatyvinės grupės .,,A" opera

tyvm10 b~_no 3/A (Einsatzkommando 3/A) vadas, gan se

~'."o ~mz1aus SS standartenfuhrer (pulkininkas) Karlas 
Ja~e~1s. !_is gimė 1_8~8 metų rugsėjo 20 dieną Šafhauzene 
(~ e1<:3-nJa). Mokes1 prekybos ir amatų mokyklo1·e, Vald-
kirches kunse · · · . rvatortJOJe. Pirmajame pasauliniame kare 
dalyvavo kaip eilinis , k · · . · ' uz ovmius nuopelnus apdovano-
tas II 1r l klasės G l • • • . kr . e ezm1a1s yžiais. Po karo d. b t h nik ·1· tr o ec -

u, ve tau vertėsi komerciJ" a Net k . . . · tr · ru us tapo muzikinių 
ms . umentų fabriko bendrasavininkiu. Taip pat vadina 
moJo „Juodojo reichsverou narys 1923 k . -
s· 1o· · metų ovo mene-! 1s JO! SDAP (bilieto Kr. 359269) B "k d . 
ties metų 1932 m t k · eve1 po eštm-

e Ų ovo 15 dien · t · · SS 62823). Po d · ą !S OJO ! (bilieto Nr. 
veJų metų, 1934 balandžio 20 d" 

ieną, gavo 
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"' A~ H,stonw. Poznan, 19i6, 
s. ~sJ. 

5a11g11mo policijos ir SD 
vadas Lietuvos ge11ernli-
11ėje srityje SS sta11dar
teufii/irer K. Jiigeris 

"' Nuo 1942-11 iki 1943-05 -

operatyvinės grupės . A" 
3-io operatyvinio būrio 
(Einsatzkommm,do 3/ A) 
{!tabas Pskove) vadas buvo 

SS obersturmbamifulrrer 
Karlas Trautas. 

"' Rukšėnas K., remdamasis 

vokiečių šaltiniais, savo di
sertacijoje (p. 211) rašo, kad 

K. Jageriui pakriko nervai ir 

jis buvo išsiųstas gydytis. 

pirmą SS karininko laipsnį - SS untersturmfiihrer. 1935 

metų rugsėjo 15 dieną pakeltas iki SS obersturmfiihrer. 
Nuo 1935 metų tarnavo Liudvigsburge ir Ravensburge 

SS padalinio vadovu. 1936 metų rugsėjo 13 dieną tapo 

SS hauptsturmfiihrer, o lygiai po metų rugsėjo 12 die

ną - SS sturmbannfiihrer. Nuo 1938 metų SD viršininkas 

Miunstere ir nuo tų pačių metų rugsėjo 11 dienos - SS 
obersturmbannfiihrer. Dalyvavo užimant Beniliukso ša
lis. 1940 metų rugsėjo l dieną buvo paskutinį kartą pa

aukštintas iki SS sta11dartenf.:ihrer. Policijos pulkininko 

laipsnis jam niekada nebuvo suteiktas, mat dauguma_ SD 

karininkų turėjo tik SS laipsnius. Nuo kai;~ s~ ~ov1etų 
Sąjunga pradžios - operatyvinės grupės „A 3-tOJO o~~
ratyvinio būrio viršininkas. Nuo 1941 metų gruod~1_0 
3 iki 1943 metų rugsėjo 15 dienos - saugumo pohc1-

jos ir SD vadas Lietuvos generalinėje srityje.' t_uo paėi_u 
metu iki 1942 metų lapkričio buvo operatyvines grupes 

,,}t 3-iojo operatyvinio būrio (E!n.:atzko_~r~ando ~IA) 
vadasm . Dėl savo jautrumo, ypac isryškeJUSIO akc11ose 

prieš žydus ir kovose su sovietini~is p~~tiz:nais, netik~ 
einamoms pareigoms ir buvo atleistas 1s uz1rnamo pos
tos'IO_ 1942 metais jo sūnus žuvo Rytų fronte. 1943 metų 
pabaigoje K. Jageris grižo i Vokietiją. Laikinai ~ab~v~s 
rezerve 1944 metų gegužės 24 dieną tapo kom1sanniu 
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••• 
policijos prezidentu Reichenberge (Sudetai). Oficialiame 
l 944 metų personaliniame aukštųjų S karininkų regis
tre, paskutiniame tokio pobūdžio dokumente, paskelbta
me Vyriausiosios SS personalo valdybos, 945 pozicijoje 
teigiama, kad K. Jageris už nuopelnus 1939 metais buvo 
apdovanotas SS Garbės špaga591

• Po karo jis pasikeitė 
pavardę ir tapo fermeriu. Praėjus keturiolikai metų po 
karo buvo atpažintas ir 1959 metų birželio mėnesį Karlas 
Jageris vokiečių policijos buvo suimtas ir apklausiamas. 
1959 metų birželio 22 dieną pasikorė kalėjimo kameroje 
Hoenasperge. 

Šešios dienas iki mirties - 1959 metų birželio 15 die
ną - K. Jageris spėjo duoti tardymo organams parodymus 
apie pasitarimą Vyriausiojoje reicho saugumo valdybo
je, vykusį 1941 metų birželio 17 dieną, kurio metu buvo 
konkrečiai apibrėžtos SS operatyvinių grupių bei saugu
mo policijos ir SD vadų funkcijos būsimo karo Rytuose 
metu'92

. Vokiečių istorikas Hansas Heinrichas Wilhelmas 
savo knygoje „Rassenpolitik und Kriegsfiilmmg. Sicher
heitspolizei und \Vehnnacht in Polen und in der Sowje
tunion 1939- 1942" K. Jagerį įvardijo „kaip tikėtinai pro
duktyviausiu masiniu žudiku naujausiojoje istorijoje". O 
pats kaltinamasis prie mirtiniame laiške, adre uo tam e ji 
apklausiantiems tardytojams, rašė: ,,Atsisveikinu su šiuo 

pasauliu < ... > Dar kartą pabrėžiu < ... >, kad niekad ne
pripažinau teisingu žydų sušaudymus ir kad karo metu 

buvau pa kirta i savo pareigas prieš savo įsitikinimu . 

iekada neliepiau šaudyti žydų, niekad neįsakiau vykdy

ti egzeln1cijų, tepadeda man Dievas. eįvykdžiau jokio 
nusikaltimo< . .. >."593 

1997 metais imono Wiesenthalio centras 60-yje lai

kraščių 27 pasaulio šalyse paskelbė po Antrojo pasaulinio 
karo paslėptų Šveicarijos bankuose vokiečių sąskaitų są
rašą. Tarp sąskaitų savininkų (indėlininkų) buvo pami
nėtas ir K. Jageris5'4. 

K Jiigeris kaip netinkamas eiti pareigas buvo atleistas 

iš posto ir išsiųstas į tėvynę. Kitu vokiečių saugumo po-
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,,., Dienstaltcrshste cler 
Sd111t2.<t11Jld der NSl)M • 
(SS Ol1t•1stg111ppe11J11/orer _ 
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1 p(lgromy w o/...upowa119 
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,.,. Šveicarijos bankų sąrnše ir 

1.ietuvoJC tarnavęs nacis, 
l 1ct11vos ryta.s. 1997, liepos 
25, Nr. 172 (200 1). 

~ I.ictuvi.11 okupanllĮ vok1cč1ų 
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licijos ir SD vadu Lietuvos generalinėje srityje buvo pa
skirtas dcšimčia mett} už pirmtaką jaunesnis ir turintis 
ekonomikos daktaro mokslini laipsnį SS olu:1JW1rer 
Wilhclmas Fuchsas. Apibt1dindamas naują vadą Kauno 
gestapo viršininkas SS hauptsturmfiihrer dr. Heinrichas 
Schmitzas generolui E. Justui pareiškė, kad „šis pasikei
timas b(isiąs nelaimė Lietuvai, nes Fuchsas yra kaip reta 
brutalus ir negailestingas žmogus"'"'. V. Fuchsas gimė 
1898 mett} rugsėjo l dieną Manheime. Pirmojo pasau
linio karo dalyvis, apdovanotas II ir l klasės Geležiniais 
k r yžiais. Studijavo Leipcigo universitete ekonomiką. 
Nuo 1932 mettĮ balandžio l dienos buvo NSDAP narys 
(bil ieto Nr. 1038061), vėliau , nuo gruodžio l, tapo SS 
nariu (bilieto Nr. 62760). Už dalyvavimą nacionalso
cialistiniame judėjime iki 1923 metų buvo apdovanotas 
retu Kraujo ordinu (B/11torcler) Nr. 765. Nuo l 936 mcttĮ 
SS karini nkas SS vyriausiojoje rasitĮ valdyboje. 1937 
metais SS sta11clartenfiihrer SD vyriausiojoje valdyboje. 
1940 metais SD referentas prie saugumo policijos ir SD 
vado Generalinėje gubernatorystėje. Nuo 194 l mettĮ 
pavasario - saugumo policijos ir D operatyvinės gru
pės viršininkas Jugoslavijoje. 1942 metais gegužės l 
dieną tapo SS oberfii/rrer ir policijo pulkininku. Nuo 
1943 mettĮ rugsėjo 15 dienos - saugumo policijos ir 
SD vadas (Befehls/111ber cler ic/1erheitspolizei u11d des 
Sicherlreitsclie,istes) Lietuvoje ir tuo pat metu operaty
vinės grupės „1'1.' operatyvinio bf1rio 3/ A (Ei11satzkom-
111a11do 3/ A) vadas, tuo pačiu nuo 1944 metų gegužės 

6 dienos ėjo analogiškas pareigas Ostlande ir tuo pačiu 
buvo SS operatyvinės grupės „l\.' (SS Ei11satzgruppe A) va
das. Naujas SD viršininkas Lietuvoje savo ypatingu užda
viniu laikė sunaikinti slapt,uą rezistcncinę lietuvitĮ spaud:1 
ir išrankioti pas lietuvius dar besislapstančius žemesnės 

rasės Lietuvos gyventojus. Energingo vokiečių saugumo 
policijos ir SD viršininko SS oberfuhrer W. Fuchso įsaky

mu nuo 1943 metų gruodžio mėnesio visas karui svarbias 
Lietuvos įmones pradėjo tikrinti gestapo pareigt1nai. Jie 
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.... 
Sn11g1m10 policijos ir SD 
wuias Lietuvos gc11em/i-
11ėjc srityje SS 0l1crfii/1rer 
ir policijos p11/ki11i11kns 
HZ F11c/1s11s 

stebėjo, kas nusižengia darbo drausmei, bėga iš darbo, "" LCl'A,f. R-1399,ap.1.b.6l, 
ir pareikšdavo prasižengėliams griežtus įspėjimus, o kai l. ISI. 

kuriais atvejais rekomenduodavo pažeidėjų atžvilgiu im-
tis tam tikrų priemonių596 • Išvykęs iš Ostlando W. Fuch-
sas tapo vyriausiuoju SS ir policijos vadu Serbijoje. Už 
nuopelnus Reichui ir SS H. Himmlerio įsakymu buvo 
apdovanotas SS Garbės špaga ir Mirties Kaukolės žie-
du, l klasės Karo kryžiumi su Kardais už nuopelnus. 
1946 metų gruodžio 22 dieną Belgrado teismas nuteis-
tė W. Fuchsą mirti pakariant, 1947 metų sausio 24 die-
ną bausmė įvykdyta. 

Paskutiniu Lietuvos generalinės srities saugumo po
licijo~ _ir SD vadu nuo 1944 metų gegužės 11 dienos iki 
tų pac1ų metų paskutinės dienos buvo 35-metis SS obers
turmbannfiihrer Hansas Joachimas B "h 1· . . 
19 . o me. 1s gune 
. O~ ~~~ sausio 10 dieną Magdeburge. Turėjo univer

s1tetm1 i_s~ilavinirną. 1933 metų gegužės l dien ta o NS-
D~~ (bilieto Nr. 2316680) ir lapkričio l dienąą SSP . 
(bilieto Nr. 151121) . . nanu 
ninku rt· .. N . 1941 metais paskirtas gestapo virši-

. . l zeJe. uo 1941 metų vasario 6 dienos vals bė 
tareJas (Regierungsrat). 1941 met b l •. ~ s 
tapo SS sturmban ,r,--h ų a andz10 20 dieną 

n,u rer. 1941 metų b" . l" . 
tos Einsatzkommand ,,..

1 
. irze l 1mprovizuo-

o 11 s11 vadovas L' t 
1943 metais paskirt ie uvos pasienyje. 

as saugumo policijos ir SD viršinin-
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sm,~111110 policijos ir SD 
wul~s Uc111vos ge11cmli-
11ėjc srityje SS st11r111lu111-
11Jii/rrcr /-l. }. Bolm,c 

► 

ku Žitomire. Nuo 1944 metų gegužės 11 dienos - Lie
tuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD, tuo 
pačiu operatyvinės grupės „l\' operatyvinio būrio 3/ A 
(Einsatzkommando 3/ A) vadas. Nuo 1945 metų pradžios 
kaip perspektyvus darbuotojas buvo perkeltas į RSHA ir 
netrukus, sausio 30 dieną, jam buvo suteiktas SS standar

tenfiihrer laipsnis. Karo pabaigoje tarnavo 4-ojoje SS po
licijos divizijoje Polizei. Praėjus trylikai metų nuo karo 
pabaigos, 1958 metais, Vakarų Vokietijos Ulmo miesto 
teismas balandžio 28 - rugpjūčio 29 dienomis surengė 
jam teismo procesą. H. J. Bohme buvo nuteistas 15 metų 
sunkitĮjų darbų kalėjimo ir 10 metų pilietinių teisių su
stabdymo. Tačiau atlikti bausmės nebuvo lemta - 1960 

metų gegužės 31 dieną jis mirė. 
Užimtq RyttĮ sričitĮ saugumo policijos ir SD vadovo 

pareigas galėjo eiti tik tie SD karininkai, kurie puikiai de
rino funkcijas politiniu atžvilgiu aktyvaus partijos nario 
ir profesionalaus policinio darbo specialisto, turinčio pa
kankamą kvalifikaciją įsakinėti trims tarnyboms - gesta
pui, kriminalinei policijai ir SD. Visi jie be išimties buvo 
patyrę slaptosios valstybinės policijos funkcionieriai, ei
nantys vadovaujančiąsias pareigas. Vyriausiajam iš jų dir-
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bant Lietuvoje buvo 53 metai, jauniausiajam - 35. Metų 
vidurkis - 44 metai. Taigi galima daryti išvadą, kad visi 

Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD va
dai padarė tarnybos policijoje karjerą jau tuo metu, kai 
vokiečių tauta buvo patikėjusi valstybės vairą A. Hitlerio 
partijai ir susiejo savo likimą su ja. 

S5 tr poliCIJOS Laikourp,s Saugumo policijos Laikotarpi< 
V2d.u tr SD vadas 

SS bngadtfuhrer 1941-08-11 - SS standar- 1941 -07-02-
L D. Wysocltis 1943-07-02 t, nfuhrtr 1943-07-31 

K. Jiigm• 

SS briga<Ufuhrtr 1943-()7-02- SS oberfuhrer 1943-08-01 -
H. Harmas 194-1-04-08 V. Fuclu 1944-05-11 

SS lmgadtfuhrer 1944-04-04- SS obusturm- 1944-05-11 -
K. Hinru 1944-09-15 bannfuliru 1944- 12-31 

H. J. Bohm, 

Sprendžiant iš anksčiau pateiktos vadovaujančiųjų 
SS vadovų kadrų kaitos analizės, kiekvienas naujai pa

skirtas SS ir vokiečių policijos vadas Lietuvos generali
nėje srityje stengėsi neilgai trukus pakeisti ir vokiečių 

saugumo policijos, ir SD vadą. 
Pirmą kartą Lietuvos gyventojai su vokiečių saugumo 

policija ir su įspūdingais SD karininkais susidūrė pirmo

siomis karo su Sovietų Sąjunga dienomis. Iki šiol apie 
paskutinį karą rašantys istorikai ir neturintys išsamių 

istorinių žinių žurnalistai, nejaučiantys atsakomybės ir 
parodydami menką reikalo išmanymą, dažnai savo kū

ryboje vartoja vokišką terminologiją, ne iki galo suvok
dami, ką ji reiškia ir ar tinka vienu ar kitu atveju. Manau, 

šioje vietoje prasminga iššaiškinti išorinius skirtumus 

tarp SS, SD, gestapo ir kitų policinių struktūrų karininkų, 

nes tai menkai žinoma ir dažniausiai painiojama, ypač 
kinematografe. Nelengva reikšti pretenzijas istorikams, 

nes skirtumai tarp šių institucijų, netgi išoriniai, buvo 

sunkiai suvokiami. Netgi Tarptautiniam Niurnbergo tri
bunolui, turėjusiam nemafai žinovų ir ekspertų, buvo 
nelengva suformuluoti tarp SD ir gestapo egzistavusius 

skirtumus. 
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Vok.iečių vis uomenes uniformizaciją, militarizaciją 

ir ritual izaciją galima interpretuoti kaip politines kultū

ros bruožus. Vokietija tu rbūt buvo vienintele valstybė, 

kurioje galima buvo matyti žygiuojant uniformuotus 

vyrus su kastuvais ant pečių. Uniformos pomėgis yra 
vienas iš vokiečių nacionalinių bruožų. Trečiojo reicho 

laikais veikė beveik 94 įvai rios organizacijos, kurių na

riams buvo privalu dėvėti uniformąm. Karo metais vo

kiečių užimtose teritorijose saugumo tarnybos parei

gūnai, jeigu dėl operatyvinių aplinkybių konspiracijos 
sumetimais nereikėjo dėvėti civi l inių drabužių, priva

l ėjo dėvėjo tarnybinius juodos spalvos SS mundurus su 
juodu rombu (SS-Raute) žemiau alkūnės (karininkai -
su sidabro spalvos krašteliais) ir raidėmis SD ant kai
rės rankovės. Jie tu rėjo analogiškus SS laipsnius. Tik 
1944 metais potvarkis nešioti juodą SS uniformą visų 
tarnybų SS nariams buvo galutinai pakeistas. Vienas 
esminių SD pareigūnų (iki SS obersturmbannfuhrer 
laipsnio) uniformos ski riamųjų ženklų buvo tas, kad 
ant munduro dešinės apykaklės nebuvo SS ženklų - ji 
buvo tuščia. Uniformos dėvėjimo reglamentas leido 
pareigūnams, NSDAP nariams, įsisegt i partinį ženklelį 

prie kaklaraiščio. SS vadovybė, norėdama suteikti savo 
nariams daugiau "kariškos" išvaizdos elementų, įvedė 
daug elegantiškesnes pilkai žalsvas uniformas be rau
dono raiščio su svastika, o vietoj jo - Reicho SS pavyz
džio erelį (erelio sparno vidurinė plunksna ilgiausia) 
ant kairės rankovės aukščiau alkūnės. Kad operatyvi
nių grupitĮ narius būttĮ galima atskirti nuo kitų polici
nių ar karinių dalinių pareigūnų, 1942 metais visi jie 
ir kiti saugumo policijos bei SD pareigūnai buvo ap
rengti SS dispozicin itĮ dalinių (SS- Verfiigungstruppen) 
pilkai žalsvais lauko mundurais su juoda SD juostele 
ant kairės rankovės žemiau alkūnės. Be to, sidabriškai 
juodos spalvos antpečiai buvo ne SS, o policijos. Pagal 
reglamentą SD pareigūnai turėjo nešioti kepures su ža
liu kraštu, tačiau dauguma buvo linkę dėvėti su baltu 
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kraštu, būdingą bendriesiems SS daliniams. Vyresnie
siems puskarininkiams buvo leidžiama dėvėti karinin
kų kepures. Kaip jau minėjau rašydamas apie K. Jagerio 
gyvenimo kelią, kai kurie kadriniai SD karininkai turėjo 
tik SS laipsnius - nei policijos, nei Waffen SS, nei kariniai 
laipsniai jiems nebuvo suteikiami. SD karininkai buvo 
daugiau pareigūnai nei kariai. 

Vokiečių saugumo policijos ir SD pareigūnai buvo 
ginkluoti automatiniais pistoletais. Puskarininkiai būda
vo ginkluoti labai patogiais Walther sistemos pistoletais 
P-38 arba Luger P-08, o karininkai verčiau imdavo kom
paktiškesnius Walther PP arba Walther PPK. Nuo 1943 
metų vasaros saugumo policijos ir SD karininkams buvo 
suteikta teisė prie pilkai žalsvų lauko mundurų nešioti 
SS durklą. Šiuo durklu būdavo apdovanojami kai ku
rie aukšto rango SS pareigūnai, taip pat susidorojimo 
su SA dalyviai. Kiekvienas saugumo policijos ir SD bei 
GFP operatyvinis darbuotojas, be elementaraus tarny
binio pažymėjimo, turėjo dar ir ypatingą ovalo formos 
žetoną iš balto metalo su grandinėle, kuriame buvo 
pavaizduota nacionalinė emblema - erelis su svastika 
naguose, užrašytas įstaigos pavadinimas ir išgraviruo
tas asmeninis numeris. Kadangi darbo sąlygos buvo 
nelengvos ir pavojingos, kiekvienas SD karininkas re
abilitacijai kas 5-6 mėnesius gaudavo atostogas, kurių 
metu aplankydavo Tėvynę ir savo artimuosius. 

Saugumo policijos ir SD pareigūnai už nuopelnus 
Tėvynei ir kovinius žygdarbius galėjo būti apdovanoja-
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Šio vokieči11 saugumo 
tarnybos pareig1inų ant 
kairės rankovės žemiau 
alkfmės nešioto rombo su 
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ir Vokietijos draugai, ir 
priešai 

"'Cc>11tpHra M. "1., "/lope,11111J1 
ILAfflepuH llllt4fl3,\W II ee 
Kpax, MocK11a, 1991, e. 20 l . 

mi įvairiais ordinais, medaliais ir kita is pasižymėjimo 

žen klais. Bet dažniausiai jie buvo apdovanojami ordinu 
,,Kryžius už kovinius nuopelnus su kalaviju / be kalavi
jo". Riterio kryžių prie Geležinio kryžiaus karo metais 
gavo tik du SD pareigūnai (R. Gottsteinas ir F. Suras). 
Tarp esesinių apdovanojimų ypatingą vietą užėmė žie
das „Mirties galva" (Totenkopfring der SS), įsteigtas SS 
reichsfiihrer 1934 metų balandžio l O dienos įsakymu . 

Tai buvo asmeninis H. Himmlerio apdovanojimas, ne
šiojamas ant kairės rankos bevardžio piršto. 

Lietuvos generalinėje srityje karo metais buvo dis
lokuota nemažai svarbių Trečiojo reicho įstaigų. Jų 
saugumu turėjo rūpintis saugumo policija ir SD. 1941 
metų liepos 25 dieną į Kauną laikinai atvyko Ostlando 
reicho komisaras NSDAP gauleiteris H. Lohse. Šiame 
mieste jis įkūrė savo laikiną rezidenciją, kol Latvija dar 
nebuvo galutinai išvaduota nuo bolševikų. Be to, Lie
tuvos generalinėje srityje veikė per 60 vokiškų firmų ir 
bendrijų598 • 1941-1942 metais rajonuose tarp Rygos ir 
Minsko, t. y. netoli Lietuvos generalinės srities, o gal ir 
jos teritorijoje, slapta lankėsi A. Hitleris. Vilniuje buvo 
dislokuota Vokietijos oro pajėgų, kovojančitĮ Rytuose, 
intendantūra (generolas Plagemanas). Perkėlus iš Vo
kietijos į Lietuvą vermachto mokomąsias ir atsargos di
vizijas, 1942 metais Kaune buvo įkurta vermachto pus
karininkitĮ mokykla. 1943 metais į Lietuvos generalinę 
s ritį buvo perkelti vermachto LXI rezervinio korpuso, 
turėjusio savo sudėtyje 141-ąją ir 1 51 -ąją mokomąsias 

divizijas, daliniai. 
1941 mettĮ liepos 17 dieną A. Hitleris kartu su civili

nio administravimo įvedimu pasirašė dekretą „Dėl užim
tų rytinių teritorijtĮ policinio saugumo". Šiuo dekretu SS 
reichsfiihrer H. Himmleris gavo teisę leisti direktyvas ge
neralinitĮ sričių Reicho komisarams saugumo klausimais. 
Nuo to laiko SS ir policijos karininkai buvo pavaldūs ne 
Reicho komisarams, o H. Himmleriui. Lapkričio mė

nesį H. Himmleris ir A. Rosenbergas (nors jų požiūris 

į Reicho RyttĮ politiką skyrėsi) vis dėlto kartu apibrėžė 
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k b ki Č°t! "' H10p116eplCK111i 11po1(ecc, policijos vadovų įgaliojimus, tarp ·urių . u~o . vo ~ .1. Mocm, 1960, T. v1, e. 164. 

dalinių priežiūra, bendrasis saugumas, VJetme. pohctJa 
(Schutzmannschaften) ir teisė leisti atitinka~as mstr_~~-
cijas. Tarp svarbių teisės aktų , išleistų per ~eš1mt. ~~va1~1ų 
nuo karo pradžios, yra verti dėmesio „Del auksc1aus1os 
bausmės už nepaklusnumą okupacinei valdžiai" (rugpjū-
čio 23 d.), ,,Dėl vokiečių baudžiamojo kodekso ir vokie-
čių teismų veiksmingumo išplėtimo" (rugsėjo 4 d.), ,,Dėl 

privalomo gyventojų nuo 18 iki 45 metų įsidarbinimo" 
(rugsėjo 5 d.), ,,Dėl karo lauko teismų" (rugsėjo 23 d.). 
Tų pačių metų spalio 11 dieną A. Hitleris oficialiai išvedė 
Ostlando reichskomisariatą iš vermachto jurisdikcijos. 
Egzistuoja versija, kad SS reichsfii/1rer H. Himmleris tikė-
josi, kad būtent jo tarnybų aparatas perims į savo rankas 
visą administravimo sistemą Rytuose. 

Vokiečių policinė valdžia Ostlande buvo kelių lygių. 
Pirmas lygis ir aukščiausioji policinė institucija buvo 
vyriausiasis SS ir policijos vadas (HSSPF) SS obergrup
penfiihrer ir policijos generolas F. Jeckelnas. Jo būstinė 
ruslokavosi Rygoje - Ostlando sostinėje. Pagal A. Hitle
rio 1941 metų liepos 17 ruenos administracinio valdymo 
dekretą, Ostlando HSSPF buvo pavaldūs Ostlando reicho 
komisarui H. Lohsei. SS ir policijos vadų veiklą Rytuose, 
labiau negu pačiame Reiche, nepastebimai kontroliavo 
nominaliai jiems pavaldūs saugumo policijos ir SD vadai. 
SS ir policijos vadai galėjo leisti tik tokius įsak-ymus, kurie 
neprieštaravo saugumo policijos ir SD nurodymams599• 

Tuo pačiu metu vyravo nematoma įtampa ir pačioje SS 
organizacijoje: tarp HSSPF ir SSPF, - kita vertus, ir tarp 
saugumo policijos, t. y. RSHA, ir jos vadovo Reinhardo 
Heydrid'.o: Pagal . oficialiai patvirtintą struktūrą tarp 
RSl-!J~ ir_Ja1 _p~valdzios saugumo policijos Ostlande egzis
~avo t1es1ogm1s tarnybinys ryšys. Apie tuo keliu einančius 
1sak?~1us HSSPF ir SSPF buvo informuojami, tam tikrais 
a~'?us ~al,l!jo juos netgi keisti arba kreiptis dėl to tiesio
g,~. l RF_~s. Ik to, jiems priklausė galutinio sprendimo 
tease akC1Jose, turinčiose ypatingą politinę reikšme,. 
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Antras policinis lygis Ostlande - F. Jeckelno štabo na

riai, kuritĮ kiekvienas atstovavo vienai ar kitai vyriausia

jai SS valdybai (saugumo, tvarkos policijos vadai, v\TąOe11 

SS vadas, administracinės-tikinės SS valdybos atstovas ir 

kt.). Taip pat antram lygiui priklausė kiek-vienos generali

nės srities SS ir policijos vadai (SSPF), formaliai pavaldūs 

generaliniam komisarui. Trečiam lygiui priklausė žemes

""' ·1\1ronck l„ l!i11/or11s pocl 
,,k11p11cJ,.1 lll<'lllh'Cką, w,,r• 
S7,\W,\, \ 99.1, ; . 87- 88. 

"" Lietuviai ok11pan111 
vokicčl\1 ;\kimis. Cen~ro1o 
Emilto Justo parodymai. 
Lai~vės k()vrJ arcliyvas, t. 9, 
Ka11n.1s, 199.1, p. \40. 

nio rango SS ir policijos vadai, kurie savo ruožtu buvo "'' ·r.,,, rnr.1. \O, Kaunas. 1994, 
p. 187. 

pavaldi'1s apygardų komisarams. Bet šis pavaldumas buvo 

savotiškas: jo tikslas - parodyti lyg ir administravimo 

vientisumą. Be to, minėtasis A. Hitlerio dekretas nusta-

tė, kad užimtų sričių policinę apsaugą laiduoja SS reicl1s-
fuhrer H. Himmleris, kuris savo ruožtu buvo įgaliotas 

tuo klausimu skirti komisarams atitinkamus pavedimus. 

Taigi situacija susiklostė tokia, kad SS ir policijos vadai 

buvo įtraukti i komisarų štabus, bet formaliai6()(). Specia-

lūs policiniai įgaliojimai, gauti iš H. Himmlerio, vadams 

sudarė įspūdį, kad komisarai turi būti pavaldūs jiems, o 

ne atvirkščiai. Be to, HSSPF ir SSPF jo pavaldumas SS 
reichsfuhrer buvo daug svarbesnis nei formalus pavaldu-

mas reichskomisarui ar generaliniam komisarui, panašiai 

kaip vokiečių policijos vado formalus pavaldumas Reicho 

vidaus reikalų ministrui buvo žemesnio lygio, lyginant su 

SS reichsfuhrer pavaldumu A. Hitleriui. 

Taip pat vokiečių policijos trečiam lygiui priklausė ge

neralinės srities saugumo policijos ir SD bei tvarkos po

licijos vadai. Formaliai Lietuvos generaliniam komisarui 

Adrianui Theodorui fon Rentelnui buvo priskirta saugu

mo policija ir SD, ir jis darė svarbių žygių siekdamas iš 

tikrųjų ja disponuoti. Kaip teigė savo tardymo parody

muose generolas E. Justas, Lietuvos generaliniam komi

sarui buvo pavaldus SD ir gestapo vadas601
. Faktiškai taip 

nebuvo, ir dažnai tarp šių dviejų institucijų kildavo ne
sutarimų dėl kompetencijos ir taktikos. Ir Lietuvos gene

ralinės srities apygardų komisarams saugumo policija ir 

SD nebuvo pavaldi602
• 1943 metų kovo 25 dieną SS reichs

fuhrer nurodė Ostlando vyresniajam saugumo policijos 

ir SD vadui, kad visada reikia remtis RSHA direktyvomis, 
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SD, Nr. l 5, \ 944 04-0•1. 
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e. 17•1. 
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11pom110 Eof>o111s, Moc,11a, 
1968. e. 240. 

o civil inės administracijos ir kariškitĮ pretenzijas atmesti, 

nes vokieči tĮ saugumo policija kaip speciali įstaiga (i11s

tit11tio11elle Ermiichtigu11g)61J3 turinti specialt1 A. Hitlerio 

įgaliojimą veikti savarankiškai ir nekontroliuojamai. Jam 

savo ruožtu buvo pavaldus H. Himmlerio, kaip Reicho 

komisaro vokiečit) rasės klausimais, įgaliotinis Lietuvo

je, Lietuvos kolonizacijos štabo viršininkas SS st11rmban
nfuhrer dr. Duckartas. Jo uždavinys buvo atkeldinti vo

kiečitĮ kilmės lietuvius į Lietuvą. Dauguma j tĮ įdarbinti 

gestapo ir SD struktūrose Lietuvoje . 

Nors partinė priklausomybė buvo vienoda, tarnauta 

bendriems tikslams, egzistavo nevieša trintis tarp SS ir 

policijos vado bei saugumo policijos ir SD vado. Kiek

vienas pirmasis vadovas siekė turėti besąlygiškai jam 

paklusnų antn}jį. Lietuvos generalinės srities saugumo 

policijos ir SD vadas buvo įpareigotas informuoti SS ir 
policijos vadą apie svarbiausius įvykius, taip pat apie gau

namus iš RSHA pagrindinius įsakymus bei aplinkraščius. 

Bet veikiausiai saugu m iečiai nelabai paisė įsipareigoj imų 

(matyt, taip norėta gauti autonominės veiklos statusą), 

nes 1944 metų balandį juos pasiekė griežtas RSHA vado

vo priminimas apie subordinacijos laikymąsi604 • 

Tą pačią dieną, kai buvo išleistas A. Hitlerio dekretas 

,,Dėl užimtų rytiniq teritorijq policinio saugumo", vo

kiečių saugumo policijos ir SD viršininkas R. Heydri
chas pasirašė suderintą su generolu Hermannu Reine

eke, kuriam buvo pavesta visq sovietin itĮ karo belaisvitĮ 

priežiūra, operatyvinį įsakymą Nr. 8, adresuotą vokiečiq 
saugumo policijos struktiiroms Rytuose dėl „valymų" 

sovietinių karo belaisviq stovyklose605• Vykdantys šį įsa

kymą SD operatyviniq grupitĮ vadai įgija teisę vermachto 
užimtose teritorijose tarp karo belaisvitĮ ir civilių gyven

tojq daryti „nepatikimų elementų" paiešką ir atranką. 
Šiam tikslui įgyvendinti prie kiekvienos sovietinių karo 
belaisvių stovyklos buvo priskirta speciali operatyvinė 

SD komanda, kuri turėjo iš belaisvitĮ atsijoti Trečiajam 

reichui pavojingus elementus ir atitinkamai su jais pa
sielgti606. 
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Vokietijos politinė ir karinė vadovybė stengėsi nuo 
pat pirmų buvimo Lietuvoje dienų pajungti visą tikį ir gy
ventojų išteklius karo interesams. Teko laviruoti taikant 
ir saldainio, ir botago principą. Pačiame pradiniame karo 
etape, kai Lietuva buvo vaduojama iš sovietų okupacijos, 
Lietuvos gyventojai rodė daug draugiškumo Vokietijos 
vermachtui ir geros valios bendradarbiauti, todėl plačiau

sia savivalda Lietuvos generalinei sričiai buvo suteikta ne 
be pagrindo. Reicho ministras užimtoms Rytų sritims 
NSDAP reichsleiteris A. Rosenbergas, suprasdamas, kad 
vietos gyventojų bendradarbiavimas su vokiečiais sava
norišku pagrindu ir J...'l.lo laisvesne forma duos daugiau 
naudos, 1942 metų kovo 7 dieną paskelbė direJ...-tyvas dėl 
liberalesnio administracijos tvarkymo Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje ir dekretą dėl administracinės savivaldos įve
dimo Ostlande. Taip pat buvo įteisinta vietinė savivalda 
Baltijos šalyse. 

Kaip jau minėta, vokiečių kariuomenei užėmus Lietu
vos teritoriją, lietuvių policija buvo integruota į vokiečių 
policijos sudėtį. Iš pradžių aukščiausia lietuvių saugumo 
ir kriminalinės policijos įstaiga buvo Valstybės saugumo 
departamentas (Kaunas, Vytauto pr. 67), formaliai pri
klausęs LLV Vidaus reikalų ministerijai. Jo direktorius 
pradžioje buvo V. Reivytis, po jo - S. Čenkus. Vokiečių 
saugumo policija ir SD griežtai kontroliavo ir savais tiks
lais pradėjo tvarJ...-yti Lietuvių saugumo bei kriminalinės 
policijo~ įstaigų darbą. Kaip matyti iš dokumentų, ši 

kon:r~~e ypač sustiprėjo nuo 194 l metų liepos pabaigos. 
Vokie~ių ~augumo policija ir SD turėjo būti informuoja
ma apie v1~~~ suėmimus ir sankcionuodavo Lietuvių sau
~o yolic1ios vykdomus atleidimus. Siekdami perimti 
L1etuv1ų saugum 1· ·· 0 po ICIJą savo griežtai kontrolei 194 l 
metų ru.gpjūčio mėnesį vokiečiai Vidaus reikalų v:dybos 
V~sty~es saugumo departamento statusą pažemino iki 
L1etuv1ų saugumo r . . ky 
l . po ICIJOS s riaus (Litauische Abtei-
ung) pne vokie „ 

. ( . . . . aų saugumo policijos ir SD vado Lietu-
voie vusmmJ...-u paliko tą r S e- k ) 
funk •· b pa l · en ų . Pagrindinė jo 

c11a uvo kovoti su sovietiniu ir lenkų pogrindžiu 
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jos skyriaus prie vokieči11 
saugumo policijos ir SD 
vado Lietuvoje viršinin
kas Stasys Čenkus 

... '-li·•• e. r.. c 11ei101y,..6„ w 
Ptiixa. K1111rn 11, CanKT• 
llcTep6ypr, 2003, e. 65. 

"" Valstybės saugumo depar
lamento 1941 -07-22 slapto 
rašro Nr. 22 nuoraSas, 
LCVA, f. R-683, op. 2, b. l, 
l. 3. 

"' A. Lileikis lai neigia ir tvirti· 
na, kad Vilniuje d irbo maž· 
daug 50 lietuvių saugumo 
larnautojų. :2:r.: Kauzonas F., 
Pakarti ar paleisti. Aleksan
dras Lileikis - tarp kartuviu 
ir išrcisinimo. Respublika, · 
1996, liepos 17, Nr. 192 
0907). 

•
11 

Popuhugis A .. Krimimrlisto 
dic11ornJtis, Vilnius, 1999, 
p. 182. 

bei kriminaliniais nusikaltėliais. Visos komunistų kvotos, 
kuritĮ neatliko vokiečit1 SD, priklausė LietuvitĮ saugumo 
policijai. Vokiečių kriminalinė policija įsikišdavo tik tais 
atvejais, kai kriminalinį nusikaltimą padarydavo arba dėl 
jo nukentėdavo vokietis, taip pat įvykus didesnio masto 
nusikaltimui karo ūkiui. 

Rusq autorius S. Čiujevas teigia, kad Lietuvių sau
gumo policijos skyriuje kai kurias vadovaujančiąsias 
pareigas ėjo SD karininkai - konkrečiai jis pamini SS 
untersturmfiilirer Bieblą, kuris, būdamas VokiečitĮ saugu
mo policijos ir SD Vilniaus sJ...-yriaus IVA 1-ojo poskyr io 
(ginklai, šaudmenys, kova su partizanais) viršininkas, tuo 
pačiu ėjo vadovaujančiąsias pareigas LietuvitĮ saugumo 
policijos Vilniaus apygardos įstaigoje00; _ 

194 l mettĮ liepos 22 dieną Valstybės saugumo depar
tamento direktorius S. Čenkus kreipėsi į Policijos de
partamento direktorių su slaptu prašymu, kad viešoji ir 
geleiinkelilĮ policija gautų nurodym,} kasdien Saugumo 
departamentui teikti trumpus ir aiškius duomenis apie 
visus politinius, kriminalinius ir kitus tuo laiku svarbius 
ir būdingus įvykius"°~. 

194 1 mettĮ pabaigoje Lietuvil1 saugumo policijos sky
riuje dirbo apie 400 žmonit) (iš jl) 250 Kaune, 107 Vilniu
je"°"). 1942 metų pabaigoje lietuviq kriminalinė policija 
vėl buvo sujungta su saugumo policija610

• Lietuviq sau-
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gurno ir kriminalinės policijos įstaigų tinklas ir skaičius 
buvo išsiplėtęs labiau nei vokiečių saugumo policijos. 

1943 metais visoje Lietuvoje lietuvių saugumo ir krimi

nalinės policijos padaliniuose dirbo 886 įvairių katego

rijų darbuotojai611
, o vokiečių saugumo policijos ir SD 

skyriuje Kaune 1943 m. gruodžio l d. dirbo 112 valdi

ninkų, Vilniaus miesto skyriuje - 40 valdininkų, Šiaulių 
apygardoje - 7, Panevėžio - 6 valdininkai612

• 

•
11 Etatų lcntel~, LCVA, 

f. R-969, ,lp, 2, b. l l , l. 20. 

612 B b u nys A., Vokiečių ir 

Centrinė lietuvių saugumo policijos (LSP) įstaiga 

buvo Kaune, ją sudarė Organizacinė direkcija, Žinių di

rekcija su Spaudos, informacijos ir žinių telkimo dalimi 

ir Bendroji direkcija613
• Organizacinė direkcija (vadovas 

Povilas Žičkus) buvo įsteigta 1942 metais, pagrindinė jos 

funkcija - atrinkti darbuotojus tarnybai. Žinių direkcija 
(vadovas Juozas Jucius) tvarkė gaunamas operatyvines ir 

agentūrines žinias, priešiškų elementų apskaitą ir kaupė 

archyvą. Bendroji direkcija (vadovas Pranas Nenorta) rū

pinosi ūkiniais ir finansiniais reikalais. 

Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į šešias saugumo ir 

kriminalinės policijos apygardas (Kauno, Vilniaus, Šiau

lių , Panevėžio, Marijampolės ir Ukmergės), o apygar

dos - į rajonus. Kiek'Vienoje apygardoje buvo saugumo 

policijos valdyba. Apygardos valdyba paprastai būdavo 
padalyta į septynis skyrius (komisariatus): 

l ) budėtojų skyrių (saugojo valdybų pastatus ir vi

daus kalėjimus); 

2) bendrąjį skyrių (vykdė finansines ir ūkines funkci

jas); 

3) žinių skyrių (tikrindavo į valdžios įstaigas priima

mus asmenis, kaupė operatyvinę ir agentūrinę in
formaciją, sudarinėjo esamai valdžiai priešiškų as

menų kartotekas, rinko duomenis apie gyventojų 

politines nuotaikas, rengdavo pranešimus ir leido 
biuletenius); 

4) komunistų skyrių (sekė sl aptų komunistų, sovie

tinių partizanų bei pogrindininkų ir žydų veiklą, 
verbavo agentus, be to, atlikdavo areštus, darydavo 

kratas ir tardydavo suimtus žmones); 
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lietuvių saugumo policija 
(194 1- 1944). Genocidas ir 

rezistencija. 1997, Nr. l, 
p. 166. 

°" Ten pat, p. 170. 

Lietuvių saugum o poli
cijos Vilniaus apygardos 
viršininko A. Lileikio 
pavaduotojas Kazimieras 
Gimžauskas 

" ' Valstybės saugumo departa
mento 1941-07-28 įsakymo 
nuorašas, LCVA, f. R-1476, 
ap. l , b. 3, l. 116. 

5) lenkų skyrių (demaskavo nelegalių lenkų organiza
cijų veiklą, atlikdavo areštus, kratas ir kvotas, turė
jo agentūrinį tinklą); 

6) tautinių mažw11ų sk.-yrių (dirbo agentūrinį darbą 
tarp tautinių mažmnų, t. y. rusų, baltarusių ir kt.); 

7) išorinio sekimo skyrių. 
Vykstant karui, ypač pradiniame jo etape, lietuvių sau

gumo ir kriminalinės policijos struktūros nuolat kito. Kai 
kur saugumo ir kriminalinės policijos apygardose buvo 

įsteigtos saugumo policijos rajomĮ viršininkų įstaigos. Pa
vyzdžiui, 1941 metų liepos 28 dieną buvo įsteigtas Vals

tybės saugumo policijos Tauragės rajonas, kuris apėmė 

vis,Į Tauragės apskritį. Saugumo policijos įstaigą sudarė 

aštuoni etatiniai vienetai (rajono viršininkas, viršininko 

pavaduotojas - agentūros vedėjas, kvotų valdininkas, ži

nhĮ dalies vedėjas, bendrosios dalies vedėjas, jaunesnysis 

valdininkas, vyresnysis raštininkas ir du policininkai)614
• 

LSP Vilniaus apygardos (viršininkas Aleksandras Li

leikis) valdybą sudarė kanceliarija, žinių dalis, komunis

tų, lenktĮ, tautinių mažumų komisariatai ir sekimo dalis. 

Lietuvių saugumui dirbti Vilniaus apygardoje buvo ypač 
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sunku. Čia veikė stiprios lenkų ir bolševiktĮ organizacijos, 
o nuo 1943 metų vasaros - gausūs sovietinių partizanų 
junginiai, Armijos krajovos bt1riai ir kt. LSP Vilniaus apy
gardos kompetencijai priklausė dešimt rajom1 (Eišiškių, 
Maišiagalos, Trakų, Kaiši adoritĮ, Švenčionių, Pabradės, 
Jašiūnų, aujosios Vilnios, Ašmenos, Svyrių), o Vilniaus 
miestas savo ruožtu buvo suskirstytas į septynis rajo
nus61\ Iš pradžių ši apygarda buvo vadinama „LietuvitĮ 
pagalbinės valstybės saugumo policijos Vilniaus apygar
da" (vi ršininkas Norbertas Mikšys) ir ją sudarė penkios 
dalys: kvotų, žinių, agentūrinė, operatyvinė ir ypatingoji. 
Apygardoje dirbo vyresnieji valdininkai ir l, II bei 111 ei
lės valdininkai ''1ij. 

194 1 metų pabaigoje Šiaulių saugumo apygardai (36 
saugumiečiai) priklausė Šiaulių, Tauragės ir Raseinių mies
tai bei apskritys, o pats miestas buvo padalytas i du rajo
nus, ·1elšių apygardai (28 valdininkai) - Telšių, Kretingos ir 
Mažeikių miestai bei apskritys617. Nuo 1942 metų lapkričio 
kriminalinės policijos Šiaulių apygarda buvo panaikinta, 
prijungta prie Lietuvių saugumo policijos Šiaul i ų apygar
dos ir pavadinta Saugumo ir kriminal i nės policijos Šiauli ų 
apygarda (viršininkas Juozas Pakulis). Ji apėmė Šiaulių, 
Tauragės, Telšių, Kretingos ir Mažeikių apskritisb1~. 
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Lict11vi11 sa11g111110 poli
cijos Kar1110 apygardos 
valdybos Sekimo dalies 
virši11i11kas /. Gmšys 

"" Bubnys A .• A. L.1lcik10 ,•<1klą 
liudija archyvai, llcs1111bli
ka, 1996, rugs. 25, Nr. 225 
( 1940). 

'" Lic1uvi11 pagalb111~s vals1y
bės saugumo policijos Vil
niaus apygarda:. viršininko 
194 1-08-07 jsaky,nas Nr. 2, 

LCVA, f. R-681. ap. 2, b 32, 
l. 1- 2. 

•
1
' Valstybes saugumo dcparta~ 

mcnlo 19•1 l m . aplinkraJ1is, 
ten pal, f. R- 1476, ap. l, b. 3, 
l. 111- 11 2. 

M• ZaraSlf apskrities viršininko 
1942 me111 J plrnkrašlis. tel1 

pm, f. R- 1099, ap. l, b. 62, 
l. 22. 

M11rij11 111polės apygardos 
kri111 i11nli11ės policijos 
11irši11 i11kas 13. P11palaigis 

'" P1lkauskas D„ Polici,a P,,. 
ncvHio apskrilyJc vok1cčit1 
okupacijos metais, Sekw ult1, 

1998, sausio 16, Nr. 12. 

LSP Kauno apygardos (viršininkas Albinas Čiuode
ris) va ldybą sudarė kanceliarija, l (komunisttĮ ), lll (len
ktĮ ), IV (dešinit)jtĮ srovil1), V (ekonominis) komisariatai 
ir sekimo dalis. Šiai apygardai buvo pavaldūs Kėdainių, 
Vilkijos, Jonavos, RaseinitĮ rajonai ir Gudžiūm1 punktas. 
Kiekviename rajone dirbo po 2-3 saugumiečius. Kauno 
miestas buvo suskirstytas i aštuonis rajonus, kuriuose 
dirbo 1- 2 saugumiečiai. 

LSP Panevėžio apygardoje (viršininkas Antanas Liepa) 
1942 mett) vasario mėnesį dirbo apie 40 saugumo parei
gt1m16'9 ir jai priklausė Rokiškio, BiržtĮ, Kupiškio bei Pas
valio rajonai. LSP Marijampolės apygardoje (viršininkas 
Petras Banys, vėliau Juozas Andrašūnas) tuo laiku dirbo 
37 valdininkai ir jai priklausė Alytaus, Vilkaviškio, ŠakitĮ, 

LazdijtĮ, Prienų, Suvalkti Kalvarijos ir Marijampolės rajo-
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nai. LSP Ukmergės apygardoje (viršininkas Aleksas Bra
ziukaitis, vėliau Mečys Paškevičius) dirbo 24 saugumie
čiai, jai priklausė Utenos, Zarasų ir Dt1kšto rajonai020. 

Saugumo departamento direktoriaus S. Čenkaus įsa
lqrmu nuo 1941 metų lapkričio l dienos kriminalinės 
policijos Kauno ir Vilniaus padalijimas rajonais buvo 

panaikintas, o kai kurių rūšių nusikalstamoms veikoms 
nustatyti įsteigti devyni komisariatai. 

1-asis komisariatas: žmogžudystės, savižudybės, kūno 

sužalojimai, dingę be žinios asmenys ir neatpažinti lavo
nai, plėšimai, gaisrai ir padegimai, abortai, susisiekimo 

katastrofos ir nelaimingi atsitikimai, susiję su gyvybės 
atėmimu; 

2-asis komisariatas: k-valifikuotos vagystės; 

3-iasis komisariatas: vagystės ir pasisavinimai, savava
liškas svetimo turto naudojimas; 

4-asis komisariatas: apgavystės, klastojimai, šantažas 
ir prievartavimai, tarnautojų nusikaltimai įstaigose; 

5-asis komisariatas: spekuliacija, juodoji birža, atsargų 
sudarymas ir kiti karo meto nusikaltimai; 

6-asis komisariatas: seksualiniai nusikaltimai ir maža-
mečių nusikaltėlių reikalai; 

7-asis komisariatas: identifikacija; 
8-asis komisariatas: paieška; 
9-asis komisariatas: raštinė621 • 

~'.rti k_it~kius nusikaltimus apygardos viršininkas priva
leJo skirti komisariatams savo nuožiūra. 

L'.e~~i~ kriminalinei policijai buvo nustatyti tokie 
pare1gm1a1 laipsniai: 

l. Kriminalinis asistentas, 
2· Kriminalinis vyresnysis asistentas, 
3- Kriminalinis sekretorius, 
4- Kriminalinis inspektorius, 
5· Kr'.m'.nalinis vyresnysis inspektorius, 
6- Knmmalinis valdininkas, 

7. Kriminalinis vyresnysis valdininkas 
8. Kriminalinis komisaras, ' 

9. Kriminalinės policijos apygardos viršininkas622_ 
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l. 25-39. 
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policijos pare,gm ,ų laipsnių 

pal'adinimai paimli iš LCVA 
saugomo fondo R-1216 
doku menių. 

► 

Lietu11i11 kri111i11ali11ės po
licijos virši11i11kas Petras 
P1111111t11itis 

Karo metu nebuvo sąlygtĮ ir galimybių turėti specialią 
mokyklą, rengiančią kriminalinės policijos tarnautojus, 

todėl kriminalinės policijos Kauno apygarda ne tik atliko 
savo tiesioginius uždavinius, bet ir teoriškai bei praktiš
kai rengė šios policijos rūšies tarnautojus. Be tiesioginių 

pareigų, kriminalinės policijos viršininkas Petras Parna
taitis dar vadovavo ir kriminalinės policijos tarnautojų 

mol...-ymui. Veikė tik kriminalinės policijos šunų dresa

vimo mol...-ykla (vedėjas kriminalinis sekretorius Juozas 
Sadauskas). 

Kaunui, kaip Lietuvos generalinės srities sostinei, buvo 
skiriamas ypatingas policinis dėmesys. Siekdama kontro
liuoti kriminogeninę situacij,Į mieste, greičiau aiškintis 

nusikaltimus, gyventojų patogumui lietuvių kriminalinė 
policija įsteigė Kaune tris papildomas budėjimo vietas, 
kuriose ištisą parą budėdavo kriminalinės policijos val

dininkai. Jie priimdavo pranešimus apie nusikaltimus, 
teikdavo gyventojams pagalbą ir patarimus nusikaltimui 

įvykus. Miesto gyventojai buvo informuoti, kad kiekvie

nas gali kreiptis į jam arčiausią ir patogiausiai pasiekiamą 

vietą ir pranešti apie įvykius tokiais adresais: l ) Saugumo 
departamentas, Laisvės al. 6 (Vytenio prospekto kampas); 

2) Šančiai - IV policijos nuovada, Juozapavičiaus pr. 60; 
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3) Aleksotas - VI policijos nuovada, Veiverių ir Minkaus
kio gatvių kampas (Veiverių g. ½); 4) Žaliakalnis - V po
licijos nuovada, Savanorių pr. 163623. 

Lietuvių kriminalinė policija turėjo sudariusi visam 
kraštui bendrą centrinę pirštų atspaudų registraciją (kar
toteką). Šį atsakingą darbą organizavo ir jam vadovavo 
Identifikacijos direkcija (viršininkas Albinas Klemas). 
Kartotekoje buvo surinkta 30 000 asmenų pirštų atspau
dų624 . Visos lietuvių policijos įstaigos buvo įpareigotos vi
sus įtariamuosius ir nusikaltėlius daktilaskopuoti. 

Iki 1944 metų kovo l dienos visos Lietuvos generali
nės srities kriminalinių įvykių tyrimu, kriminalinių nu
sikaltėlių (įtariamųjų) sek.imu ir kriminalinės statistikos 
kaupimu užsiėmė Centrinė kriminalinės policijos įstaiga, 
buvusi Kaune, vėliau ši darbą atliko apygardų kriminali
nės policijos įstaigos625. 

1943 metų pabaigoje - 1944 metų pradžioje Kaune 
veikė Kriminalinės technikos institutas prie vokiečių 
saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje. Jis buvo įsikūręs 
buvusiuose Valstybės saugumo departamento rūmuo

se (Vytauto pr. 67). Institute buvo Rašysenos, Techni
kos, Biologijos, Fotochemijos ir Chemijos skyriai, kurie 
atlikdavo rašysenos ir mašinraščio, ginklų, šaudmenų, 

įsilaužimo žymių bei įrankių, kraujo, spermos, plaukų, 
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šas, LCVA, (. R-409, ap. l, 
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.,. Pilskys E., Mokslinė teismo 
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.,. Polici)OS departnmento 
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(l 134). 

dokumentų klastojimo, rašalo, įvairių pėdsakų ir kitokius 
reikalingus tyrimus626. 

Karo metais vokiečių kriminalinės policijos vadovybė 
labai dažnai keitėsi (Domke, dr. Fritzas Barthmannas ir 
kt.). Kiekvienas naujas vadovas stengėsi įvykdyti vienokią 
ar kitokią lietuvių kriminalinės policijos reformą, pada
ryti ką nors nauja, keisti esamą tvarką. Nepaisant dauge
lio pertvarkymų, ji išsilaikė ir buvo pajėgi pagal to meto 
sąlygas atlikti jai keliamus didžiulius uždavinius. LietuvilĮ 
kriminalinė policija nusikaltimus aiškino vadovaudama
si Lietuvos įstatymais, atliktas kvotas perduodavo lietu
viškiems teismams ir buvo kontroliuojama lietuviškos 
prokuratūros. Visos kvotos buvo atliekamos lietuvių kal
ba, todėl jų kontroliuoti vok.iečių kriminalinės policijos 
vadovybė negalėjo. 

Sunkiomis karo sąlygomis saugumo ir kriminalinės 
policijos lietuviškasis skyrius daug prisidėjo palaikyda
mas rimtį krašte. Jo pareigūnai nepriekaištingai dirbo ne 
dėl geresnio atlyginimo ar aprūpinimo, o dėl to, kad buvo 
atsidavę kovai su nusikalstamumu ir bolševizmu. Lietu
vių saugumo policijos tarnautojai kartu su kitų policijos 
rūšių pareigūnais aktyviai prisidėdavo prie sovietinil1 
partizanlĮ gaudymo miškuose627. Be to, nors vokiečiai ir 
griežtai kontroliavo, lietuvių kriminalinė policija, surin
kusi ginklus iš kriminalinitĮ nusikaltėlių, rasdavo bf1dų 
perduoti juos i lietuvilĮ rezistencijos kovotojtĮ rankas"28

• 

Saugumiečiai kiek galėdami padėjo fronte kovojusiems 
lietuvių policijos bataliom1 kariams. Pavyzdžiui, 1942 
mettĮ vasarą lietuvit1 saugumo policijos Vilniaus apygar
dos vadovybė nusiuntė kariams 10 armoniklĮ, 2 mando
linas ir 2 smuikus•!•. 

Kaltinimai, esą lietuvitĮ saugumo policija aktyviai pri
sidėjo prie žydtĮ naikinimo - tai daugiausia sovietinių 
„istoriktĮ" tendencingos insinuacijos siek.iant pridengti 
pačitĮ soviettĮ vykdyt,} įvairitĮ tautų genocidą. Lietuvit1 
saugumo policija žydtĮ tautybės gyventojų atžvilgiu vyk
dė tokias funkcijas: surinkdavo ir lydėdavo žydus i getui 
skirtą teritoriją, gaudydavo iš gett1 pabėgusiuosius, sau-
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goda, žydų prirerstinai p.iliktą nc.>kilnojamą11 turtą ir kt. 
Be to, LlP .·oya su sO\ietiniu bei ten~ pogrindi.iu ne
pnestanrn lietU\iŲ tautos intere&1m · 

fu1ro metais nusil.tlsi-amumo krein• pašclusiai šok
t ėio aw stvn. \"o. ·e-..'ių ir lietU\ių admim. tra jja kiek 
paiėgd;lf00$ stengėsi pažaboti nusikalstamumo augimą. 
l"i į\-airius ddministractnius ir kriminaliniu nusii.en
~lll\1$ .;.tsih-elgiant į karo metą bU\-o numaMos griei.-
1 • umiės.. Ypa~ klestėjo Sp.;" :uliadja. Prei·ės brangiau 
buvo pard.t,mė-iam ne tik iuodojoie rinkoie. Prcl..·-ybo 
tr pramonės įmonės., amatininkai ir ivairius ,iesuosius 
patam,nimus atliekantys asmenys taip pal dažnai nepai
sė , "eė:ių nustatytų kainų. LietU\ių kainų priežiūros 

policija buYo įpareigota griežtai kO\'uti u spekuliacija ir 
kontroliuoti. kaip laikomasi nustatytų kainųo.i... \ ten per 
,ieną 194 l meių lapkričio 25 dieną \ -ilniuje lietuvių po
licija sulaikė 15 asmenų, k.--urie spek.-u.l.ia\"O ir skelbė nepa
gąstai aukštas kain~1

, o gruodi.io 17 dieną ui. analogiš
ką nusii.engimą buvo sulaik.-yti 26 asmenys"3". Per 1942 
metų vasario mėnesi įvairiose Vilniaus apskrities vietose 
buvo sugauta ir nubausta per 80 spek.-uliantų. Kai kuriems 
baudos siekė iki 1200 RM ir po 3-4 mėnesius arešto6·13• 

pauda mirgėte mirgėjo nuo straipsnių, raginančių kovoti 
su spekuliantais: .,Slaptoji prekyba - nusikaltimas lietuvių 
tautai", .,Slaptoji prekyba yra išdavystė", .,Slaptoji prekyba 
yra tautos turto vogimas", .,Slaptoji prekyba kenkia valiu
tai", .,Už slaptą prek.·ybą - griežčiausios bausmės". Dažnai 
centrinėmis Vilniaus miesto gatvėmis būdavo vedžiojami 
sugautieji kainų kėlėjai ir spekuliantai, kurie nešėsi prieš 
save plakatą su užrašu: .,Mes esame kainų kėlėjai ir speku
Liantat. Didelės minios pasipiktinusių žmonių stebėdavo 

šiuos didžiausius visuomenės priešus sunkiu karo laiku. 
Vokiečių ir lietuvių policija dažnai atlikdavo bendras 

nelegalios prekybos vietų tikrinimo akcijas. 1942 metų 
vasarą bendros vokiečių ir lietuvių policijos pajėgos atliko 
gana sėkmingą operaciją Kauno senamiesčio žuvų turgu
je. Kadangi akcijai buvo gan rūpestingai pasirengta, rezul
tatai buvo neprasti. Kruopštesniam tikrinimui ir baudi-
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mui buvo ulaikyta per pu ę tūkstančio asmenų. Lietuvių 
kriminalinė policija taip pat dalyvavo šioje akcijoje ir su
laikė ,; us neturinčiu asmens dokumentų. Buvo uimta 
11 ieškomų parnjingų kriminalinių nusikaltėlit!...w· 

Kadangi vagy čių ir plėšimų ,; daugėjo, prieš tokio 
pobūdžio nu ikaltėlius buvo imta i griežte nių priemo
nių. iuo atveju labiau reiškėsi lietuvių teisėsaugo insti
tucijos, nes kone vi a turtinių nusikaltimų bylas vokie
čiai perduodavo sprę ti lietu,·ių teismams. Jau 1942 metų 
vasarą generalinis tei ingumo tarėjas išleido prokurorams 
aplinkra 'tį, kuriuo juos įpareigojo šiuos nusikaltimus 
skubiai ištirti ir nusikaltėlius nedelsiant atiduoti teismui. 
Be to, šiems nusikaltėliams teismai turėjo skirti griežtas 
kardomąsias priemones ir bausmes. Plėšikams galėjo būti 
skiriama mirties bausmė, o vagims - kalėtioJ5_ Tačiau vo
kiečių policija daugeliui smulkesnių vagišių kyrė admi
nistracines bausmes, dažniausiai siųsdavo į prh·erčiamų
jų darbų stovyklas. 

Ypač energingai lietmių ir vokiečių policija kovojo 
su naminės degtinės gamyba, kuri karo metais itin su
klestėjo. Pavyzdžiui, vien per 1942 metų birželio mėnesį 
Kauno apskrit)ie buvo iškeltos 67 baudžiamosios bylos 
nan1inės degtinės gamintojams. kurie laikė 168,5 litro 
degtinės. Tačiau tuo metu policija sugaudavo ne daugiau 
kaip 10- 15 proc. vist) degtindariųb>o_ Kadangi vokiečiai 

Lietuvos generalinėje srit)ie savo policijos ištisinio tinklo 
neturėjo, pagrindinis kovos su šiuo tautos gaivalu krūvi 

teko lietuvit) policijai"-'-. 
Kadangi naminės degtinės varymas ypač paplito kai

me ir dėl to iš karo ūkio buvo atiman10s svarbiausios 
maitinimo gėrybės - grūdai, 1942 mett) pabaigoje buvo 
padaryta esminit! pakeitimų degtindarių baudimo srity
je. Lietuvos generalinis komisaras įspėjo, kad už naminės 
varymą asmenys, sunaudoję daugiau kaip 10 centnerių 
javų, gali būti baudi.iami net mirties bausme638

• Nuo šiol 
degtindaris buvo laikomas tautos priešu, dirbančiu bol
ševizmo naudai, ir jo laukia mirties bausmė. Ūkininkai, 
varantys naminę degtinę, buvo šalinan1i nuo savo ūkio 
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valdymo. Taip pat buvo griežtai baudžiama ir už nami
nės degtinės gėrimą. Asmenys, kurie slapta gamino arba 
pardavinėjo slapta pagamintą spiritą, bt1davo nedelsiant 
suimami ir perduodami skubiam teismui. Ši teisingumo 
priemonė buvo nedviprasmiškas įspėjimas tiems tam
siems elementams, kurie nuolat reiškėsi kaip karo ūkio 
kenkėjai ir sabotuotojai. Ir su jais buvo elgiamasi kaip su 
karo nusikaltėliais6'9• 1942 metų gruodžio 8 dieną Lietu
vos blaivinimo sąjunga Vytauto Didžiojo kultūros muzie
juje atidarė priešalkoholinę parodą, kuri veikė beveik tris 
savaites640. 

1943 metais Lietuvos generalinėje srityje įsigaliojo 

potvarkiai, pagal J...'Uriuos buvo be atodairos kovojama su 

girtavimu. Kiekvienas gatvėje sutiktas girtas pilietis buvo 
sulaikomas ir išvežamas darbams, nepaisant, kokią vietą 
užimtų sulaikytasis ir kokia jo būtų visuomeninė padė
tis641. Kauno mieste būdavo išklijuojami plakatai, įspėją 
dėl besiplečiančio besaikio girtavimo. Plakatuose buvo 
skelbiami vardai kauniečių, J...'Urie už besaik! girtavimą, 
pasirodymą viešoje vietoje išgėrus buvo policijos sulaiky
ti ir išvežti į priverčiamųjų darbų stovyklą. 

Kauno miesto kainų priežiūros policijos pareigūnai 
vien per 1943 metų gruodžio mėnesį iškėlė 60 baudžia

mųjų bylų, kuriose 83 piliečiai už degtinės gamybą, pre
kybą ir vartojimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 

Be to, buvo išaiškintos keturios slaptos degtinės vyryklos. 
Per tą patį laikotarpį konfiskuota 270 litrų naminės deg
tinės. Itin pasižymėjo vachmistras Jonas Staškūnas, kuris 
vien per 1943 metų gruodžio mėnesį iškėlė 22 bylas642. 

Generalinis teisingumo tarėjas išleido aplinkraštį, kuria
me teismo organams įsakė sugriežtinti kovą su degtin

dariais. Tos rūšies bylų nagrinėjimui pagreitinti buvo 
nustatyta, kad apylinkių teismai kvotas perima tiesiai iš 

jas atlikusių policijos įstaigų be Mokesčių departamento 
tarpininkavimo. 

Vien per kelias 1943 metų birželio mėnesio savaites 

Vilniaus ir Trakų lietuvių policijos pareigūnai išaiškino 67 
slaptus naminės gamybos taškus64J. Kadangi tautos nuo-
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d ytojai naminės gamybai naudojo maistui skirtus grūdus, 

jiems buvo prilaikytos didelės ir griežtos bausmės. Kova 
su naminės degtinės gamyba buvo gana pavojinga lietu 
vių policijos pareiga. 1944 m. sausio 6 d. Vilniaus mieste 

buvo nužudyti Vilniaus miesto policijos kainų priežiūros 
policininkai Jonas Žitkevičius ir Juozas Cironka, kurie 
tarnybos reikalais buvo išs iųsti į tam tikrą vietą ieškoti 

slaptai pardavinėjamos naminės degtinėsM". 

Taip pat įstaigų tarnautojams, vartojantiems naminę, 

buvo taikomos labai griežtos sankcijos: suimami vietoje, 

skubiai keliamos bylos, kuriose grėsė net gyvybės atėmi

mas. 
Kovoti su kriminaliniais nusikaltimais - vagystėmis, 

plėšimais, spekuliacija, naminės degtinės varymu - buvo 
suinteresuotos ir lietuvių, ir vokiečių institucijos, todėl 
šioje kovoje vyko glaudus bendradarbiavimas. 1943 metų 
gegužės 30 dieną Šiaulių apygardos komisaras H. Gewec
ke sušaukė suvažiavimą, kuriame šalia apskričių virši
ninkų, žemės ūkio skyrių vedėjų dalyvavo visi apygardos 
policijos vadai. Pirmiausia apygardos komisaras pasakė 
kalbą apie policijos valdininktĮ šio meto pareigą, ypač pa
brėždamas tai, kokių teks imtis priemonių intensyvinant 

kovą su spekuliacija ir juodąja rinka. Kad bf1tų laimėta 
bendra kova, būtina nukreipti kovos smaigalį į šias pa

grindines problemas: l ) spekuliacija, virtusi jau profesija; 
2) korupcija skirstytojq aparate; 3) vagystės gamybos vie

tose; 4} maisto kortelitĮ ir pažymėjin1ų gaminiams gauti 
klastojimas; 5) aiškiausias apsileidimas nevykdant prista

tymo prievolės645 • 

Vokiečit18 l4-osios karo lauko komendantūros, pakei

tusios 749-ąją, komendantas ir karo lauko teismo tarėjas 
pulkininkas M. Zehnpfennigas 1941 mettĮ liepos 25 die
ną Vilniaus miesto ir srities piliečilĮ komiteto pirminin
kui doc. Stasiui Žakcvič iui raštu pranešė apie Lietuvos 

teismo įstaigtĮ veiklos suvaržym,Į. Dokumente rašoma: 
„ l. Vokietijos piliečiai ir vokiečitĮ tautiečiai Lietuvos 

teisingumo įstaigoms yra neteismingi. 

2. VokiečitĮ kariuomenės, vokiečitĮ įgulos saugumo 
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policijos ir SD veiksmai turi pirmenybę prieš Lie
tuvos teismo įstaigų veiksmus. 

3. Kariuomenei, įgulos saugumo policijai arba SD 
pareikalavus, suimtieji nusikaltėliai turi būti iš
duodami. 

4. Visi baudžiamieji veiksmai, nukreipti prieš Vokie
tijos Reichą ar vokiečių kariuomenę (kaip šarla
tanavimas, sabotažas, komunistinis veikimas), ar 
nusikaltimai prieš Valdytojo [Vilniaus miesto ir 
srities piliečių komiteto Vidaus reikalų valdybos 
valdytojas K. Kalendra. - P. S.] parėdymus turi 
būti pranešti drauge su nusikaltimo aktais atitin
kamai vietos arba lauko komendantūrai, arba esa
mam įgulos saugumo policijos ir SD skyriui."646 

Faktiškas SD žvalgybos ir kontržvalgybos vadovas 
Lietuvoje buvo SS hauptsturmfiihrer Paulius Mi.illeris. 
Visur, kur tik galėjo, jis vokiečių saugumo policijos ir 
SD vadovybės Lietuvoje vardu verbavo ir rezgė savo 
agentūrą tarp vietos gyventojų647• Pradiniame karo eta
pe vokiečiai, verbuodami agentus, pirmenybę suteikda
vo asmenims, nukentėjusiems nuo bolševikinio teroro. 
Agentai turėjo sekti pasirodančius gyvenvietėse partiza
nų žvalgus, parašiutininkus, partijos ir komjaunimo ak
tyvistus. Agentų tinklas buvo jungiamas į rezidentūras. 
Rezidentais buvo skiriami aktyvus lietuviai, tarnaujantys 
vokiškose įstaigose. Kiekvienas užverbuotas agentas tu
rėjo pasirašyti pareiškimą-pasižadėjimą ( Verplichtung
serkliirung): 

,,Šiuo įsipareigoju bendradarbiauti su saugumo poli
cija politiniais klausimais. tuo pačiu įsipareigoju visas su
rinktas žinias teikti saugumo policijos vadovybei, kuriai 
būsiu pavaldus. Bet kuris politinis bendradarbiavimas su 
kitomis žinybomis man yra griežtai uždraustas. Įvairią 
informaciją, kuri dėl mano bendradarbiavimo su saugu
mo policija bus man žinoma, privalau išsaugoti paslap
tyje, netgi tada, kai jau nebendradarbiausiu su saugumo 
policija. Taip pat atkreiptas mano dėmesys, kad visada 
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privalau vadovautis gautais nurodymais, kitaip galiu su
laukti iš saugumo policijos pusės gan griežtų sankcijq." 

Saugumo policijos ir SD agentūrinio darbo instrukci
joje buvo reikalaujama pirmiausia rinkti duomenis apie 
priešininką, pažinti jo pajėgų struktūras, atskleisti keti
nimus, nustatyti vadus. Tai galima buvo atlikti integravus 
savo agentus į jo gretas, sekant įtartinus asmenis. Buvo 
vedama speciali slaptoji SD kartoteka - joje buvo visi 
duomenys apie įtariamus konspiracine veikla asmenis, 
įvertinamas jų politinis nusiteikimas ir lojalumas. Naudo
tis šios kartotekos duomenimis turėjo teisę labai nedaug 
asmenų. Įtartini ir ieškomi asmenys buvo registruojami 
specialiame slaptame leidinyje „Nachrichtendienstblatt''. 

Vėliau vykstant karui agentai buvo verbuojami iš su
laikytų partizanų arba atskleistų tarybinių agentų-para
šiutininkq. SD turėjo agentų ir tarp likusių gyvtĮ žydų. 
Dalis agentūros buvo mokoma kontržvalgybinio darbo 
pagrindų. Be to, vokiečių saugumo policijos ir SD padali
niai Lietuvoje turėjo etatinę agentūrą, kuri buvo siunčia
ma ir integruojama gyvenvietėse siekiant surasti sovieti
nius partizanus, parašiutininkus ir atskleisti bolševikinį 
pogrindį. RyttĮ frontui grįžus į Lietuvą, dalis SD agentū 

ros buvo palikta bolševikų okupuotoje Lietuvos teritori
joje vykdyti žvalgybos, atlikti diversij tĮ ir organizuoti pa
sipriešinimo judėjimo. Šie agentai buvo perduoti abvero 
fronto padaliniams. 

Generolas E. Justas laikėsi liberalesnės politikos Lie
tuvos gyventojtĮ atžvilgiu, stengėsi sušvelninti saugumo 
policijos ir SD veiksmus, nors, kaip teigia, su SD ir gesta
po vadu nepalaikė jokit! tarnybiniq ryšiq. Kauno gestapo 
viršininkas SS hauptsturmfiihrer dr. Heinrichas Schmit
zas buvo vienintelis saugumo policijos karininkas, kuris 
palaikė glaudžius netarnybinius ryšius su komcndanti'1ros 
karininkais. Kaip tik jis, apibūdindamas SD tarnybos pa
reigūnus, pareiškė generolui E. Justui, kad ,.< ... > pasau
lyje niekas nesukaupęs savyje tiek daug nepasitikėjimo ir 
niekas neišauklėtas tokia nepasitikėjimo dvasia, kaip SD 
tarnautojas"648

• 
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Nuo 1941 metų spalio l dienos Saugumo departa
mentas leido „Kriminalinės policijos žinias" (Kaunas, 
Laisvės alėja 6). Leidinys išeidavo kas pusę mėnesio. Nuo 
1942 metų jo leidimą perėmė vokiečių saugumo polici
jos ir SD vado įstaiga Kaune ir visai Lietuvos generali
nei sričiai leido žinyną „Lietuvos generalinės srities K. P. 
žinios" (Meldeblatt der Kriminalpolizei im Genera/bezirk 
Litauen) dviem kalbomis (redaktorius Petras Pamataitis). 
Be to, Ostlande pradėtas leisti periodinis informacinis 
leidinys tik tarnybiniam naudojimui „Befehlsblatt des 
Chefs der Sicherheitspolizei und des SD". 

1942 metų rugsėjo 3 dieną vokiečių saugumo policijos 

ir SD vado Lietuvoje SS standartenfiihrer K. Jagerio reika
lavimu visų lietuvių saugumo kalinių bylos baigus tardy
mą ir paskyrus bausmę buvo perduodamos tvirtinti jam 

arba jo įstaigos II F skyriui. Jie visada paskirdavo didesnę 
bausmę649• Tad lietuvių istorikas A. Bubnys daro teisingą 

išvadą, kad ,,< ... > lietuvių saugumo darbuotojams kelia

mi kaltinimai dėl dešimčių tūkstančių žydų sunaikinimo 
yra visiškai nepagrįsti"650. Gestapo sprendimų, vadovau

jantis 1936 metų vasario 10 dienos įsaku, neleidžiančiu 

administracinei ir teisminei valdžiai kontroliuoti gestapo 

veiklą65 1 , negalėjo pakeisti netgi Vokietijos aukščiausiasis 
teismas. Lietuvių kriminalinė policija analogišką infor-
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maciją privalėjo siųsti vokiečių saugumo policijos ir SD 
IV skyriui. 

Ilgainiui vokiečių saugumo policijos ir SD nepasitikė

jimas Lietuvių saugumo policija augo ir K. Jiigeris ketino 
visiškai ją likviduoti. Lietuvių saugumo policijos (LSP) 

skyriaus viršininkas S. Čenkus 1943 metų rugpjūčio 
27 dieną parašė argumentuotą tarnybinį pranešimą nau
jajam vokiečių saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje 
SS oberfiihrer V. Fuchsui dėl LSP skyriaus išsaugojimo. 
Savo rašte jis įrodė, kad lietuvių saugumas aktyviai kovo
jo ir ateityje kovos su bolševizmu ir prisidės prie krašto 

ramybės palaikymo. S. Čenkui pavyko vokiečiams įrodyti 
Lietuvių saugumo policijos naudą palaikant krašte rimtį 

ir saugumą, ir ji liko veikti iki karo pabaigos652. Latvijoje ir 
Estijoje tokių policijos skyrių nebuvo. Lietuvių saugumo 
policijos darbą lengvino tai, kad ši institucija Lietuvoje 
sulaukė nemenkos antisovietiškai nusiteikusios lietuvių 

visuomenės paramos. Lietuvių policijos struktūros buvo 
įpareigotos glaudžiai bendradarbiauti su lietuvių saugu
mu, teikti jam visokeriopą pagalbą ir informaciją. Antai 
Vilniaus saugumo policijos politinės srities viršininkas 
N. Mikšys Vilniaus miesto pagalbinės policijos vado pra
šė, kad policijos nuovadų viršininkai informuotų saugu
mą apie nuovadose vykstančius politinio pobūdžio eks
cesus653. 

Be vokiečių civilinės administracijos išleistų potvarkių, 
nutarimų, įsakymų ir kitq norminių teisės aktų, saugumo 
policijos ir SD teisinį veiklos pagrindą sudarė ir kai kurie 
Trečiojo reicho baudžiamosios ir civilinės teisės nuosta
tai, taikyti ne tik Lietuvos teritorijoje apsigyvenusiems 
vokiečiams, bet ir vietos gyventojams654, tai „Potvarkis 
dėl vokiečiq teismų užimtose Rytų srityse įsteigimo ir su
tvarkymo" ir „Potvarkis dėl vokiečių baudžiamosios tei
sės taikymo užimtose Rytų srityse" (abu 1941 metų gruo
džio 19 dienos)655. A. Rosenbergas 1942 metų balandžio 
27 dieną pasirašė potvarkį „Apie vokiečių teisės tail-..')'mą 
Vokietijos piliečiams užimtose Rytų srityse"656, kuriame 
teigiama, kad remiantis fiurerio 1941 metų liepos 17 die-
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nos įsakymu dėl naujai užimtų Rytų sričių administravi

mo šiose srityse nuolat ar laikinai gyvenančių Vokie tijos 

piliečių asmeniniai, šeiminiai ir paveldėjimo santykiai 

tvarkomi pagal vokiečių teisę. Vokiečių saugumo polici

jos ir SD Lietuvos generalinėje srityje kompetencijai buvo 

priskirta prižiūrėti, kaip laikomasi Vokietijos įstatymų 

ir kitų teisės aktų reikalavimų. 1943 metų vasarą Užim

tų Rytų sričių ministerijos l/2 skyriaus darbuotojas von 

Allwordenas kreipėsi i SS obergruppenfuhrer Gottlobą 
Bergerį657, oficialų SS reichsfahrer H. Himmlerio atstovą 

šioje ministerijoje, su informacija dėl specialaus traktavi

mo (Sonderbehandlung - SB), t. y. viešo pakorimo už lyti

nius santykius su vokietėmis taikymo Lietuvoje658• Netru

kus buvo gautas Ostlando vyresniojo saugumo policijos 

ir SD vado SS oberfuhrer dr. H. Achamerio-Pifraderio at

sakymas, kad toks traktavimas neprieštarauja A. Hitlerio 

direktyvai apie užimtų sričių rytuose saugumo garantavi

mą policinėmis priemonėmis. 

Žmonijos karų istorijoje daugiau nėra pavyzdžių, kai 

partizaninis judėjimas atliko tokį didelį vaidmenį kaip 

Antrojo pasaulinio karo metais. 1907 metų spalio 18 die

nos IV Hagos tarptautinės konvencijos659 priede apie sau

sumos karo vedimo taisykles buvo numatytos sąlygos, 

kada galimas ginkluotas partizaninis pasipriešinimas: 

l. Iki valstybės visiškos okupacijos, kol dar nepasi

baigęs reguliarios valstybinės kariuomenės pasi

priešinimas. 

2. Tiktai tuo atveju, jei vyriausybė nepasirašė kapi

tuliacijos akto, pagal kurį bet koks pasipriešini

mas nutraukiamas. Jokios vyriausybės tremtyje ar 

emigracijoje neturi teisės kviesti jų paliktos šalies 

gyventojų ginkluotai priešintis. 

3. Kai laikomasi taisyklės, jog partizanai yra apren

giami uniforma arba turi iš toli matomus skiria

muosius ženklus, taip pat atvirai nešioja ginklus. 

Tai pagrindiniai principai, kuriuos pažeidus partiza

nas arba pasipriešinimo dalyvis tampa kariniu arba kri

minaliniu nusikaltėliu. Tokiu atveju pakliuvęs į nelaisvę 
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'" Gimė 1896-07- 16 Ger!tete-
no Viurtcmbergc. Pirmojo 
pasaulinio karo metais 
apdovanotas 11 ,r l klasės 

Geležinio kry,iaus ordinais. 
Nuo 1922-11, nuo 1931-01-01 
pakartotinai - NSDAP narys 
(Nr. 426875). Prieš s todamas 
i NSDAP buvo gimnastikos 

mokytojas, pasiekė nemen-
kų sporto rezultatų (boksas, 

plau kimas, sportinis ėjimas). 
Nuo 193 1-0 1-01 -SA narys, 
SA sta11darre11fu/,ru, nuo 
1932-10- 15 - SA obcrfiihrer. 
SS nariu tapo 1936-01·30 (Nr. 
275991 ). Iš karto suteiktas SS 
oberfuhrer laipsnis. SS aparate 
buvo žino mas kaip 1,80 m ūgio 

ir l 00 kg sveriantis milžinas. 
1940-04-01- 1945-05-08 - ss 
vyriausiosios valdybos vi rši• 
n inkas. Nuo 1940•04-20 - SS 
brigadefiihrer ir Waffc11-SS ge· 
nerolas majoras, 1942-04-20 -
SS gruppe11fiihrcr ir Wtiffen· 
SS generolas leitenantas, 
1943-06-21 -SSobergruppen· 
f 11/rrer ir Waffc11-SS generolas. 

Jo didi;,iausias nuopelnas 
buvo vokiečių bei kitataučil1 
Waffe11-SS divizijų steigimas. 

1943-01 -30 apdovanotas 
auksiniu NSDAP ženkleliu, 0 

1943-07-01 - Vokiečių sidabro 
kryžiumi. Nuo 1943-08 iki 

1945-05-08 - Rcichstago 
deputatas. 1943-08-20, be 

daugybės killJ pareigų, taPo . 
Užimlų Rytų sričių 01inist~11

• 

jos l valdybos (Ha11pwbtei/ut1g 
/) viršininku. Nuo 1944·04 va· 
dovavo ko\' inėms operacijof11S 

1944.08•31 
Slovakijoje, o nuo . .. 

05 
iki 1944-09-20 SS - pohCIJ 
vadas Slovakijoje. Apdovab·, 

. i l , Gar , s 
notas SS reic/1S1 11 "''. . 
špaga ir SS t iedu . Mirues 

, l " 1949-04- 14 Niurnb<:r· 
ga va · kalėll-
ge nuteistas 25 meius . 
1951 · l 2• 16 paleistasi lai svę. 
Mirė 1975-01 -05 Gerštėl'"0 

Vurtemberge. 

"'ei. Madajciyk, Fnszyzm , 
okupacje, t . 2,s. 418. 

u- Doc1m1t11ts 011 llie l.aws o/ 
IVar, Oxford, l 994, 
p. 55-56. Pasirašė visos 
Europos valstybės, tarp jų 
Rusijos imperija. SoviettJ 
Sąjunga Rusijos parašo po 
šia konvenciją neatšaukė. 
Vokietija šią konvenciją 

pasirašė 1907 - l 0-18, o 
rati fi kavo l 909· i 1 ·27. 

jis netekdavo karo belaisvio statuso ir jo atžvilgiu nebuvo 

taikomi atitinkami Ženevos konvencijos straipsniai. 

Sovietų istorikų duomenimis, sovietiniai partizanai 

nužudė penkis kartus daugiau vokiečių karių negu vo

kiečiai partizanų. Vienų žiaurumas su lėkė dar didesn į 

nesuvaldomą kitų žiaurumą, ir sunku nustatyti, kas 

pirmas pradėj o. Pažeisdami tarptautinės teisės normas, 
kurių turėjo būti laikomasi okupuotose teritorijose, ab

soliučiai ignoruodami 1907 metų spalio 18 dienos IV 

Hagos tarptautinės konvencijos straipsniLĮ, draudžiančių 

gyventojams priešintis reguliariajai armijai, kai ši jau yra 

užėmusi jų kraštą, reikalavimus, Sovietų Sąjungos rau

donieji partizanai savo nepaprastai klastinga ir žiauria 

veikla ir diversijomis išprovokavo vokiečių baudžiamą

sias akcijas civilių gyventojų atžvilgiu, nes sunku buvo at

skirti partizanus nuo taikių gyventojų. Vokiečių policijos 

ir vermachto karių santykiai su vietos gyventojais visada 

paaštrėdavo ten, kur pasirodydavo sovietiniai partizanai. 

Viena jų užduočių buvo pažeisti vietos gyventojų ir vo

kiečių taikius tarpusavio santykius, išprovokuoti pasta

rqjų represijas ir drauge diegti gyventojams neapykantos 

okupantams jausmą. Kadangi Sovietų Sąjungos vadovai į 
partizaninį karą įtraukė moteris ir vaikus, karas tapo ne

paprastai žiaurus. Atsiųsti iš Maskvos komunistiniai par

tizaninio karo organizatoriai be gailesčio naikino sovieti

nius piliečius, atsisakiusius savanoriškai stoti į partizanLĮ 

būrius. SovietLĮ Sąjunga rėmėsi savo nuosava „tarptautine 

teise", paremta klasiLĮ kova. Paskesni karo metai buvo pa

ženklinti neteisėtais sovietinitĮ partizanų veiksmais. Dėl 

jLĮ veiklos pradinis vokiečių draugiškumas virto neapy
kanta: vokiečiai savo ruožtu taikė represijas tiems civi

liams gyventojams, kurie pakeldavo ginklą prieš vokiečių 

karius . 
Dar 1941 metų vasarą, kai beatsikurianti lietuvių po

licija sprendė savo nelengvus organizacinius klausimus, 

priešingoji pusė rengėsi rimtam ir ilgam karui. 1941 metų 
birželio 29 dieną Maskvoje buvo parengta SovietLĮ Sąjun

gos VKP(b) direktyva, kuri skelbė: ,,Priešo okupuotose 
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-
teritorijose sudaryti partizanų būrius ir diversines grupes 
kovai su fašistinės armijos daliniais visuotiniam partiza
niniam karui uždegti..."660 Nors SovietlĮ Sąjunga turėjo 

turtingą istorinę partizaninio karo patirtį, J. Stalinas iš 
pradžių buvo prieš partizaninio judėjimo organizavimą 

laikydamas, kad tai kvepia pralaimėjimu, o be to, bijo
damas liaudies sukilimo. Ir tik 1941 metų liepos 3 dieną, 
praėjus 11 dienų nuo karo pradžios, J. Stalinas savo kal
boje per radiją pakvietė liaudį pradėti partizaninį karą ir 
formuoti partizanų būrius visose vokiečių užimtose te
ritorijose. Partizaniniam judėjimui vadovavo ne partija, 
o armija661• J. Stalino pasiūlyta teritorinė partizanų būrių 
formavimo sistema pasirodė mažai efektinga. Pavyzdžiui, 
Pabaltijyje, kur vietos gyventojų antisovietinės nuotaikos 
buvo beveik visuotinės, suformuoti partizanų būrius (iš 
vietos gyventojų) taip ir nepasisekė662• 

Nors J. Stalinas per radiją kreipėsi į liaudį kviesdamas 
,,stoti į kovą su vokiškais-fašistiniais grobikais", vakari

niuose Sovietų Sąjungos rajonuose šis jo kvietimas ne
sukėlė didelio entuziazmo. Jau vien jo kvietimas deginti 
miškus, kone vienintelę patikimą partizanų priedangą, 
skambėjo absurdiškai. Be to, sovietų valdžia tikriausiai 
pamiršo priversti savo partizanus kariauti laikantis Že
nevos konvencijos reikalavimų ir nustatyti jiems uni
forminę aprangą. Prasidėjus Vokietijos karo žygiui prieš 
Sovietų Sąjungą beveik visose užimtose srityse, taip pat 
ir Lietuvoje, kilo komunistų inspiruotas pasipriešini
mas, kurio apraiškos įvairavo nuo propagandinių prie
monių ir pasikėsinimų prieš pavienius vokiečių armijos 
ir jų sąjungininkų karius iki atviro maišto ir plataus par
tizaninio karo. 1941 metų pabaigoje - 1942 metų pra
džioje Lietuvoje pasirodė komunistinės teroristų grupės 

ir partizanai. Svarbiausias jų tikslas - trikdyti fronto ka
riuomenės aprūpinimą užnugario srityje. Rusų istoriko 
duomenimis, 1943 metų balandžio l dieną Lietuvoje 
veikė 29 bolševikų diversinės grupės, savo sudėtyje turė

jusios 199 žmonių663• Kaip teigia tas pats autorius, ,,tarp 
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660 XnynT B., I'pym,n apAw ti 
.,Ceoep", MoCKn:1, 2005, 
e. 339. 

661 Nors pu ikus balta rusitl rašy
tojas Vasilis Bykovas teigia, 
kad „partizanin į judėjimą 

iš pat pradžių inspiravo 

ir ji kontroliavo partiniai 
organai ... ". - AptyMcmn1x 11 

<jiaKmr,1, 1995, M>. 17. 

662 Erepc E. B., napmu3a111x 

u Kapnmenu, P11ra, 1998, 
e. 15. 

66J CoKonoB E. B., 0KKy11a4w1. 
flpnoon II J.W<p1,t, M OCKDll, 

2002, e. 102. 

~ ren pat . 

161 CoaemcKuu C:0103 B wo1;1 

RenuKoti ome11ecnroe1111oū 

0011111;1, MocKoa, 1985, e. 74. 

~ Dokumento vertimo i lietu
viq kalbą nuorašas, LCVA, 
f. R-1399, ap. l, b.70, l. 40. 

"'1 Ten pat, b. 6 1, l. 22. 

kolaborantų karo belaisvių ir vietos gyventojų buvo daug 
daugiau nei partizanų ar pogrindininkų"661. 

Remiantis dokumentais yra nustatyta, kad A. Hitleris, 
rengdamas įsiveržimo į Sovietų Sąjungą planus, labai ti
kėjosi komunistų pavergtų tautų sukilimo. Nereikia pa
miršti, kad pirmomis karo dienomis vermachtas veikė 
teritorijoje, kuri visai nesenai buvo aneksuota Sovietų Są

jungos. Pirmomis karo dienomis Pabaltijo tautos, taip pat 
ir Lietuvos, spėjusios savo kailiu pajusti „stalininės saulės 
švytėjimą", vermachto karius sutiko santūriai, bet drau
giškai - kaip išlaisvintojus. Teiginiai apie tai, kad parti
zan inis judėjimas pirmosiomis karo savaitėmis Lietuvoje 
buvo masinio pobūdžio, yra stalininių istorikų melas. Tai 
buvo priversti pripažinti ir sovietiniai istorikai propa
gandininkai: ,,Respublikos (Lietuvoje - P. S.] teritorijoje 
buvo organizuoti 37 partinių-tarybinių aktyvistų kovi
niai būriai ir daug pasipriešinimo grupių. Dalis jų buvo 
sutriuškinta, kitos iširo."665 Lietuvių nacionalinis judėji
mas karo metais nevengė bendradarbiauti su vokiečiais, 
o su raudonaisiais partizanais sutarimo nebuvo. 

Vokiečių saugumui ir SD kartu su lietuvių saugumu 
pavykdavo atskleisti ir likviduoti nemažai sovietinio 
pogrindžio grupių ir organizacijų. Didėjant lenkų po
litiniam ir ginkluoto pasipriešinimo aktyvumui, vokie

čių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje 1942 metų 
vasario 6 dienos įsakyn1u visoje Lietuvoje buvo suregis
truoti lenkų inteligentai666

• Tų pačių metų pabaigoje vo
kiečių saugumas pasiekė neblogų rezultatų ir sutriuškino 
stambią slaptą lenkų organizaciją (buvo suimti 74 lenkų 

kovotojai)667• Po dvejų metų, 1944 metų vasario 10- 12 
dienomis, tarp Vilniaus krašto Armijos krajovos, vokiečitĮ 
saugun10 policijos ir SD atstovų vyko derybos. Vokiečiai 
prašė lenkų pagalbos kovojant su bolševiktĮ partizanais. 

Vienas svarbiausių Lietuvos generalinės srities vokie
čiq civilinės administracijos, karinės bei policijos, taip 

pat SD vadovybės uždavinių buvo analizuoti, kovoti ir 
slopinti besiplečiantį partizaninį judėjimą, ypač bolševi
kinį. Vokiečiai buvo priversti skirti nemažai kovinių pajė-

279 



gt! vadinamajam ,.pasyviam karui'' su partiznrrnis: saugoti 
strateginius karinius objektus. geležinkelio linijas, st ratc
ginius tiltus, aerodromus, stambins pramonės įmones ir 
pan. Kovojant su bolševikt! part izaniniu judėjimu vokie
čiams aktyviai padėjo, kiek leido pajėgos ir apginklavi
mas, lietuvitJ policija. Vermachto sausumos pajėgt! gene
ralinis štabas handė gauti A. Hitlerio lcidim:) panaudoti 
prieš bolševiktĮ partizanus nuodingąsias dujas, kad kova 
prieš nelegalią partizam1 veiklq vyktt! nelegaliu ginklu, 
bet fiureris kategoriškai atmetė ši pasi t"1 lymą. Tuo pačiu 
A. Hitleris uždraudė vykdyti tyrimo darbus dėl bakterio
loginio ginklo naudojimo,.·~. Tačiau leido panaudoti rusti 
karo belaisvius kovai su partizanais. 

SS sta11darte11fiihrer K. Jageris 1942 mett1 lapkričio 27 
dienos raporte savo viršininkui Rygoje teigė, kad iki 1942 
rnett! rudens Verrnachto vadovybė ir jai pavaldt"1s daliniai 
glaudžiai bendradarbiavo su vokiečitĮ saugumo policija 
slopinant bolševikt! partizam1 siautėjimą669 • Nuo pat karo 
Lietuvoje pradžios šioje srityje ypač aktyviai pasireiškė 

Vokietijos ginkluoltĮjų pajėgti žvalgyba ir kontržvalgyba -
abveras, - šis rinko reikiamą informaciją. Iškilo bt"1tinybė 
turėti abvero centrinio aparato atstovybes arčiau fronto. 
Tokios atstovybės skubos tvarka buvo ;steigtos Vilniuje ir 
Kaune. Abvero operatyviniai duomenys buvo perduoda
mi apsauginių divizijtĮ, dislokuotti Lietuvoje, vadovybei, 
kuri imdavosi konkrečitĮ žygitĮ bolševikiniams židiniams 
likviduoti. Nuo l 941 metų spalio 25 dienos, kai Yer
machto slaptosios karo lauko policijos skyriai, rinkę ži
nias apie sovietinius žvalgus, partizanus bei diversantus, 
buvo perduoti vokiečių saugumui, kovoti su sovietinės 
žvalgybos agentais, partizanais, parašiutininkais, naikinti 
pogrindžio grupes pirmiausia turėjo vokiečių saugumo 
policija ir SO670

• 

Bet ilgainiui, turėdama aukščiausiosios valdžios sank
ciją ar be jos, SD įgijo vis grėsmingesnę galią, netgi ėmė 
brautis i armijos kompetenciją dėl elgesio su karo belais
viais. Vis dėlto priešpaskutiniais karo metais RSHA per· 
ėmė iš Vermachto karo belaisvių reikalų tvarkymą. Lie-
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tuvojc SD išplėtė savo veiklos sritį ir ėmė domėtis ne tik 
politine problematika, bet ir spn;sti karinius klausimus, 
drauge aršiai konkuruodama su karine žvalgyba - abve
ru. Kaip teigė savo pokariniuose parodymuose generolas 
E. Justas, ,.< ... > abvero Kauno skyrius dirbo labai glau
džiai bendradarbiaudamas su SD Kaune. < ... > Kiekvieną 
dien,1 buvo galima matyti arba abvero skyriaus karinink,} 
prie SD pastato, arba at virkščiai - SD tarnautoj,}, įeinant; 
į abvehro skyrit(''71

• Bet nepaisant to, tarp abvcro ir SD 
egzistavo nuolatinė trintis: ypač abveras priekaištavo SD 
pareigt"mams, kad jie skuba suimti ir sušaudyti susekt.) 
priešo agentą, tuo pačiu atimdami iš abvero galimybę iš
siaiškinti ryšius ir išnarplioti visą priešininko tinki:). 

1942 mettĮ pirmojoje pusėje bolševiktĮ pogrindinės 

organizacijos, partizanų daliniai gavo stiprius smf1gius ir 
neteko nemažai žmonitĮ . 1942 mettĮ sausio mėnesį vokie
čit! saugumo policijai ir SD sėkmingai bendradarbiaujant 
su lietuvitĮ saugumu pavyko sutr iuškinti Kaune vien,) 
aktyviausit! Lietuvoje grupit!, vadovaujamą komunisto 
P. Malinauskom . 1942 mett) vasario 12 dien,1 Kaune su
šaudyti 42 komunistai. Kaip nurodoma pranešime spau
dai, ,,tai buvo padegėjai, žmogžudžiai, kurstytojai ir žydtĮ 
rėmėjai"673 • 1942 mettĮ kovo mėnesį lietuvit! ir vokieči tĮ 

saugumo policijoms pavyko likviduoti dvi LK(b)P CK 
operatyvines grupes. Gegužės mėnesį tokio pat likimo su
laukė ir Panevėžio bolševikinė organizacija: 48 jos nariai 
teismo sprendimu buvo sušaudyti. Lietuvoje sovietiniai 
partizanai beveik visur susidurdavo su priešišku gyven
tojtĮ nusiteikimu: jie nedvejodami informuodavo vokie
čius arba lietuvitĮ policiją apie partizam1, parašiutininktĮ, 

diversanltĮ pasirodym:1 gyvenvietėje arba susidorodavo 
su jais savo rankomis. 1942 mett! liepos mėnesį jungtinės 

lietuvit! ir vokicčitĮ policijos bei žandarmerijos pajėgos ne 
be vietos gyventojtĮ pagalbos sutriuškino bolševi ktĮ par
tizami dalinį „Liaudies keršytojas", kuris nuo 1941 metų 
terorizavo Jonavos rajono gyventojus. 

Tačiau nepaisant apčiuopiamų nuostolitĮ iš Maskvos 
nuolat buvo permetamos naujos diversinės grupės ir jtĮ 
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s.. ·.:1 augo.. \"o ·emos nidovvbd te ·o imtis k.--ardinalių 
r riem nių. Gestapo ,;ršinin as H. ~ fūlleris.. tuo pat metu 
būdamas žuvusio nuo teroristų rankų Reich saugumo 
policijos ir ·o vado obagncppt>,(flJlrrer R. Heydricho 
pavaduoto_ju. l 9-l2 metų birželio L dieną pasirašė įsa

kymą ,;:;iems saugumo poli i_ios ir D bei operat)'\;nių 
grupių __ \ Q, _B-, _e_ ,,DQ ir ~GQ vadams sustiprinti kov-ą 

su priešiškais elementai (partizanais... pogrindininkais, 
parašiutininkais... d.h·ersantai ) ir taikyti sugriežtintus tar
d,-mo metodu ·•. Ypa · daug pa tangų dėta s0\;etiniams 
h-algam cl-."ti ir iiem. nukenkmlinti. Kiek.,;ena suimtas 
agentas bm-o tardomas pagal specialiai parengtą anketą. 
Joie pateil-."li klausimai rodo. bip kruopščiai SD parei
gimai iekė r 'aiškinti priešo ž,,algybinės grupės, la1rios 
sudė~je buYo pasiųstas agentas, sudėtj, gautą uzduotj, 
n -šius... taip pat padalinį, kuris _ją rengė. 

Tvarko polidio vado Lietu,·oje polici_ios pulkininko 
leitenanto dr. \Valterio ~lusilio nurod)mu~, visi kovoje 
u sO\;etiniais partizanais paimti ginklai turėjo pereiti 
rnkiečių tvarko polici_ios nuosavybėn. Atiduoti ginklus 
kitoms įstaigoms buvo kategoriškai draudžiama. Asme
niniai partizanų da.ik.-tai (i' 1.1-rus ginklus) turėjo būti ati
duodami artimiausiai SD įstaigai. 

lki 1942 metų vasaros ginkluotą pasipriešinimą Ry
tuose slopinti buvo pavesta vermachtui. 1942 metų liepos 
28 dieną buvo išleistas H. Himmlerio įsakymas, pagal 
k.'Utj bolševikinio partizaninio judėjimo slopinimą i savo 
rankas perima SS reichsfilhrer&6

• A. Hitleris, nepatenkin 
tas augumo užtikrinimo fronto užnugaryje būkle savo 
1942 metų rugpjūčio 18 dienos direktyva padalijo atsa
komybę už partizaninio judėjimo slopinimą vermachtui 
ir SS reichsfulirer. Už praktinį šios direktyvos įgyvendi

nimą tų pačių metų spalio 23 dieną buvo paskirtas „SS 
įgaliotinis partizaniniam judėjimui slopinti"(Der Bevo/l
miicl1tigte des Reichsfuhrer SS Jur Bandenbekiimpfung/'n 
SS obergruppenfuhrer Erichas fon dem Bach-Zelevskis. 
Ostlande dislokuoti Waffen SS, tvarkos policijos, nacio· 
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nalinės policijos bei saugumo policijos, taip pat EG „A"~~ 
daliniai perėjo jo tal-tiniam pavaldumui. 1942 metų ru
denį kovai su ovietiniais partizanais O tlande vadovauti 
ir telkti bei koordinuoti visas vokiečių bei jų sajunginin
kt! lietuvių jėgas SS reiclrsfiilirer H. Himmlerio įsakymu 
buvo pavesta aukšte niajam SS ir policijos vadui Ostlan
de SS obergruppenfiilzrer ir policijos generolui Friedrichui 
Jeckelnui6""9. Vokiečiams partizaninis pasipriešinimas bu
vo netikėtas. Ostlando, taip pat ir Lietuvos generalinės 
rities SD struktūroms teko jau kovo metu analizuoti 

partizaninio karo formas, metodus, būdus. nes istorinių 
analogų, panašių į „karą iš už kampo", rasti nepavyko. 

1942 metų rugpjūtį OKH operatyvinio kyriaus nu
rodymu terminas „partizanas" buvo pakeistas termi
nu „banditas". Antipartizaninius veiksmu imta vadinti 
,,kova su bandomis". E. von dem Bach-Zele,'Skio įsal-y
mu nuo 19-12 metų lapkričio 15 dienos kovojusių su par
tizanais Ostlande SD dalinių vadams bu\'O uteik.'ta tei ė 
patiems spręst i, kokių priemonių imtis lopinant šį gaiva
lą6&l. Atsižvelgdamas i tai Ostlando vyresnysis saugumo 
policijos ir SD vadas SS obe~{iihrer d.r. H. Achameris-Pif
raderis 1942 metų lapkričio 18 dieną įsakė SD tarnybai 
aktyviau vykdyti šių bolševikinitĮ grupių žvalgybą, nusta
tyti dislokacijos vietas ir energingai jas bei jq pagalbinin
kus naikinti681• 

194 l mettĮ gruodžio 13 dieną Kaune buvo viešai pa
karti trys sovietin ių teroristiniq grupių vadai: Alfonsas 
Vilimas, Vlad.ls Baronas ir Albertas Šlapšys. Kaip in
formavo spauda, jie bolševikq okupacijos metais dirbo 
NKVD ir buvo nužudę daug nekalttĮ lietuvit!, organizavę 

lietuvitĮ išvežimą į Sibirą. Prasidėjus karui jie pasitraukė 

į Sovietq Sąjung,Į, ten baigė atitinkamus kursus ir buvo 
gr,}žinti į Lietuvą sabotažo bei teroro veiksmams vykdyti. 
Tačiau čia pateko į lietuvių policijos akiratį ir suimti gavo, 
ko nusipelnė""1. 

1942 metų kovo l3 dieną Biržų apskrityje buvo lik
viduota LKP CK sekretoriaus l. Meskupo - Adomo va
dovaujama viena pirmųjtĮ sovietin itĮ partizam1 grupit!. 
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Balandžio 24 dicm1 Vilniuje karo lauko teismo spren
dimu buvo sušaudyta 16 asmemJ, kurie, bolšcviktJ te
roristų padedami, mėgino organizuoti pogrindines 
teroristines organizacijas. Mėginant juos suimti buvo 
pasipriešinta ginklu lietuvilJ policijos parcigimams, 
1uvo viC;·nas lietuvil! policijos darbuotojas. Bolšcvikini tJ 
teroristl! sušaudymas buvo rimtas įspėjimas visiems, 
kurie nori turėti k,} nors bendra su, kaip rašė tuome
tinė spauda, ,,žydiškai - bolševikiniais gaivalais""~ 1

• O 
ttJ pacit! meltĮ birželio 12 dieną viename Kauno name 
bu\'o aptikta įtartinq asmemi teroristtJ. Likviduojant 
juos vienas lietuviq policininkas buvo užmuštas, vie
nas sužeistas. l teroristq vienas buvo nukautas, kitas 
suimtas. Jie buvo ginkluoti sovietiniais automat iniais 
ginklai ir granatomis"''4. 

Griežtos vokiečių at akomosios priemonės nesustabdė 

soviettJ partizanų teroristinės veiklos. 1942 metq antro
joje gegužės pusėje Lietuvos generalinės srities rytinėje 

pusėje buvo nužudyti tarnybiniais reikalais keliavę Rei
cho vokiečiai Josephas Beckas ir Walteris Gruhlas. Kaip 
rašė tuometinė spauda, ,,atsilyginant už šį pasibjaurėtiną 

darbą buvo sušaudyta 400 sabotažininkų ir komunistų, 
daugiausia lenkq"68' . 

VokiečitJ saugumo policijos ir SD-Litauen vadas pa
skyrė iki 500 RM atlyginimą kiekvienam, kuris prisidės 
prie teroristų, sovietinių partizanų ar pabėgusių karo be
laisvių suėmimo. Pranešimus, kurie panorėjus galėjo bitti 
laikomi paslaptyje, reikėjo pateikti saugumo policijos ir 
SD-Litauen vadui Kaune arba bet kuriam vokiečių ar lie
tuvių policijos postuib116. 

Siekdamas sustiprinti ir suaktyvinti ardomąją veiklą 
vokiečių užimtoje teritorijoje, 1942 metų lapkričio 26 die
ną Sovietų Sąjungos Valstybės gynybos komitetas nutarė 
sukurti Lietuvos partizaninio judėjimo štabą. Lietuvoje 
suaktyvėjo sovietinių teroristų, diversantų, agitatorių bei 
partizanų dalinių veikla. Lietuvių ir vokiečių policinė va
dovybė ėmėsi neatidėliotinų veiksmų. 
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1943 meltĮ rugsėjo 15 diem1 pirmasis generalinis tarė

jas ir generalinis tarėjas vidaus reikalams generolas P. Ku
biliCmas lietuviškoje spaudoje paskelbė gana griežtą ir 
nekompromisinį atsišaukim,, į Lietuvos gyventojus. Do
kumente atkreipiamas dėmesys, kad tai tam tikrose Lietu
vos vietose padažnėjo teroristin it1 akttJ prieš geležinkelio 
linijas, kelius ir tiltus, prieš vieš,Jjį susisiekimą, saugumą 

ir gyventojų gerovę. Vokieči tĮ civilinė valdžia Lietuvoje 
priėmė sprendimą atsakomybę už tokius aktus suversti 
apylinkės gyventojams. Apylinkės, kurioje įvyks tokie pa
sikėsinimai, vietos gyventojai bus išvežti, o j tĮ trobesiai 
sudeginti. Todėl Lietuvos gyventojai, norėdami išvengti 
šitJ sunkilJ bausmių, pastebėję savo apylinkėje svetimus 
įtartinus asmenis privalėjo tuojau apie juos pranešti arti
miausiam policijos postui, taip pat teikti policijai pagalbą 
tokius asmenis sulaikant ar juos sekant611

' . 

Remdamasis iš gyventojtJ gauta informacija, l 943 
mettĮ spalio 15- 16 dienomis vienoje Trakų apskrities vie
tovėje lietuvitJ policija, talkininkaujama vokiečil1 karit!, 
apsupo sovietinit1 parnšiutininktJ bC1rį, kuris paskutinė
mis dienomis čia plėšikavo ir terorizavo vietos gyvento
jus. Priešo bC1rys buvo likviduotas1>38• 

1943 metais bolševiktJ partizam1 beiriai suaktyvino 
savo veiki.Į KazėmJ miškuose. Remdamasis SD surinkta 
informacija, vokiečitJ SS ir lietuvitJ policijos pajėgos 1943 
mettJ spalio 19 dieną surengė g,ma sėkming,Į baudžia
m,)ją ckspeclicij:1, kurios metu buvo sunaikinta nemažai 
bolševiktJ, tarp jlĮ „Žalgirio" brigados komisaras Domas 
Rocius (8aškys)"'0

• 1943 mettĮ spalį vokiečilĮ saugumo 
tarnybos vadas infrmnavo, kad viešai sušaudyta l3 as
menq, ,,kurie neginčijamai rėmė banditus, siautusius 
Jonavos valsčiuje. Ta proga gyventojai įspėjami pranešti 
policijai apie bandittJ pasirodyn1.1 ir j tĮ rengiamus teroro 
aktus"0w. Kaip teigia rusti autorius B. Sokolovas, iki 1944 
metl) sausio l dienos Lietuvoje buvo užmušta IOL bol
ševikq partizanas ir 4 dingo be žinios (iš jtĮ tik 14 buvo 
atpažinti)•Y1

• Ostlando Reicho komisaras H. Lohst!, rem-
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damasis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942 

metų vasario 21 dienos potvarkiu dėl teisinių nuostatų 
leidimo užimtose Rytų srityse, 1944 metų balandžio 14 
dieną išleido savo potvarkį „Dėl santykių su banditais ir 
kitais priešo asmenimis baustinumo". Šio teisės akto, ku
ris įsigaliojo nuo balandžio 15 dienos, pirmoje pastrai
poje rašoma, kad „kas gauna patikimų žinitĮ apie buvimą 
banditų, parašiutininkų, šnipų, sabotažininkų arba kitų 
priešui dirbančių žmonių, turi tai nedelsiant pranešti 
artimiausiai karinei arba vokiečių ar vietos policijos įs
taigai. Nusižengimai šiam nuostatui baudžiami mirtimi, 
mažiau sunkiais atvejais - sunkiųjų darbų kalėjimu"692• 

1943 metų liepos mėnesį Vokietijos vadovas A. Hitle
ris pripažino: ,,Valdyti žmones nukariautuose kraštuose, 
mano nuomone, yra neabejotinai psichologinė problema. 
Vien jėga valdyti nejmanoma. Tiesa, jėga yra svarbiausia, 
tačiau ne mažiau svarbus ir truputis psichologijos, kurios 
reikia ir žvėrių dresiruotojui, jei jis nori būti žvėries vieš
pats. Jie turi jtikėti, kad nugalėtojai - tai mes. "693 

1943 metų rugpjūtį vokiečių užimtoje teritorijoje 
sovietų partizanai pradėjo teroristinį vadinamąjį „bė 

gių karą". Tais metais H. Himmleris ketino oficialiai 
paskelbti Ostlandą partizaninio karo sritimi, tačiau 

tam nepritarė A. Hitleris694. 1943 metais kovai su so
vietiniu ir lenkų partizaniniu judėjimu Lietuvoje buvo 
įsteigti ir puikiai apginkluoti keli Schuma (Schutzmanns
chaft der Sicherheitsdienstpolizei) bataliono dydžio dali
niai, priskirti tiesioginiam saugumo policijos ir SD vado 

Lietuvoje pavaldumui. Tačiau apie šiuos dalinius yra la
bai mažai duomenų. 

Kovai su tautiniu lietuvių pasipriešinimu vokiečių 

saugumo policijos ir SD struktūroje Kaune buvo įkurtas 
specialus poskyris IV A 3, kuriam vadovavo SS haupts
charfiihrer Albertas Helmutas Raucas. Didelį susirūpi

nimą saugumo policijai ir SD kėlė rezistenciniai lietuvių 
radijo siųstuvai. Jie žinojo, kad šių siųstuvų laidos yra gir

dimos uisienyje (Švedijoje) ir joms slopinti įrengė specia
lius trukdytuvus Kaune ir Liepojoje695• O dėl nelegalių 
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lietuvių spaudos leidinių vokiečiai laikėsi kitos politikos. 

Apie šią spaudą vokiečių saugumo policija ir SD žinojo, 
bet niekada rimtai jos nepersekiojo, nes ji skleidė antiso

vietinę propagandą, stengėsi sulaikyti lietuvių tautą nuo 
aktyvios kovos prieš vokiečius ir todėl jiems buvo netgi 

naudinga696• 

Vokiečių saugumo policijos ir SD ataskaitoje buvo 
rašoma, kad Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai (toliau -

LLKS) buvo suduotas skaudus smūgis. 1944 metų gegu
žės 14 dieną gestapas suėmė beveik visus LLKS vadovus, 

taip pat keliasdešimt eilinių jos narių, iš viso apie 60 as
menų697. Kitą dieną trokštančiai laisvės ir nepriklausomy
bės Lietuvai buvo suduotas dar vienas smūgis: gegužės 15 
dieną vokiečių saugumo policija ir SD suėmė generolo 
Povilo Plechavičiaus štabą Kaune ir pradėjo represijas 
prieš Vietinę rinktinę. 

1944 metais Rytų frontui vėl pradėjus artėti prie Lie
tuvos sienų, lietuvių savivalda vis labiau neteko valdžios, 
kurią perėmė vokiečitĮ SS, saugumo policijos ir SD va
dovybė. 1944 mettĮ gegužės pabaigoje aukštesnysis SS ir 
policijos vadas Ostlande SS obergruppenfiifirer ir policijos 
generolas F. Jeckelnas kreipėsi grėsmingu atsišaukimu i 
Lietuvos gyventojus „Gaudykite priešo parašiutininkus!". 
Dokumente sakoma: 

„Stalino bolševikų gaujos grasina palaimintiesiems 
Lietuvos laukams. Petys į petį su drąsiaisiais jūsų tautos 
sūnumis vokietis karys kovoja už jūstĮ tautos laisvę. Tą, 

ką Stalinas neįstengia ir niekuomet nejstengs padaryti 
fronte, tas stengiamasi padaryti užnugaryje. Tam tikslui 
lėktuvais atgabenami sabotažininkai ir nusikaltėliai, ku
rie parašiutais nuleidžiami į jūsų laukus. < .. . > Lietuviai! 
Nebūkite savo tėvynės išdavikais! Tai liečia jūstĮ šeimas, 
jūsq gyvybes ir turtą! Tai liečia jūstĮ garbę! Naikinkite 
bolševikiškuosius žmogžudžius, kovokite prieš juos ryž
tingai ir be pasigailėjimo, ir jūs tuo atliksite savo pat rio
tiškąją pareigą. "6~M 

1944 metų pabaigoje H . Himmleris su savo SS kon
troliavo plačiausias Šiaurės Europos teritorijas, svar-
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biausius miestus ir uostus, valdė milžiniškus arsenalus 
naujausių ginklų, sl ėptuves su auksu ir valiuta. ,,SS biu
rokratija" netgi paskutiniais karo mėnesiais dirbo taip, 
lyg nieko nebūtų ivykę. Paaiškinimas paprastas. Nors ir 
kaip griozdiškai ir biurokratiškai atrodė SS strukt(1ra, 
H. Himmleris sugebėjo ją puikiai parengti ivairioms 
metamorfozėms. ,.Mano sistema taip išdirbta, kad yra 
pavyzdys visoms būsimoms valstybėms, o mano asme
ninis aparatas - driežas, kuris visados išsisuks, paliki;s 
medžiotojui uodegą", - teigė SS reichsfu/1rer 1944 metų 

lapkritį . 

'"Cypnan T, Saw1cki J., 
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Nepaisant karių didvyriškumo, vokiečiai Antrąji pa
saulini karą pralaimėjo - atėjo nugalėtojų keršto valanda. 
Sovietų Sąjungos pergalė kare Baltijos valstybėms reiškė 
žudynių, trėmimų, emigracijos, prisitaikymo ir kolabo
ravimo pradžią. Žmonijos istorijoje tai precedento netu
rintis ivykis, atnešęs pavojingas pasekmes tolesnei žmo
nit! veiklai. Didžiausiame pasaulio istorijoje teisiniame 
farse - Niurnbergo procese buvo ignoruojamos teisinės 
normos: kaltinamieji buvo kaltinami nusikaltimais pa
gal įstatymus, priimtus tada, kai šie „nusikaltimai" buvo 
įvykdyti, nugalėtojai sugalvojo nusikaltimus post Jactum 
ir elgesio normas į praeitį. Kai kurie Tarptautinio Niurn
bergo proceso rezultatai - tai teisingumo parodija. Ne 
visai korektiškai teisine prasme vien tik iš šalių nugalė

tojų atstovų sukurptas Niurnberge tarptautinis karinis 
tribunolas, nors teisėjas negali būti mirtinas priešas to, 
kurį teisia, pripažino tarp kitų nugalėtos Vokietijos orga
nizacijų - SD ir jos trečiąją (Hauptamt Jur SD Taetigkeit 
im brnland), šeštąją (Hauptamt fur SD Taetigkeit im Aus
land) ir septintąją (Amt fur Weltanschauliche Forschung) 
valdybas - nusikalstama organizacija, o visus jos narius 
ir agentus kartu su vietiniais padaliniais - nusikaltėliais 

ne atsižvelgiant i tai, ar buvo SS nariai, tik nominaliai, 
ar ne. Tribunolui buvo pateikta 7000 raštiškų parodymų 

SD byloje699
• Tačiau nepaisant to, nemažai svarbių SD pa

reigūnų užėmė aukštus postus Vokietijos Demokratinė

je Respublikoje;00
• Kai kurie autoriai pažymi, kad šiame 
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teismo procese nė karto nebuvo paminėta Vyriausioji 
reicho saugumo valdyba - RSHA7°1• 

Tuo tarpu pi rmą kartą pasaulio visuomenė plačiau 
sužinojo apie operatyvinių grupių egzistavimą ir karo 
metu nuveiktus darbus ameriki ečių teismo proceso Nr. 
9702

, kuris vyko Niurnberge nuo l 947 metų liepos 3 die
nos iki 1948 metų balandžio l O dienos, metu. !vyko 78 

teismo posėdžiai , be teisiamųjų, apklausta 19 liudytojų. 

Kaltintojai pateikė 253 dokumentus, gynėj ai - 73 1703• Dar 
niekada žmonijos istorijoje teisiamųjų suole nesėdėjo 24 
turintys aukštąj i išsilavinimą kaltinamieji. Tarp jLĮ buvo 
aštuoni teisininkai, vienas universiteto profesorius, gydy
tojas stomatologas, meno istorikas, dvasininkas, operos 
dainininkas ir garsaus kompozitoriaus Franco Šuberto 
palikuonis. Dauguma kaltinamtĮjų turėjo gana aukštą 
karinį laipsnį : 6 generolai, 5 pulkininkai, 6 papulki
ninkiai, 4 majorai, l kapitonas, l vyresnysis leitenan
tas, l jaunesnysis leitenantas. Kaip matome, tarp kal
tinamųjų nebuvo necivilizuotų būtybių, nesugebančių 

suprasti gyvenimo džiaugsmo subtilybių. Iš esmės 

kaltinamoji išvada rėmėsi Tarptautinio Niurnbergo 
karinio tribunolo medžiaga ir naujai sulaikytų buvu
sitĮ vokieč iLĮ saugumo policijos pareigūm1 parodymais. 
Kai kuriuos parodymus reikia vertinti skeptiškai, nes 
jie išgauti neteisėtais metodais: A. Eichmano štabo na
rio SS liauptsturmfiihrer Dieterio Wisliceni parodymai 
apie operatyvines grupes buvo išgauti po to, kai jis pa
kliuvo į čekų komunistų rankas ir buvo nežmoniškai 
tardomas sovietq tardytojtĮ Bratislavos kalėjime 1946 

metais. O. Ohlendorfas pareiškė, kad jo parodymai 
Tarptautiniam Niurnbergo tribunolui 1946 metais apie 
SD grupilĮ veiklą buvo išgauti žiauriai kankinant. Be 
to, kaltintojai disponavo unikalia medžiaga: pagal vo
kiečių saugumo policijos ir SD (taip pat operatyvinių 

grupitĮ) vadų raportus Vyriausiojoje reicho saugumo 
valdyboje parengtais „Pranešimais apie įvykius Sovie
tų Sąjungoje" (Ereignismeldungen UdSSR). Tarp kalti
namųjtĮ nebuvo nė vieno saugumo policijos ir SD vado 
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iš Lietuvos - K. Jagerio Vakarų šalių kontržvalgyba 
nesugebėjo surasti, V. Fuchsas Jugoslavijos komunisttĮ 
jau buvo pakartas, o H. J. Bėihme buvo pamirštas ir tik 
1958 metais vokiečių teismo nuteistas. 

Vokietijos politinė vadovybė, organizuodama užim
ttĮ Rytų teritorijų administravimą, siekė įgyvendinti tris 
funkcionalius uždavinius. Pirmiausia laikyti gyventojus 
absoliučiai paklusnius, ryžtingai slopinant visus, netgi 
mažiausius neklusnumo ir noro priešintis atvejus. Antra, 
užtikrinti užimtos teritorijos ekonomikos funkcionavimą 

vokiečių karinės gamybos labui. Trečia, paversti užimtus 
kraštus neišsenkančiu darbo jėgos vokiečių karo pramo
nei rezervu, o tam tikrais atvejais - panaudoti savo ka
rin ių dalinių nuostoliams kompensuoti ir naujoms kari
nėms policinėms struktūroms steigti. 

Saugumo policija ir SD buvo viena svarbiausių Vokie
tijos institucijų ir atliko labai svarbų vaidmenį įgyvendi 

nant Trečiojo reicho pol itiką. Lietuvos generalinėje srityje 
įvedus civilinį valdymą, vokiečių vermachtas buvo nu
stumtas i antrą planą ir faktiška valdžia perėjo į vokiečių 

SS ir policijos vadovų rankas. Vokiečių policija Lietuvos 
generalinėje srityje buvo organizuota Trečiojo reicho pa
vyzdžiu, tik jos funkcijos buvo platesnės. Vokiečių užim
toje Lietuvoje visa valdžia buvo sutelkta SS ir policijos bei 
saugumo policijos ir SD vadų rankose. Jiems buvo paval
džios nemažos policinės pajėgos. Saugumo policija ir SD 
faktiškai buvo aukščiausioji vokiečitĮ policinė ir politinė 

valdžia užimtoje Lietuvos teritorijoje. Tarp vokiečių sau
gumo poHcijos struktūrų Lietuvoje svarbiausias vaidmuo 
teko saugumo tarnybai ir gestapui. Jų niekuo nevaržoma 
valdžia nuolat augo apimdama vis naujus gyvenimo ba
rus. Saugumo policija ir SD Lietuvoje buvo pavaldi RSHA 
ir nuo jos priklausė vietos gyventojų gyvybė ir mirtis. 
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704 BuvushJ pasienio policijos 
registracija,/ laisvę, l 941, 
gruodžio 30. Nr. l 60. 

"' Gaidis 11. L„ A history of the 
Litl111auim1 military forces 
/11 World War 11 1939- 19,15, 
Chicago, l llinol,, 1998, kn. 
11. XXII p. 

"'1941-09-04 potvarkis dėl 

jvati;wimo ir išvažiavimo 

leidim11 RyttJ kraštui Reicho 
komisariato ribose,/ li1isi•ę, 
1941 , lapkr. 22, Nr. 130, p. 6. 

"" Arcl1yvi11 iai dokumentai ,1pie 
11aclonalist1Į a,1tifiaudi11f 
veiklą , p. 11. 

"' Kp1,1rn11 M. IO„ l/p11611n• 
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u fom11cpoM, MocKua, 
2004, e. 140; KpL1C11ll M. 
10., rlp116am11111ic,w1i 
cfiat,mJ,\I, Mcmopux u 
C06peJ.1e1111ocmb, MocKoa, 
2007, e. 148. 

""A111tsbl1111 des Ge11emlko111-
mmars iu Kmwu, l 942 06 
15, Nr. 30, p. 348. 

3. 

Tvarkos (viešoji) policija 

Be lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos, buvo 
atkurta lietuvių tvarkos policijos tarnyba (viešoji po
licija). Dėl susiklosčiusios karinės ir politinės padėties 
atkurti specialios pasienio policijos nebereikėjo, nors 
ketinimų ją atgaivinti būta. Dar ankstyvą 1941 metLĮ ru
denį Ostlando reicho komisaro pavaduotojas V. Fr(ind
tas pasirašė potvarkį dėl įvažiavimo ir išvažiavimo į / iš 
Ostlando tvarkos7o-1• Norint įvažiuoti ar išvažiuoti reikėjo 
turėti specialų leidimą, kurį išduodavo sričių (miestų) 

komisarai. Ostlando ribos buvo griežtai kontroliuojamos 
iš išorės ir iš vidaus. Kontroliuoti iš vidaus šalia vokiečių 
turėjo ir lietuvių pareigūnai. Todėl Lietuvos generalinės 
srities vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas pul
kininkas J. Narakas buvo paskelbęs visLĮ buvusių pasie
nio policijos tarnautojų registraciją, siūlydamas jiems iki 
1941 mettĮ gruodžio 31 dienos atvykti į jo įstaigą Kaune 
(Gedimino g. 29)7°5• Buvo netgi įsteigtas Sienos apsaugos 
štabas (Stab des Grenzschutzes)706

, o administracinio de
partamento referentui Povilui Kazakevičiui buvo pavesta 
organizuoti ir formuoti pasienio policijos tarnybą Lietu
voje707. Vėliau buvusitĮ pasienio policijos tarnautojtĮ re
gistracija buvo pratęsta iki 1942 metų sausio 31 dienos. 
1942 mettĮ vasario mėnesį vokiečitĮ policinės vadovybės 
nurodymu, buvo pašaukti į tarnybą buvę prieškario Lie
tuvos pasienio policijos tarnautojai ir iš atvykusių sufor
muoti daliniai saugoti Lietuvos ir Baltarusijos sienos703. 
1942 meltĮ birželio 13 dieną Ostlando reicho komisaras 
NSDAP gauleiteris H. Lohse išleido potvarkį dėl asmens 
dokumentLĮ ir kelionės liudijimtĮ709• Pagal šį potvarkį 

kiekvienas asmuo, sulaukęs 16 mettĮ, palikdamas savo 
gyvenamąją vietą privalėjo turėti su savimi galiojantį as
mens dokumentą. Be to, kelionei už Lietuvos generalinės 
srities siem1 buvo būtinas kelionės liudijimas, kurį išduo
davo atitinkamas apygardos komisaras. 
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Lietuvi11 policijos apskričių vadtJ suvažiavimas Kaune 1942 m. liepos 7-8 d. Sėdi iš kairės: 
vokiečių tvarkos policijos vado Lietuvoje adjutantas, policijos vyresnysis leitenantas Gentzas, 
lietuvių Policijos departamento direktoriaus pavaduotojas B. Stasiulis, vokiečių tvarkos poli
cijos vadas Lietuvoje policijos pulkininkas W Denicke, SS ir policijos vadas Lietuvoje SS bri
gadefiihrer L. Wysockis, lietuviiJ policijos ryšiiĮ karininkas prie vokiečių tvarkos policijos vado 
Lietuvoje štabo V Reivytis, vokiečių žandarmerijos vadas Lietuvoje žandarmerijos kapitonas 
N. Brogmus, lietuvių ryšių karininkas prie SS ir policijos vado Lietuvoje G. Sanginas, vokiečiiJ 
žandarmerijos vado Lietuvoje adjutantas žandarmerijos leitenantas K. Schrammas. Užji/ 
stovi apskričių policijos vadai (Nuotr. Tarasevičiaus . .,/ laisvę•: 1942 07 10, Nr. 58 (319)) 

Be to, ir kiti lietuvių policijos batalionai, dislokuoti Lie

tuvos generalinės srities pasienyje, faktiškai vykdė pasie
nio policijos funkcijas, nes be specialaus leidimo peržengti 

srities ribas buvo draudžiama. Ypač buvo kontroliuojami 
rajonai, besiribojantys su Trečiojo reicho valstybine sie

na. Norint peržengti sieną su Vokietija, reikėdavo gauti 
leidimą. Pasienyje dislokuotus dalinius net inspektavo 
aukščiausioji vokiečių policijos ir SS vadovybė. Tokią ins
pekcinę kelionę 1943 metų gegužės pradžioje atliko SS ir 

policijos vadas Lietuvoje SS brigadefuhrer ir policijos 
generolas majoras L. Wysockis, lydimas lietuvių ryšio 

karininko majoro Genricho Songino ir savo adjutanto 
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Vilniaus apskrities poli
cijos vado pavaduotojas 
Andrius Butas 

'
10 SS ir policijos vado Lietuvo

je inspekcinė kelionė i Ryt11 
Lietuvą, Karys, 1943, geg. 8, 
Nr. 19 (1 181), p. 107. 

111 Lietuvių tvarkos policijos 
statutas, LCVA, f. R-972, 
ap. l, t. 2, b. 544, l. 1- 4; 
te11 pat, f. R-683, ap. 2, b. 4, 
l. 5-15. 

SS obersturmfiihrer Hermanno Ertelio. Per dvi dienas ge
nerolo delegacija aplankė Rytų Lietuvos apskritis ir ten 
esančius lietuvių policijos vienetus. Tuo metu lietuvių 
spauda rašė, kad „lietuvių kariai ir policijos daliniai bud
riai saugoja Lietuvos Rytų sieną ir, nors tarnyba yra sun
ki, bet jie yra kupini pasiryžimo užtikrinti gyventojams 
ramumą. Gyventojai tai pilnai įvertina ir su pasitikėj imu 

žiūri į lietuviškus pareigūnus, kurie glaudžiame kontakte 
dirba su vokiečių pareigūnais"110 • 

Kai kuriose apskrityse (pvz., Eišiškių ir kt.) buvo 
įsteigtos rezervinės policijos struktūros, visiškai paval
džios vokiečitĮ žandarmerijai. Rezervinė policija buvo pa
sitelkiama renkant žemės ūkio mokesčius, SD pavedimu 
suimant žmones ir kt. 

Atkurtoji lietuvitĮ tvarkos policija (toliau - LTP) buvo 
.,krašto valdžios vykdomasis organas, skirtas < ... > kraš
to bei visuomenės tvarkai palaikyti ir piliečių asmens bei 
turto saugumui laiduoti"7 11

. Tarnauti LTP policininkais 
buvo priimami ne jaunesni kaip 2 l metų ir ne vyresni 
kaip 30 mettĮ gero kūno sudėjimo ir išvaizdos asmenys, 
ne žemesni kaip 170 cm ūgio, gerai mokantys lietuvit1 
kalbą ir skaičiuoti žodžiu bei raštu. KarininktĮ pareigoms 
buvo priimami gero kCmo sudėjimo ir žvalios išvaizdos 
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bei sveikatos lietuviai, turintys ne žemesnį kaip 4 klasių 
vidurinio mokslo arba tolygios mok")'klos cenzą. LTP 
buvo pavaldi vokiečių tvarkos policijos vadui Lietuvoje. 
LTP pareigūnai, eidami tarnybos pareigas, vilkėjo specia
lių taisyklių nustatytą uniformą ir buvo ginkluoti. LTP 

visoje Lietuvos generalinėje srityje vadovavo ir jos reika
lus tvarkė lietuvių tvarkos policijos viršininkas, tiesiogiai 

pavaldus vokiečių tvarkos policijos vadui Lietuvoje. Ap
skričių ir miestų lietuvių tvarkos policijai vadovavo: 

a) Vilniaus ir Kauno apskrityse bei miestuose - Lie
tuvių tvarkos policijos miesto ir Lietuvių tvarkos 
policijos apskrities vadai atskirai; 

b) kitose apskrityse - Lietuvių tvarkos policijos ap
skričių vadai; 

c) Vilniaus, Kauno ir apskričių centrų miestų policijos 
nuovadoms - policijos nuovadų vedėjai; 

d) valsčiuose - valsčių policijos vedėjai; 

e) punktuose - pun11ų policijos vedėjai. 

Geležinkelių policija, kuriai vadovavo geležinkelių 
policijos vadas, buvo suskirstyta i keturias geležinkelių 
policijos nuovadas: Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Radviliš
kio. uovadoms vadovavo geležinkelių policijos nuo
vadų viršininkai, pavaldūs geležinkelių policijos vadui. 
Atsižvelgiant į geležinkelių policijos nuovadų apimamą 
ruožą, buvo steigiamas reikiamas kiekis atskirų policijos 

punl-.1.ų . Tuose punl-.1.uose, kuriuose dirbo daugiau kaip 
du tarnautojai, buvo punkto vedėjo etatas712 • 

Geležinkelių tvarkos policijai (toliau - GTP) vadova

vo geležinkelių policijos vadas, tiesiogiai pavaldus lietu

vių tvarkos policijos viršininkui. GTP buvo suskirstyta 
geležinkelių tvarkos policijos ruožais, kuriems vadovavo 

GTP ruožų viršininkai, tiesiogiai priklausantys geležin
kelių policijos vadui. 

1941 metų pabaigoje lietuvių geležinkelių policijai 
buvo nustatyti tokie etatai: 
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"' Gel<i.inkcli11 policijos ' '>do 
1941 metų rašto nuorašas, 
ten pat, f. R-683, ap. 2, b. 1, 
l. 56. 

Vilt1iaus miesto ir srities 
vokiečitJ SS ir policijos 
vadas SS oberst11rm
bamifiihrer ir apsaugos 
policijos pulkininkas 
leitenantas P. Kriegas ins
pektuoja Vilniaus miesto 
lietuvitJ policiją 

'ulietuvi.ų polic1jos vado 
1941-12- 17 jsakymo Nr. 10 

nuor.išas. ten pat, b. 4. l. 37. 

Vadas l 

Vado oavaduotoias l 

Vado sekretorius l 

Nuovadų viršininkai 4 

Nuovadų viršininkų pavaJuotoJai 4 

Geležinkelių policijos punktų vedėjai 9 

Vyresnieji vachmistrai 7 

V;ichmistra1 62 

Policininkai 19 

Iš viso 10s-u 

Kaip matome iš pateiktos statistinės lentelės, pirmai
siais karo Lietuvoje metais šiai lietuvitĮ policijos rūšiai ne
buvo skiriama pakankamai dėmesio. Vėliau, 1943 metais, 
kai suaktyvėjo sovietiniq partizam1 diversinė veikla gele
žinkelyje, lietuvių geležinkelių policijos etatinis skaičius 

gerokai išaugo. 
1942 metu vasaros pradžioje pagal patvirtintą projektą 

buvo pakeist~ viešosios policijos uniforma. Uniforminė 
medžiaga buvo palikta tokios pat spalvos, tik pakeistas 
rūbų sukirpimas ir laipsnitĮ ženklai. Policijos valdininkams 
panaikinti auksinio galiono, o policininkams raudonos 
medžiagos antpečiai. Naujosios uniformos antpečiai buvo 
tos pačios medžiagos kaip ir pati uniforma, o laipsnių 

ženklai iki vyresniojo vachmistro įskaitytinai buvo žymi
mi raudonos medžiagos užsiuvimais. Punktų vedėjų, nuo
vadų viršininktĮ ir aukštesniųjų pareigūnų laipsniai buvo 
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žymimi metalinėmis žvaigždutėmis. Policijos pareigūnų 
kepurių raudonieji lankai taip pat panaikinti ir daryti iš 
tos pačios medžiagos kaip ir pačios kepurės. Kol siūtos 

naujo sukirpimo uniformos, policijai nurodyta pakeisti 
tik laipsnių ženklus714• 

SS ir policijos vado Lietuvoje SS brigadefiihrer ir po
licijos generolo majoro L. Wysock.io 1942 metų birželio 
11 dienos įsakyme Nr. 7 buvo nustatyta: 

„ l. Viešosios policijos ir Lietuvos Savisaugos batalionų 

ryšių vadų, Kauno ir Vilniaus miestų ir apskričių 

policijos vadų ir jų pavaduotojų paskyrimus, pa
kėlimus, perkėlimus, galimas drausmės atostogas, 

pašalinimą iš užimamos vietos ir baudas sprendžiu 
tik aš. 

Visus panašius reikalus tų vadų ir asmenų, kurie 

priklauso aukščiau minėtiems pareigūnams tiesio

giai, tvarkomi savistoviai pasiūlymą duodančios 
vok.iečių įstaigos, susitarus su atitinkama Lietuvos 
įstaiga. 

2. Tarpininkauti, t. y. pasiūlymus gali duoti: viešosios 

policijos ir Lietuvos Savisaugos batalionų ryšių 
vadų atžvilgiu - Tvarkos policijos vadas, miestų 
Lietuvos policijos vadų ir pavaduotojų - SS ir vie-
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ŠvenčionizĮ, MažeikirĮ bei 
TmkiĮ apskričių policijos 
vadas A. Kenstavičius 

714 Keičiama policijos unifor
ma, Karys. l 942, biri . 13. 
Nr. 25 (1134). 

"" l. Wysockio 1942-06-11 jsa
kymo Nr. 7 vertimo iš 
1•okicčhJ kalbos nuorašas, 
LCV/\, f. R-660, ap. 2. b. 235. 

l. 19. 

·t, Nacio11a/isltĮ talka Jiitleriniu
kams, p. 91- 93. 

tos policijos vadas (Standortfiihrer) ir apskr. Polici

jos vadų - žandarmerijos vadas per Tvarkos poli
cijos vadą < ... >. 

4. Visi pirmame punkte minimi Lietuvos vadai vado
vauja jiems skirtoms įstaigoms ir įvertinant jų vei
klą, žinojimą ir sugebėjimą, po 6 mėnesių, ilgiausiai 
vienų metų laikotarpyje, aukščiau išvardintiems 
atitinkamiems vokiečių viršininkams pasiūlius, aš 
juos jų pareigose tvirtinu.''715 

Viešajai tvarkai Lietuvoje palaikyti vokiečiams trūko 

savo žmonių, todėl greta palyginti negausios vokiečių 
viešosios policijos jie paliko ir l ietuvių viešąją policiją, 

tikėdamiesi, kad lietuviai padės jiems spausti ir išnau
doti krašto gyventojus. Vok.iečių civilinė administracija 
lietuvių policijai pavedė verbuoti darbininkus darbams 
į Vokietiją. Prie visų policijos nuovadų buvo įsteigtos 

komisijos, kurias sudarė miesto savivaldybės atstovai, 
gydytojai ir policijos nuovadų viršininkai. Daugelis gy
ventojų, ypač tie, kurie jautė, kad gali būti paimti, nėjo 
registruotis. Tačiau vok.iečių viltys nepasitvirtino. Polici
jos darbuotojai lietuviai, kiek jiems leido sąlygos, stengėsi 
ignoruoti arba bent vangiai vykdyti vokiečiLĮ nurodymus. 
Pavyzdžiui, 1942 metų gegužės 13 dieną Marijampolėje 
įvyko didžiulė moten1 ir merginLĮ demonstracija prieš 
darbo prievolininkLĮ išsiuntimą iš Lietuvos. Atvykę lie
tuviai policininkai stengėsi švelniai nuraminti demons
trantes. Išskyrus vieną pistoleto šūvį, energingai nebuvo 
veikta. Giedant lietuviLĮ tautos himną policininkai atida

vė pagarbą, du iš j LĮ verkė. 1-osios_li~tu~ių ~~licijo~ ~at~
liono kuopos Marijampolėje pare1guna1 m1mos atzv1lgtu 
laikėsi visiškai pasyviai. Lietuvių policijos bataliono kuo

pos vadas vyresnysis leitenantas Vale~t~ a~ko ~i~ tad~, 
kai demonstracija peržengė kulmmac1111 taską. 1a1p apie 
šiuos įvykius Kauno apygardos SS ir policij~s vadą_ i~for
mavo vokiečių žandarmerijos Marijampoles pare1gunas 

Schwarzas 716
: 

Menkiausias valstybės instrumentas yra lietuvių po-
licij~. < . .. > Policininkai stoviniuoja, r(1ko ir nepajėgia at-
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likti nė mažiausios tvarkos tarnyboje"111, _ 1942 metais 

s~ndė~i raporte valdžiai arklių registracijos karininkas 
L1etuva1-

Be jau minėtų funkcijų, lietuvių viešajai policijai buvo 

pavest~. ko~troliuoti, kaip gyventojai vykdo nurodymą, 
draud~ianq laisvai laikyti pašto karvelius71H, kaip paiso 

dr~udimo fotografuoti ir piešti už namo ribų7 19 . Kauno 

~ 1est: bu.vo ~askelbtas negailestingas karas valkataujan
tiems summs ir katinams. Tuo klausimu m iesto komisaras 

H. Crameris 1941 metų rugsėjo 4 dieną pasirašė skelbimą 
Nr. 18 kuriuo 1·pareigoJ·o 1· t · 16. . . .. _' • . 1e uv1ų paga mes pohc11os tar-
nautOJUS saudyt1 keturkojus valkatasno_ Girtuokliams ir 
chuliganams buvo numatyt . • k „ . . .. os gneztos san CIJOS. Vilniaus 
mieSto policiJos vado įsakymu už triukšmo kėlimą ir pa-
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~iet11viiĮ viešosios polici
JOS policininkas 

"' LC\IA, f. R-409, ap. l, 

b. 23, l. 7. 

"' Policijos departamento 
direktoriaus 1941 rn. aplink· 
raščio nuorašas, lell pal, 

f. R-7 13, ap. l , b. l, l. 23· 

"'·1c11 pal, f. R-660, ap. 2• 
b. 235, l. 25. 

12o Skelbimas Nr. 18, / l<risvr, 
J 941 , rug. 4, Nr. 63. 

·n Baudi.ia triukšmadarius ir 
girtuoklius, Naujoj, Lietuva, 
1941, lapkr. 30, Nr. 132. 

"" Acsišaukimo tekstas, LCVA, 
f. R-683, ap. 2, b. 13, l. 69. 

·n Gcn. Kamptz inspektavo 
Lietu\'os savisaugos dali
nius, Karys, 1942, rugs. 5, 
Nr.37. 

sirodymą viešoje vietoje girtam buvo skiriama bauda iki 

100 RM arba, nesumokėjus piniginės baudos, iki vieno 
mėnesio arešto. Be to, Vilniaus miesto gyventojai buvo 
baudžiami už švaros taisyklių nesilaikymąnt . 

Kiekvienais karo metais lietuvių policijai darbo gau
sėjo. Viešajai tvarkai miestuose ir gyvenvietėse palaikyti 
reikėjo turėti nemažai įvairių policijos rūšių pareigūnų. 

1942 metų liepos 25 dieną lietuvių policijos šefas, polici
jos ryšio karininkas V. Reivytis ir lietuvių savisaugos ba
talionų ryšio karininkas, generalinio štabo pulkininkas 
leitenantas A. Špokevičius išplatino atsišaukimą į Lietu
vos vyrus ragindami aktyviau stoti tarnauti į lietuvių po
licijos tarnybą. Dokumente buvo rašoma: 

„Lietuvos vyrai! Karo sąlygomis policijos uždaviniai 
yra nepalyginti platesni, negu taikos metu. Tiems pagau
sėjusiems uždaviniams atlikti reikalingi nauji policijos 

kadrai. Daug naujų specifinitĮ uždavinių turi policija ir 
mūsų krašte. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyrai kviečiami 

yra stoti į policijos eiles. Šiuo metu, kai vyksta lemiamoji 
kova su žmonijos priešu - kruvinuoju bolševizmu, polici
jos tarnyba yra garbės tarnyba. < ... > Patikimi ir sąžiningi 
lietuviai nuo 21 iki 45 metlĮ amžiaus tuojau registruokitės 

artimiausioje policijos nuovadoje stoti į Lietuvos polici

jos tarnybą."722 

1942 metų rugpjūčio mėnesį Lietuvil) tvarkos policiją 
Lietuvos generalinėje srityje inspektavo Vokiet ijos tvar
kos policijos vado K. Daluege pavaduotojas, generalinis 
žandarmerijos inspektorius SS gruppenfuhrer ir policijos 

generolas leitenantas Jurgenas von Kamptzas. Lankyda
masis Lietuvoje vokiečilĮ generolas apžiūrėjo savisaugos 

ir policijos dalinius Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Pane
vėžyje. Kur tik generolas J. von Kamptzas lankėsi, galė

jo įsitikinti, kad l ietuvių policija yra gerai parengta, turi 
karinę išvaizdą ir yra drausminga. Jis kvietė Vokietijai 
draugiškos policijos karininkus ir karius nenuilstamai 

bendradarbiauti atkuriant Naują Europą723 • 
Po dvejlĮ mettĮ pertraukos, aukštesniajai vokiečitĮ 

policijos vadovybei pritarus, vėl buvo atgaivinta tradi-
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\ 'okictijos tmrk11s polici
jos vado pcm1el11otoj11s SS 
gruppt11fiihrcr ir polici
jos gc11erolas lcit,•111111tas 
/11rge11as 1'011 Kamptzns 
i11spekt11oja lict11vi1,1 po
/icij,,1- Šalia jo - majoras 
Ge11ridws S011gi11as, pir
mas iš kairės - vokieči1Į 

policijos vado Lietuvoje 
pavad11otojas policijos 
majoras F. Dw1gsas. 
Priekyje (1111gara) - lict11-
vi11 policijos ja11nesnysis 
leitenantas Gri11ius 

cinė Lietuvos policijos šventė, kuri švenčiama spalio 2 
dienąm. Ankstyvą tos dienos rytą, 7. 15 val., visa Kauno 
miesto lietuviškoji tvarkos policija su savo vadu dalyva

vo pamaldose Įgulos bažnyčioje už kovoje su bolševizmu 
bei piktadariais žuvusius draugus. Po pamaldų policinin
kai išsirikiavo Ąžuolyne, kur su jais pasisveikino Kauno 
miesto policijos vadas Kęstutis Renigeris. Paskui, polici
jos orkestro vedami, policininkai praėjo didesnėmis Kau

no miesto gatvėmis. 19 val. vakaro tvarkos vyrai buvo su
sirinkę policijos ramovėje kuklios vakarienės. 

" ' Te11 pa1, spalio 10, Nr. 42. 

'" Tvarkos policijos vado prit 

SS ir policijos vado Ltelu· 
voje aplinkraš~io (be da10s) 
vertimo i lietuvių kalbą nuo· 
rašas, LCV/\, f. R-659, ap. l. 

b. 56, l. 2-3. 

,,. LietuvhĮ ryšių karininko 
prie tvarkos policijos vado 
Lietuvoje 1943-10-01 atas· 
kaita, 1e11 pat, f. R-683, 3P· 2• 

b. 13, 1. 102. 

4. 

Pagalbinės tvarkos ( \'ie V osio ) 

policijo truktūros 

Viešajai policijai nemokamai padėjo garbės polici

ninkai":\ Jų per visą karo laikotarpį iki 1943 metų spalio 

l dienos buvo apie 7740:21>_ Nemokama pagalbinė polici

ja ( Unbesoldete Hilfsschutzmann) buvo verbuota iš visais 
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LietuvitĮ policijos parei
giinai prid eid,mti patru
liuoti g,1111111 gi11k/11s 

m Tm pal, l. 119. atžvilgiais patikimų vietos gyventojų, kurie ne tik dirbo 
savo tiesioginį darbą, bet ir padėjo policijai kovoti su so
vietų partizanais, parašiutininkais, šnipais ir pan. Prak
tinės apčiuopiamos naudos iš jų neturėta, nes jie buvo 
nepakankamai ginkluotF17 • 

Savisaugos b(1riai Lietuvos kaimo vietovėse buvo pra
dėti organizuoti nuo pirmlĮjŲ karo diem1, tačiau net iki 
1943 metq jie neturėjo pabrėžtinos organizacinės struk
tt:iros ir buvo nevisuotin i. Plintant įvairialypiam parti
zaniniam terorizmui, savisaugos problema tapo aktuali 
ne tik vokiečilĮ valdžios strukt(1roms, bet ir Lietuvos gy
ventojams. Ko galėjo griebtis lietuviq kaimo gyventojas, 
kai į jo t robą nekviestas įsiverždavo ginkluotas bolševiklĮ 

desantininkas? Kam pranešti, kai per visą kan1 nematė 
gyvo vokiečio, o lietuvilĮ policijos punktas yra už 10- 15 
kilometn1? 

Lietuvos generalinės srities komisaras dr. A. T. von 
Rentelnas 1943 mellĮ rugsėjo 9 dienos slaptame laiške 
Lietuvos generalinės srities pirmajam generaliniam ta
rėjui ir generaliniam tarėjui vidaus reikalams, generolui 
P. Kubiliūnui nurodė, kad auganti diversinė veikla prie 
geležinkelių, plenllĮ ir tiltų verčia imtis energinglĮ radika
lių priemonių: už visapusišką sabotažinę, diversinę bei te
roristinę veiklą atsakomybė teks vietos gyventojams. To-
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dėl P. Kubiliūnas, susitaręs su Lietuvos generalinės srities 

komisaru dr. A. T. von Rentelnu bei naujuoju SS ir polici

jos vadu Lietuvoje SS brigadefi.ihrer ir policijos generolu 

majoru H. Harmu, 1943 metų rugsėjo 16 dieną paskelbė 
garbės policijos reorganizavimą i vietinius savisaugos bū
rius (toliau - VSB) ir patvirtino jų steigimo taisykles -zs_ 

Išplatintas P. Kubiliūno pasirašytas „Kreipimasis į Lietu

vos gyventojus". VSB turėjo būti įsteigti ir pradėti veikti 

ne vėliau kaip spalio l dieną. 

Pagrindinis VSB tikslas - Lietuvos gyventojų gyvy

bės ir turto apsauga, taip pat kova su sovietinių elementų 

veikla, priešo parašiutininkais, šnipais, teroristais, pabė

gusiais karo belaisviais. Organizacinis VSB steigimo dar

bas buvo pavestas apskričių viršininkams, įsteigti būriai 

liko jų žinioj. Valsčiuose jiems vadovavo apskrities vi rš i

ninko paskirtas vadas. VSB naria is galėjo būti tik lietu

viai, ne jaunesni kaip 16 metų, nebausti už kriminalinius 

nusikaltimus, tarnavę kariuomenėje arba ne, bet gerai 

mokantys naudoti ginklą. Tarnyba VSB buvo privaloma 

visiems Lietuvos generalinės srit ies gyventojams. Polici

jos departamento direktoriaus V. Reivyčio pasirašytoje 

VSB komplektavimo, pareigų ir teisių instrukcijoje729 

teigta, kad i savisaugos būrius pirmiausia turi būti pa

skirti garbės policijos nariai. Šie būriai valsčiuose buvo 

suskirstyti į skyrius ir grandis. Skyrių skaičius turėjo 
atitikti valsčiuose esančių seniūnijų skaičių, t. y. kiekvie

n~je valsčiaus seniūnijoje turėjo būti ne mažiau kaip p o 

vieną savisaugos skyrių, o kiekviename seniūnijos kai

me-~ ne mažiau kaip po vieną savisaugos grandį iš ne 

~:zia~ ka'.~ 5 "?'rų: VSB nariai, vykdydami savo parei
g '. ~n_valeJo apie visus į tartinus asmenis, pasirodančius 
semu1111· os t · t · · · . . en OnJOJe, pranešti vietos policijai. Pastebė-
Jtus ?1desnes ginkluotas grupes, sekti jų pėdsakais ir tuč-
uo1au pranešti po!" ·· · b • . . . 

l
. .. ICIJaJ ei arllm1aus1ų seniūnijų garbės 

po ic11os nariams V kd . 1· . . . 
•· · Y yti po 1c110s reikalavimus ir ope-

rac11os metu klausyti v d . , . . . . . . 
no s . a ovauJanc1010 pohc1Jos pare,gū-

. av1saugos būrių tarn b b 
jos nariai atlik t b Y. a uvo neapmokama, tačiau 

, ę arny ą uz savo valsčiaus ribų, gaudavo 
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·n L1clU\'OS gcncrnlrnė-s snlirs 
pirmojo gencraluuo tarėjo 
ir gcncrnlimo tar<'Jo vid,ms 
reikalams generolo P. Kubi
liūno 1943-09-15 rašto nuo
rašas, /ei, pat, f. R-660, ap. 2, 
b. l , l. 2; te11 pat, f. R-1018, 
ap. l , b.96, 1.141. 

.,. Te11 pat, f. R-660, ap. 2, b. l, 
l. 4- 6. 

LietuvitĮ po/ici11i11kai 
pasirengę 1111iši11i s11 so
vietiniais partizanais 

·• Savisaugos būrių narių 
pareigos ir teisės, Karys, 
1943, spalio 2, Nr. 40( 1202), 
p. 251. 

ni Lietuvos gener:il inės srities 
pirmojo generalinio tarėjo 
ir generalinio tarėjo vidaus 
reikalams generolo P. Ku
biliūno 1943-09-15 rašto 
nuorašas, LCVA, f. R-660, 
ap. 2, b. l, 1. 1. 

tiek pat dienpinigių kaip policininkai. VSB nariai, žuvę 
ar praradę sveikatą tarnybos metu, socialinės globos 

atžvilgiu buvo traktuojami kaip policininkai. VSB ins

trukcijos 14 pu nkte sakoma, kad savisaugos būrių nariai 

apgin kluojami kariniais šautuvais ar kitais ginklais, juos 

laiko savo žinioje ir asmeniškai atsako už jų tvarkingumą 
bei priežiūrą. Šios instrukcijos 5 punl-te nurodoma, kada 

savisaugos biir io narys gali panaudoti ginklą7JO_ VSB na

riai gaudavo apygardos komisaro arba SS ir policijos 

vado pasirašytus leidimus šaltiesiems ir šaunamiesiems 

ginklams laikyti. Tarnybos metu ant kairės rankovės jie 

ryšėdavo raištį su raidėmis ST ir vokiečitĮ policijos ants

paudu. Pažymėtina, kad VSB plėtros dokumentuose ne

buvo deklaruojama kova su lenktĮ partizanais - Armija 

krajova. Manyčiau, dėl to, kad vokiečiai ketino aktyviau 

panaudoti lenktĮ ginkluotus būrius kovai su sovietų par

tizanais. 
Rf1pintis VSB organizavimu ir komplektavimu p ir

mojo generalinio tarėjo įsakymu buvo paskirtas Vidaus 

reikaltĮ vadybos pareigūnas Povilas Dirkis7
)

1
, o VSB šta

bo viršininku - P. Erdvys. Steigiant VSB iškilo nemažai 

problemtĮ, ypač dėl apginklavimo. Iš pradžių vokiečitĮ 
policinė vadovybė žadėjo skirti savisaugos būriams iki 15 

tūkstančių šautuvų, tačiau iki 1943 metų duoto žod žio ne

ištesėjo. Tik lietuvių policija ginkit/ likučius perduodavo 
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,\1ki1., upskrities policijos 
,·od11$ Ralrs \ 'ilt'iuska, 

l-..'11.imo kovotojams. Todėl kaimiečiai buvo priversti patys 

suk.'tis iš susidariusios padėties: ištraukdavo į dienos švie
są rūsiuose paslėptus šautuvus, pirkdavo ginklus turguje, 
ypač iš vokiečių kareivių (apie 270 RM už vieną šautuvą 
su šoviniais). Be to, nemažai ginklų, tarp jų ir kulkosvai

džių, paėmė mūšiuose su sovietų partizanais. 
Pažymėtina, kad iš VSB steigimo nieko gero neišėjo 

ir faktiškai šie padaliniai iki karo pabaigos funkcionuoti 
nepradėjo. Priešingai, Lietuvos kaimo vietovėse kuriami 
Vietinės savisaugos būriai kėlė siunčiamų ir ginkluoja
mų iš Maskvos sovietinių partizanų neapykantą ir prie
šiškumą. Ypač padažnėjo žiaurūs ir negailestingi sovie
tinių partizanų išpuoliai į pietinius Lietuvos rajonus iš 
Baltarusijos teritorijos. Nuo šios konfrontacijos kentėjo 
žemdirbiai ir kaimo darbininkai. 1944 metų sausio 29 

dieną 120- 150 raudonųjų partizanų būrys, vadovauja
mas žymaus sovietinės Lietuvos komunistų partijos vei
kėjo Genriko Zimano732

, užpuolė taikų Kaniūkų kaimą733 

Eišiškių apskrityje, jį sudegino (iš 22 namų liko sveiki tik 
5) ir nužudė 38 nekaltus taikius gyventojus, dar keliolika 

sužeidė. Istorikų nuomone, užpuolimo priežastis galėjo 
būti susijusi su Kaniūkų kaimo ginkluotos savisaugos vei
kla priešinantis raudonųjų partizanų savivalei ir smurtui. 
Tų pačių metų balandžio 12 dieną panaši tragedija įvyko 
Trakų apskrityje: sovietų partizanai, įsidrąsinę artėjant 
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2 G. Zimam\S 1932 m. jstojo i 
komunistų partiją, buvo jos 
ideolog-as, vNiau iš Lietm-o 
pasitraukė į SSRS. Per Antrąjį 

pasaulinį kan} grįžo ir 19-13 m. 
Rūdninkų girioje organiw-o 
pasipriešinimo naciams so,ie
tl! partizaninį judėjimą. Pir· 
mosios sovietinės okupacijos 
metu Lietuvoje 1940-1941 m. 
ir po Antrojo pasaulinio karo 
jis buvo laikraščio Siesa" 
redaktorius. Mirė 1987 metais. 

m Kaniūkų kaimas buvo piet· 
rytiniame Rūdninkų girios 
pakraštyje, netoli dabartinės 
Lietuvos ir Baltarusijos sienos, 
t. y. vadinamojoje Vilnijo-
je, kurią Lenkija laikė savo 
teritorija. Tačiau kalbiniu 
atžvilgiu Kaniūkai pri.kla.usė 
vadinamajam Dievemšk•tl. 
pusiasaliui - kaimų grupei, 
kurioje lietuviškai kalba.ntys 
gyventojai sudarė daugunl~· 
Anot kai kurių istoriklĮ, ka•· . 

. . 1au11111u 
mas gsiskyrc ypaungu 

l. išku111u, 
sąmoningumu, ietuv . ;5 kup.icin( 
pridinirnusi lenkų O k . 
valdžios brukamai lenkiš 

31 
·ke 

. . K i111e ve1 
etninei savimonei. a ·•ka• 

k kl lktUVIS 
lietuviška mo Y (l , . 

. . . ·•augun1.1 
kalbėti mokeio iru 
kaime gyvenusių tcnk4• 

'"7i1.,~ It. \ 'ktim' ,wlli,111~.1 
(.1, l~yn.1) \ 11.'tuvo.lt' narni 
V,lklctijl"'$ ol,,,11p,11.:lios uwt.,is 
(\9.\1- lll-M), (;('ll(lc'ldllS ,r 

rr:U,·11f•111 • .!001, r. 2. { 10) , 

p. 45. 

'" 'lt11 pot, Nr . .'.' ( l l ), p. 49 

"Lazdijų npskritics p0licijo~ 
,'lldo 19-14 m. r,1št,1s. LC\-'A. 
f. R-409, ap. l. b. 23 l. 32. 

' 111tnkl1 apskritie~ policij0s 
,'lldo 19-14 m. birželio mėn. 

aplinkrošėio nuomšas, ten 
pat, f. R-666, np. l. b. 5. 
\. 230. 233. 

•11 w. Dcnkke 1942-07-23 

nplinkrnWo vertimo į 
lietuvit1 knlb,} nuorašas, te11 

pat, f. R-1018, ap. l, b. 93, 
l 22-26. 

frontui, skubėjo kuo daugiau į savo sąskaitą įsirnšyti „di
dvyriškq" poelgių - jie užpuolė Balakoriškio kaimo žem
dirbius, sudegino 38 pirkias ir nužudė 18 kaimicčitĮ"4. 

Tačiau kai kuriuose rytiniuose Lietuvos generalinės 
srities rajonuose sovietinio partizaninio judėjimo vado~ 
vybė nuo 1944 metų vasario užmezgė ir palaikė ryšius 
su lietuvilĮ nacionaJiniu pogrindžiu, vietinės savivaldos 
administracija, lietuvių policijos viršininku ir lietuviq 
policijos b ataliono vadu ~35• Praktiniais sumetimais buvo 
susitarta nekovoti tarpusavyje, veltui nelieti „lietuvitĮ 

kraujo" ir netgi bendromis jėgomis kovoti su vokiečiais ir 
lenkų imperialistiniu pogrindžiu, ,,siekiantčiu nuo Lietu
vos atplėšti Vilniq". 

Policijos įstaigose, nuovadose, punktuose sumažėjus 
ta1·nautojlĮ, Policijos departamento direktorius V. Reivy
tis 1944 metų vasario 7 dieną pavedė policijos vadams 
atgaivinti nemokamą pagalbinę (garbės) policiją ir akty
viai naudotis jos paslaugomis. Kadangi ji nebuvo tinka
mai parengta, jai buvo skiriamos tik pagalbinės funkcijos. 
Tik kai kuriose Lietuvos apskrityse karo pabaigoje garbės 
policija buvo pasitelkiama kovai su lenkų ir soviettĮ par
tizanais;36. Pavyzdžiui, Tral.'l.Į apskrities lietuvių policijos 
Onuškio nuovados viršininkas 1944 metų birželio mėne

sį iš 50 garbės policininktĮ sudarė pagalbinį nemokamos 
policijos skrajojantįjį burį, ir sėkiningai triuškino Lietu

vos priešus737
• 

VokiečitĮ policinė vadovybė, siekdama kuo daugiau 
lietuviq jaunimo pajungti savo interesams, mėgino kur
ti įvairias naujas policijos strukt(1ras. Tvarkos policijos 
vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje (Der Komman 
deur der Ordnungspolizei beim SS - und Polizeifiihrer 
in Litauen) policijos pulkininkas Wolfgangas Denicke 
1942 mettĮ liepos 23 dieną pasirašė nutarimą įsteigti SS ir 
policijos vado Lietuvoje policinį rezervą731!. Pagrindinė 

rezervo funkcija - teikti pagalbą vietiniams policijos pa
daliniams palaikant ramybę, tvarką ir gyventojų saugu
mą. Į rezervo dalinius buvo priimami politiškai patikimi, 
tinkami karo tarnybai ir mokantys naudoti ginklą lietu-
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viai. Rezervo nariai ant kairės rankovės ryšėjo raištį su 
užrašu vokiečių ir lietuvių kalbomis „Policinis rezervas" 
ir vokiečių tvarkos policijos įstaigos antspaudu. 

Mokama pagalbinė policija (besoldete Hilfsschutz
mann) buvo sudaroma pagal specialius vietos poreikius 
(karo belaisvių stovyklų, žydų getų apsaugai ir t. t.). Ji 
daugiausia buvo naudojama tiltų, karinių sandėlių ir ki
tokių karinių objektų apsaugai, taip pat kovai su sovieti
niais partizanais bei valstybinių ūkių apsaugai. Jos nariai 
neturėjo ne tik policinio, bet ir karinio pasirengimo (ne
buvo tarnavę kariuomenėje). 1943 metų vasarą jų buvo 
1636 vyrai739. 
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Policininkai tikrina gele
žinkelio bėgius 

m Ten pat, f. R-683, ap. 2, 
b. 13, l. 106. 

1ri Vidaus reikalLĮ vadybos 
1941 m. rugpjūčio mėn. 

aplinkraščio kopija, LCVA, 
f. R-713, ap. I. b. l , l. 120. 

111 Vilniaus miesto ir apskrities 
viršininko įstaigos 1941 m. 
rugsėjo mėn. raštas, ten pat, 
f. R-685, ap. 5, b. l , l. 185. 

mrenpat, 1. 186- 192 (doku
mento kalba netaisyta). 

5. 

Priverčiamojo darbo ir 

įkalinimo įstaigos 

Svarbus vaidmuo Lietuvos generalinės srities vokie
čių okupacinio režimo sistemoje teko Lietuvos vidaus 
reikalų vadybos Priverčiamojo darbo valdybai ir jai pa
valdžioms įstaigoms. Valdybos viršininkas buvo Bronius 
Aušrotas. Jau 1941 metų rudenį veikė Kauno, Vilniaus, 
Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Ukmergės, Švenčionių 
ir Telšių kalėjimai, Raseinių, Alytaus ir Utenos arešto na
mai, Kalnaberžės nepilnamečių auklėjimo įstaiga. Be to, 
Vidaus reikalų vadybos sprendimu buvo atkurtos Pravie
niškių (Kauno aps.), Dimitravo (Kretingos aps. - veikė 

nuo 1941 metų rugsėjo 4 dienos) ir Pabradės (Švenčio
nių aps., 1943 metais suaktyvėjus sovietiniams partiza
nams perkelta į Vilnių) priverčiamojo darbo įstaigos740• 

Svarbiausia jų buvo Pravieniškių, nes ji pagal vokiečių 
klasifikaciją atitiko l laipsnio KZ (Konzentrationslager -
koncentracijos stovykla). Šiose stovyklose buvo laikomi 
administracine tvarka nubausti asmenyS74 1

• Netrukus 
buvo įsteigta Priverčiamojo darbo įstaigų inspekcija, įsi
kfirusi Kaune, Gedimino g. 29. Pirmasis vidaus reikalų 
generalinis tarėjas P. Kubiliūnas 1941 mettĮ spalio 21 die
ną patvirtino Vidaus reikahĮ vadybos Priverčiamojo dar

bo įstaigų statutą742: 
,,l. Administracinės valdžios nubaudžiamų ir su

laikytų asmenq darbo jėgai naudoti reikalin
giems darbams steigian1os priverčian10jo darbo 

įstaigos. 

2. Priverčiamojo darbo įstaiga yra Vidaus Reika
lq Vadybos savarankus ūkio ir administracijos 
vienetas ir betarpiai priklauso VRV Priverčia

mojo darbo įstaigų inspekcijai. 
3. Priverčiamojo darbo įstaigtĮ administraciją su-

daro: 
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a) įstaigos vadovybė (viršininkas, jo padėjėjas ir 
ūkio vedėjas) ; 

b) įstaigos sargyba (valdininkai, l ir II eilės pri
žiūrėtojai); 

c) įstaigos raštinės personalas; 

d) įstaigos padedamasis personalas." 

Ypatingą statusą turėju i Pravieniškių priverčiamojo 
darbo įstaiga (Zwangsarbeitslager (ZAL) Prowenischken), 

būdama Vidaus reikalų vadybo žinioje, iki 1942 metų 
antrosios pusės priklausė Kauno kalėjimui. Dauguma 
jos prižiūrėtojų buvo parinh.'1i iš rusų tautybės žmonių. 

1942 metų antrojoje pusėje ši įstaiga buvo priskirta vo

kiečių saugumo tarnybai. Jos viršininkai buvo vokiečiai : 
~ch:eiberi , po jo - Apellis, Andersenas. Tuo pačiu metu 
ir kitas panašaus pobūdžio įstaigas (Pabradės, Dimitra

vos,. P_~gelažių) bei žydų getus pradėjo tvarJ...-yti centrinės 
vokiec1ų saugumo 1· ·· · SD · • po ICIJOS ir 1sta1gos admin istracijos 
(Verwalttmg) skyr,·us d • SS b .. , va ovauJamas o ersturmfuhrer 
H . · h 'J ' 

e,_~nc ~ Grotho. Nuo 1942 metų rugsėjo l dienos pri-
vemarnoJo da_rbo_ įStaiga pradėjo veikti ir Vilniuje;•3• 

... Karo ~~~ai~ Lietuvoje vidutiniškai buvo apie 750 ka
leJ1mo pnzmretojų ir apie 450 kalėj imo tarnautoJ·ų pri-
skirtų Į' .. • 

po ICIJOS struktūroms. Kauno kalėjimą saugojo 150 
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l tt·t111·0~ gc11crr1/111,,, 
snties \ '1d1111s 11'i/..a/u 
,·,1dl'bo~ />, n·.-r<'1,1111~jo 
darbo 1·r1lrl1'/]()5 l'iršinin
J..,1~ H. ,\11frott1s 

~o Karys, 1942, rug~cjo 19, 
Nr. 39 (1148). 

K,111110 s1111J..i11111 r/11r/JJĮ 
k,1/ėjimo 1·irfo1i11J..11s 
k,1pilo1111s lg1111s \ 'y/111., 

•w Aušrota~ B., LlliS\IČS mekas 
11eh11/ejo, Vilnius, 1990, 
p.196. 

prižiūrėtojų, Vilniaus - 155, Šiauli11 - 105. Lietuvių poli
cijos batalionai iki 1941 metų liepos 16 dieno tiesiogiai 
saugojo Kauno kalėji,n.}, o iki rugsėjo l dienos - Vil
niaus kalėjimą. Formaliai kalėjimus tvarkė Vidaus rei
kalų vadybos Priverčiamojo darbo valdyba. Vėliau ka
lėjimai buvo priskirti vokiečh1 saugumo policijai ir D. 
Jų pavedimu nuo lapkričio 6 dienos visus kalėjimus pri
žit1rėjo Lietuvos generalinio komisariato Teisės skyriaus 
vald ininkas A. Deinertas. Tačiau jam buvo leidžiama 
kontroliuot i tik lietuvilĮ administracijos veiksmus. Vo
kiečiai uždraudė vokiečių saugumo policijai ir SD neži
nant imt i kalinius iš Kauno, Vilniaus ir Šiaulių kalėjimų. 
Savo pokariniuose pri im inimuose Priverčiamojo darbo 
valdybos viršininkas B. Aušrotas rašo, kad beveik visuo
se d idesniuose Lietuvos kalėjimuose SD buvo įdarbinusi 
savo tarnautojus agentus' · .... 

Per visą karą kalėjimus iš išorės, taip pat į darbą ir iš 
jo vedamus kalinius saugojo lietuvi11 policija. Policininkai 
šias pareigas atliko nert1pestingai, dėl to nemažai suim-
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tųjų pabėgdavo. Prasikaltę policininkai buvo baudžiami 
gana švelniai, todėl 1944 metų vasario 18 dieną Policijos 
departamento direktorius V. Reivytis savo rašte nurodė, 
kad ateityje atmestinai savo pareigas einantys policinin
kai bus traukiami teisminėn atsakomybėnm. 

6. 
Eismo reguliavimo policija 

1941 metų liepos 7 dieną aukštesnysis SS ir policijos 
vadas prie Vokietijos kariuomenės armijų grupės Nord 
užnugario srities kariuomenės vado SS obergruppenfuhrer 
ir policijos generolas F. Jeckelnas aplinkraštyje Nr. 41 
„Dėl vietinės policijos organizavimo Kauno mieste ir 16 
Kaunui priklausančių valsčių" nurodė, kad „iš įtrauktų į 

sąrašą 203 policijos tarnautojų reikia atrinkti tinkamus 
žmones į eismo nuovadą"746• Po mėnesio, rugpjūčio 7 
dieną, Kauno miesto komisaras SA oberfuhrer H. Cra
meris, remdamasis Lietuvos generalinės srities generali
nio komisaro dr. A. T. von Rentelno rugpjūčio 4 dienos 
įsal-ymu apie privačių automobilių susisiekimą Lietuvo
je, išleido privačių automobilių susisiekimui reguliuoti 
privalomuosius nuostatus. Visam Kauno miesto srity
je esančiam transportui (lengviesiems automobiliams, 
sunkvežimiams, motociklams, autobusams, vilkikams ir 
t. t.), išskyrus turintį vokiečių kariuomenės ženklus arba 
voki~čių ~•aidžios 11:'.i<limus, buvo privalu registruotis ir 
gauti nauJus leidimus. Mašinų savininkai privalėjo savo 
transportą priStatyti į Vokiečių policijos susisiekimo biu
rą, buvusį Kaune, Gedimino gatvėje, Lietuvos komen-
dantūros namuos B .d . . . e. uvo uz rausta be vokiečių policijos 
le1d11'.1~ perleisti automobilį kitam1•-. 

Veliau eismo r r · . . egu tavimo policija7.a buvo įsteigta kiek-
viename didesniame L· . . . . . 

1
. .. tetuvos generalines snt1es mieste 

pne po tCtJOS vado 1· st · 1,9 š• . . 
atgos · 1 lietuvių policijos rūšis, 
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,., V. Rcivyčio 1944-02-18 p.1-

sirašyto aplinkraščio nuo
rašas, tCl'II, f. R-409, ap. l , 
b. 23, l. 46. 

... F. Jcckclnol94 1-07-07 

aplinkraščio Nr. 41 vertimo 
1 lictuvių kalbą nuorašas, ten 
pat. f. R- 1444, "l'· 1. h. 4, 

l. 62. 

" ' Viešas skelbimas Nr. 6, / 
/aiSl'f, 1941, rugpj. 7, Nr. 39. 

1 19 Įvairiuose archyviniuose 
dokumentuose ši lietuvių 
policijos rūšis vadinama 
skirtingai: judėjimo nuova
da, judėj imo reikalų policija, 
eismo judėjimo policija. 

• ., Policijos departamento l 942 

m . kovo mėn. rašto nuora
šas, LCVI\, f. R-660, ap. 2, 

b. 3, l. 23- 24. 

Vi/t1iat1s miesto judėjimo 
reikaliĮ policijos viršinin
kas B. Ma/11/ailis 

kaip ir visa policija, vadovavosi vokiečių įstatymais, o jos 
darbą kontroliavo vokiečių paskirtas pareigūnas Paulius 

Berigas. 
Vilniuje 1941 metų rugpJUCtO mėnesį įsteigtoje va-

d inamojoje judėjimo reikalų policijoje (Magdalenos 
g. 2) (viršininkas B. Matulaitis, nuo 1942 metlĮ sau_si_o 
21 dienos pavaduotojas Jurgis Kezys) tarnavo 45 pohc1-
jos pareigūnai, tarp jlĮ buvo 2 viršininko pavad~~t~jai, ~ 
vachmistrai, 7 vyresnieji policininkai ir 32 pohc1mnka1. 
Vilniaus atstatymo tarnybos viršininko Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo atsargos pulkininko leitenanto 
Antano špokevičiaus 1941 metlĮ rugpjūčio 22 dienos 
įsakymu kiekvienas lietuvių eismo reguliavimo policijos 
pareigūnas gavo speciallĮ raišti su numeriu, kurį vykdy
damas tarnybines pareigas privalėjo ryšėti ant kairės ran
kovės. Pavyzdžiui, viršininko B. Matulaičio raiščio nume
ris buvo Nr. 10, o jo pavaduotojo J. Kezio - Nr. 25. 

Karo veiksmų zonai nutolus ir Vilniuje gyvenimui vėl 
grįžus į vėžes, padaugėjo susisiekimo priemonių, inten
syvėjo judėjimas. Ypač padaugėjo dviratininkų ir vežimų. 
Tačiau dėl to daugėjo ir judėjimo tvarkos pažeidimlĮ, Po
licija buvo įpareigota aiškinti žmonėms eismo taisykles ir 

311 



-
bausti jų pažeidėjus750• Spaudoje nuolat būdavo skelbimų, 

raginančil) atsargiai vaikščioti gatvėmis. ,;vokiečit! kariai 
yra geri mašimi vairuotojai ir tiksliai laikosi eismo taisy
klių, tad dėl jt! niekam neteko nukentėti. Todėl ir gyven
tojai turėtt) biHi atsargesni ir laikytis policijos nustatyttĮ 
eismo nuostatų", - buvo rašoma vienoje zinutėjc7~ 1 • 

1942 mettĮ birželio 18 dieną Vilniaus lietuvitĮ eismo 
reguliavimo policija gavo isakymą Nr. 57, kuriuo buvo 
reglamentuojamos lietuvių policijos pareigfmo elgesio 
taisyklės sutikus vokiecil1 aukšto rango policijos parci
gf1m1 automobilius. Įsak")'me atkreipiamas dėmesys, kad 
\'ilninus mieste )'Ta du automobiliai. kuriais naudoja
si miesto ir apskrities SS ir policijos vadas (Poli:::cist,111-
dnr~fiilm:r) stcmdartr11fiilwrr P. Kriegas ir tvarkos po
li ijos ,~,\das (Drr ~0111111e111de11r drr Scl111t:poli::ci). Ant )l! 
tnrn binių automobilitĮ buvo pritvirtinti iš prit'kio ir galo 
numeriai su raidėmis „Por', o priekyje iš abiejt! automa
šinos variklio pusių vėliaYėlė - viena vokieCil) nacionali
nė, kita - policijos. utikę tokius automobilius su išskleis
tomis vėliavėlėmis lietuviq policijos pareigfmai (ir ne tik 
eismo reguliavimo) turėjo atiduoti pagarbi}. 

Be to, ilniaus miesto centrinėse gatvėse budintys 
eismo reguliavimo policijos pareigfmai buvo aprūpinti 
baltomis rankovėmis ir baltomis piršt inėmis. Balta spal
va padėjo Yairuotojams geriau orientuotis ir matyti poli
cininkų rodomus eismo reguliavimo ženklus. Tokie pat 
skiriamieji ženklai buvo įvesti ir Kaune. 1943 metlĮ spalio 
mėnesį Vilniaus miesto policijos nuovada judėj imo rei
kt1lams persikėlė i pastatą Gedimino g. 36. 

Nuo 1941 metlĮ rugpjūčio 7 dienos įsigaliojo susisieki
mo automašinomis Lietuvoje nuostatai, kuriuos pasirašė 
Lietuva, generalinis komisaras dr. A. T. von Rentelnas. 
Naudoti nuosavus automobilius iki atskiro potvarkio 
bu\'O draudi.iama, o didžiausias važiavimo greitis mies
tuo e buvo nustatytas -lO km per valandą, ui miesto ribų -
60 km per \'alandą"'1• Tolimesnio susisiekimo reikalams 
automobiliams buvo išduodami nauji policinės numer.i
cijos ženklai ir ypatingi generalinio komisaro Kaune lei-
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'"' Vilninu, n11cs10 policijos 
vaido 1941 10 20 js,,kymo 
Nr. l•I nuor.,t,~. ft•,i f><U, 
1'. R-91 .. ,p. 1. b. J,1.1. 29. 

""' Als,tr~i.u v.1ikščiokiml' gat• 
"ėmis, / /111svr, 1941 , rugpj. 
21, Nr. 51. 

·,: Sus1!-1t.•kimo ,\llh'uth\~inomis 
l h.'lll\'Ojc- nuo,;;,t.H.1i, Į CVA, 
l'. R,713. np. l. h. 1, l. 30: r,11 
pm. i. ll-14.16, np. l. 
b. 9, l. 77. 

'1' Kauno npyganlos kon1i~aro 
,vl obcr/1/hrcr A. 1.cnl/cno 
19•11· 10-22 skcl\,lmn, Nr. 6, 
Į /111s,•r, 19•11. ,pnlio 2'1. 
Nr. 106, p. 6. 

'" 11 Knuno mlcslo policijos 
judejimo nuuv.,dos veiklos. 
l'olirlja. 19•1•1. sausis, p. 2. 

<limai, kurie visuomet turėjo būti pritvirtinti matomoje 
vietoje ant priekinio lango stiklo. 

Kauno miesto lietuvių eismo reguliavimo policijai iki 
1943 mctlĮ gruodžio 31 dienos vadovavo Bronius Stepo
navičius. Šios policijos rūšies skaičius laikinojoje sosti
nėje nuolat augo ir l 944 metlĮ sausio 6 dien,) joje tarna
vo 40 pareigi'IIHĮ. Pagausėjus transporto priemonėms ir 
pašlijus drausmei keliuose, Kauno apygardos komisaras 
SA obe,fii hrer A. Lentzenas 194 1 mettĮ spalio 22 dieną 

paskelbė laikimJsias, sugriežtintas susisiekimo viešais ke
liais, gatvėmis ir aikštėmis taisykles. Buvo pakeisti trans
porto priemonilĮ, tarp jtĮ ir motociklq, numeriai. Be to, 
už priekinio stiklo b(1tinai turėjo bi'tti matomas leidimas 
naudoti transporto priemonę. Ypač buvo kreipiamas dė
mesys į transporto priemonės šviesas. Jos privalėjo b(1ti 
tvarkingos ir turėt i aptemdymo gaubtuvus su l cm pločio 

ir 5-8 cm ilgio plyfois. Kadangi arkl inilĮ vežimt) apšvieti
mo prob\em,) išspr~sti buvo sudėtinga, jais rekomenduo
ta kuo mažiau važinėti tamsiu paros metu. Už laikintĮjlĮ 

taisyklil1 nesi\aikym,1 ,mtomobiliai ir motociklai buvo 
konfiskuojami, o nusikngę vairuotojai baudžiami iki 
1500 rb (ISO RM) piniginėmis baudomis arba iki 14 dit!
m1 kalėj imo7'·'. 

Nors vyko karas, transporto prkmonit) buvo mažai, 
jos naudotos ribotai, tačiau automobiliq eismo nelaimill 
įvykdavo gana daug. Vien Kaune 194 1 metais nuo karo 
pradžios iki liepos 15 dienos ivyko 123 eismo neh1i111ės, 
kuril1 metu žuvo 12 imonil!, IS buvo sunkiai ir 63 len
gvai sufaloti. 1942 metais Kauno miesto policijos judė
jimo nuovadoje užregistruota 214 eismo ndaimil1, ku
rh1 metu žuvo t 7 žmonilJ, 35 buvo sunkiai ir 89 lengvai 
sužeisti. l 943 mct:1is K,nme per 192 l'is1110 nelai111es žuvo 
19 žmoni\), 24 buvo sunkiai ir 66 lengvai sužristF~•. Ne 
k:1 geresnė padėtis buvo Vilniuje, čia judėjimo nuovados 
policininkai 1942 met;\is uhegistrnvo 901 nusižengi1m1 
judėjimo nuostatoms, 1943 metais - 745. 1942 metais 
Vilniuje per 128 eismo nelaimes žuvo 9 asmenys (iš jtĮ 
2 moterys ir 7 vaikai), 49 buvo sunkh1i ir 32 lengvai su-
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žeisti, o 1943 metais Vilniuje per 125 eismo nelaimes jau 
žuvo 20 asmenų, 32 sunkiai ir 39 lengvai sužeisti7' 5• Išty
rus įvykius buvo matyti, kad pagrindinė nelaimiL! prie
žastis - neblaivūs vairuotojai, antroje vietoje - netinka
ma techninė automobilių būklė, trečioje - saugaus eismo 
taisyklit! ne ilaikymas. Vien 1943 metais už šilĮ taisyklitĮ 

ne i laik1'mą Kauno miesto policijos judėjimo nuovados 
pareigūnai automobilit!, motociklų ir dviračių vairuoto
jam urašė 350 protokolų. 

Lietuvit! e ismo policijos pareigūnų teisės buvo su 
varžyto , nes j iems buvo draudi.iama vokiečitĮ karinius 
automobilius ir motociklus stabdyt i netgi tada, kai jie 
akivaizdžiai pažeidi.ia eism o tai -ykles-"'. Tik 1942 mett) 
kovo 6 dieną O tbndo reicho komisaras H . Lohse pasira
šė potvarkį dėl laikinos susisiekimo tvarkos Rytų krašte, 
kuriuo \'ietinė policija buvo įpareigota sug riežtinti eismo 

saugumo kontrolf " . Kartu nuo tų pačių metLĮ balandžio 
20 dienos Kaune (taip pat ir visoje Lietuvos generalinė
je rityje) buvo pradėti naudoti judėj imo reguliavimo 

ženklai. kokie tuo metu buvo naudojami Vokietijoje7"'. 

Jie galiojo visiems vairuotojams ir pėstiesiems. Judėjimą 
reguliuojančio policijos pareigūno rodomi ženklai ir nu

rodymai buvo privalomi, jie turėjo pirmenybę bendrųjų 
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K1111110 miesto ce11tri11ėsc 

gatvėse l111di11tys eismo 
rcg11/i11vi1110 policijos pa
n:ig1i1111i l,11vo 11pnipi11ti 
l,11lt0111is rm,kovėmis ir 
bnlto111is piršti11ėmis 

"'\ Povilcnskas J., Judcjimo 
nelaimes Vilniuje, ttn pal, 
kovas, p. 24. 

1~ Policijos dcpartam.:nto 
direktoriaus 194 l m. nuro~ 

d)'lllOS. 1-CVA, f. l\ 659, 
ap. l , l,, 17, l. 23. 

~- 11. Lohse 1942-03-06 •plm· 

kraščio verumo Į ltl'lu\11Ų 

J..albą nuorJ~IS, 1<11 pat, 
f. R-634, ap. l , b. l , 

l. 129- 131. 

•ų Nauji judėjimo k nkl.,i 

g•tvi11 judčjimul rcgulluoli, 

Į /11is,·r. 19-12. bal. 18, Nr. ')(l 

(251 ): K<1rys, 1942. bJI. ZS. 

Nr. 18. 

"' K11rys. 19,12. <paho J . :-.Ir 41. 

"' Į l11isvr, 1942, gruodl,o t9, 
Nr. 297 (458). 

'" Os1londo Tvarkos policijos 
vudo prie SS ir policiJOS 
v;ido 1943 12-30 J<nkymo 
,·rrtimo i hctuvitf kalbą nuo
ro!as, LCVA. f. R-•109, ap. l, 
b. 23, 1.1 1- 12. 

·~ Karys. 1944, snus10 8, Nr. l. 

judėjimo taisykl iL! ir iškabi ntų judėjimo ženkh1 atžvilgiu. 
Policijos pareigūno rodomi ženklai reiškė: 

l. Mostelėjimas judėjimo kryptimi - ,,Gatvė laisva". 
2. Rankos iškėlimas judėjimo dalyviui - ,,Dėmesio", 

,,Sustoti" arba „Atlaisvinti kryžkelę". 
3. Išskėtimas į šonus vienos arba dviejų rankų: skersai 

judėjimo kryptimi - ,,Sustoti", judėjimo kryptimi -
,,Gatvė laisva". 

1942 metų rudenį lietuvių policijos pareigūnai pradė
jo kontroliuoti judėjimą plentuose ir vieškeliuose. Iki tol 
eismo taisyklių laikymasis buvo stebimas tik miestuose7s9• 

Nuo 1943 metų sausio l dienos buvo smarkiai sugriež
tintas transporto judėjimas Ostlande, taip pat ir Lietuvos 
generali nėje srityje. Nuo nurodytos dienos galėjo būti 
naudojami tik ginkluotųjų pajėgq ir valstybinių įstaigLĮ 
automobiliai su valstybiniais skiriamaisiais numeriais, pa
žymėtais raidiniu indeksu WH (sausumos kariuomenė), 
WM (kari nės jūn1 pajėgos), WL (karinės oro pajėgos), RP 
(Reichspost - Reicho paštas), OR (Reicho geležinkeliai), 
RAD (Reic/rsnrbeitsdie11st - Reicho darbo tarnyba), POL 

(policija), S ir MO. Valstybinis numeris su indeksu R.O 
buvo išduodama su rašti ku Lietuvos generalinės srities 
reicho komisaro dr. T. A. von Rentelno leidimu. Auto
mobililĮ savininkai, kurie norėdavo iš Ostlan<lo važiuoti 
į Rcich,), papildomai pagal Reiche galiojančius nuostatus 
privalėdavo turėti speciah1 raudono kampo ienkh). Jis 
bi1clavo suteikiamas tik automobilio savininkui padavus 
atskirq pardški1rn1-"°. 

1944 mctt! sausio l dicn,Į buvo atsauktos užtemdymo 
lengvatos susisiekimo priemonėms Ostlande, taigi ir Lk
tuvojc1•1. Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado 
Lietuvoje policijos pulkininkas lcitt•nantas d r. W. Musilis 
1943 mt!tt! gruodžio 22 d ienq pasirašė įsakym,Į „Dd ne
riboto aptemdymo įvedimo Lietuvos generalinės srit ies 
susisiekimo priemonėms·•-•1 • Įsakyme buvo nustatyta. 
kad nuo 1944 mettĮ sausio l dienos 16 valandos Lietuvos 
generalinėje srityje susisiekimo priemonėms (automobi 
liams ir j\Į priekaboms. arkliniams vežimams.dviračiams 



ir rankiniams vežimams) įvedamas neribotas aptemdy
mas. Transporto priemonių viduje ir išorėje esančias švie
sas būtina pridengti tam tikrais įrenginiai . Aptemdymo 
gaubtais turi būti aprūpinti visi automobilio prožektoriai. 
Jei aptemdymo gaubtų nėra, lempų stiklu buvo bt1tina 
užtepti juodais arba pilkais šviesos nepraleidžiančiais ir 
vandenyje netirpstančiais dažais taip, kad žemiau lem
pos stiklo vidurio lik-tų 80xl0 mm dydžio horizontalus 
plyšys. Pro plyšį išeinanti šviesa turėjo būti dar matoma 
200 metrų atstumu, bet už 500 metrų - jau nebematoma. 
Mašinų tapatybės ženk.lai ir vidus turėjo būti apšviesti 
melsva šviesa. Ypač aptemdymo taisyklių svarbu laikytis 
važiuojant per gyvenvietes ir tiltus. Visiems automobi
liams, kuriems buvo leidžiama važinėti viešaisiais keliais 
oro pavojaus metu, buvo nustatytas vienodas atpažinimo 
ženklas: 30 mm skersmens mėlynas taškas virš šviesos 
plyšio. Vermachto transportas, kuriam buvo leidžiama 
važinėti oro pavojaus metu ir kuris turėjo maskuojan
čius prožektorius, vietoj mėlyno taško privaloma matinė 

melsva lentelė (90xl60 mm dydžio) su užrašu WH, WM 
arba WL Lentelės turėjo būti pritvirtintos žemiau nei 
maskuojamasis prožektorius. Leidimą turėti atpažinimo 
ženklą išduodavo ir antspauduodavo mėlynąsias lenteles 
vietinės priešlėktuvinės apsaugos vadovas. 

Aptemdymo taisyklės galiojo ir dviratininkams bei 
važnyčiotojams. Dviračių lempos turėjo būti aptemdytos 
taip, kad šviesa sklistų tik pro horizontalų 10 mm pločio 

plyšį, esantį žemiau lempos stiklo vidurio. Dviračių lem
pos turėjo būti nustatytos taip, kad šviesa kelią apšviestų 
tik žemiau nuo lempos einančios horizontalios linijos. Už 
500 m lempų šviesos jau neturėjo būti matomos. Arkli
niai vežimai, be priekyje esančių nuo viršaus aptemdytų 
lempų, gale privalėjo turėti raudoną lempą ir viso vežimo 
pločiu l O cm platumo nudažytą baltą juostą. Gatvėje nau
dojamos kišen inės lemputės turėjo skleisti melsvą šviesą. 
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" Atsargos kariat pridga,sri• 
ni.ime fronte, Karys, l 942. 
sausio 10, Nr. 3. 

"Bu,·o jstcigta nepriklauso• 
moje Lietuvoje 1924·05·24 
Bolkvikų likviduota 1941 · 
02·15. 

.., L e. Ltetu,·os ugniagesių 
organizacijų sąjungos 

pirmminko p. V. Baltnmo 
1941•06•27 1sakymas Nr. l, 
Ugniagesys, 1942, Nr. 1, 
p. 17. 

• ., Kitas tarybos posėdis, kuria· 
me dalyvavo 7 asmenys, 
ivyko 194 1•08·20, o trečias 
1942,02-01 dalyvaujant aš· 
tuoniems tarybos nariams. 
Tuo laiku tarybos narių iš 
viso jau buvo 16. 

7. 

Priešgaisrinės ir priešlėktuvinės 

apsaugos policija 

1940 metų birželio 15 dieną Lietuvos Respublika buvo 
okupuota Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos divizi
jų. Kaip tik tą dieną sukako 12 metų Lietuvos kariuome
nės ugniagesiams. Per 12 metų buvo parengtas ir išleistas 
į atsargą 8051 ugniagesys. Bolševikai greitai panaikino jų 
centrą: inspekciją ir daugeli komandų visoje respublikoje, 
kuriose buvo daugiau kaip 1500 ugniagesių063• 

Prasidėjus karui, vykdant Lietuvos laikinosios vyriau
sybės nutarimą dėl sovietų likviduotų įstaigų ir organi
zacijų atkūrimo ir vidaus reikalų ministrui leidus, nuo 
1941 metų birželio 27 dienos buvo atkurta Lietuvos ug
niagesių organizacijų sąjunga"1>1 (toliau - LUOS; L e. pir
mininkas atsargos pulkininkas leitenantas Vitalius Bal
trimas, po to Gustavas Feterovskis}76>, o pačioje Vidaus 
reikalų ministerijoje įsteigta ugniagesybos referentūra. Iš 

pradžių Sąjungos būstinė buvo įsikt1rusi Kaune, Vilniaus 
gatvėje, tačiau liepos 8 dieną ji persikėlė i Daukanto g. 12. 
Vėliau, lapkričio pradžioje, Sąjunga iš Daukanto gatvės 

persikraustė i naujas patalpas Laisvės alėjoje 42. Atsikū

rusiai $,Įj ungai teko pradėti darbą iš naujo, ieškoti patalpų 

ir inventoriaus. $,Įjungai buvo pave ta atlikti uždavinius, 
susijusius su ugniagesil) mokymu, propaganda, tiekimu, 
savanorių ugniagesi11 reikalais. 1941 mell) liepos 15 dieną 
įvyko pirmas LUOS tarybos posėdis (dalyvavo šeši tary
bos nariai), kuriame spręsti organizaciniai klausimaf66

. 

Netrukus liepos 19 dien.i buvo sudaryta ir patvirtinta 
laikinoji šios sudėties LUOS valdyba: pirmininkas - at
sargos pulkininkas leitenantas Motiejus Karaša, vicepir
minkas - atsargos pulkininkas leitenantas V. Baltrimas, 
nuo l 942 metų gegužės 12 dienos - jonas Venclova, se-
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kretorius - jonns Vilčinskas, n iriai: Leonns Normantas 
ir atsargos ldtcnantas Lt'Onidas Paulauskas·•·. K:1rtu vi
sos ugnit1gt'Sil! organizndjos buvo informuotos. kad suti
kus atitinkamiems vokicc':il1 v,lld1ios organams. ugniage
siams leista dėvėti ankstesne;. t. y. prieš 1940 mett) biržcli0 
15 dienq naudotų uniformų su antpečiais ir skiriamaisiais 
ženklais. Visur, kur įmanoma, buvo įsteigtos Savanoril1 
ugniagesitĮ draugijos, kurioms priklausė ir labai svarblĮ 
kaminkrėčių skyrius. 

Lietuvos laikinajai vyriausybei nutraukus savo veiklq, 
ugniagesybos ir priešgaisrinės apsaugos reikalus perė

mė ir ėmė griežtai kontroliuoti vokiečiai. Priešgaisrinei 
apsaugai Ostlande vadovavo vokiečit! vyresnysis tvar
kos policijos vadas prie aukštesniojo SS ir policijos vado 
(Hiiltcrc SS 1111d poli:eį~-iltrer) Ostlande per tvarkos polici
jos vadu, generalinėse srityse, padedamas vietinil1 ugnia
gesių vadovl! ir bendradarbiaudamas su tomis įstaigomis, 
kurioms generaliniai komisarai pavedė organizuoti ir pri
žiūrėti ugniagesybos darbą. Šalia Lietuvos ugniagesit! or
gnnizacijl! sąjungos, ši darbą Lietuvoje atliko ir Lietuvos 
generalinės srities vidaus reikalų vadybos Ugniagesybos 
ir įmonit1 apsaugos direkcija, tačiau jokiuose teisės ak
tuose nebuvo tiksliai paskirstyti jlĮ darbo uždaviniai, ne 
nustatytos kompetencijos ribos. Todėl jų darbai kai kada 
buvo atliekami tuo pačiu metu arba kurie ilgai nepriima
mas reikalingas sprendimas. Tačiau nepaisant visų trūku
mų, susijusių su vykusiu karu, toms dviems instancijoms 
tvarkant ugniagesybos ir priešgaisrinės apsaugos reikalus 
pavyko atlikti nemažai darbų. Ugniagesybos ir įmoniL! 
apsaugos direkcija daugiau tvarkė ir rūpinosi ugniagesit! 
organizaciniais reikalais, o LUOS - mokymu, propagan
da, o ypač tiekimu ir ugniagesių aprūpinimu. 
. 19; l metų rugpjūčio 12 dieną Kauno dienraštis „ Į 

l~is~ę paskelbė LUOS valdybos pranešimą dėl priešgais-
rines apsaugos7M D k b • o umente uvo atkreiptas dėmesys 
kad Lietuvos miestet· t · · ' . . 1ų, a1p pat 1r pramonės įmonitĮ bei 
kitų ĮStaig·ų pr° ' · · · iesgaisnne apsauga yra apleista: nėra prieš-
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•, / /111>,'f, l ->·11 . lirp,,s u. 
Nr. !~. 

...._. fru r,u. ru~pju~t\l 12, 
Nr •l.l. 

• 1r11 p<ir,ll.Nr. 5I. gaisrinės apsaugos vadovtĮ , trC1ksta ar iš viso nėra prics
gaisrinit1 priemonil). LUOS prašo vis11, taip pat ir lietu
viq policijos, imtis skubi11 žygitĮ ši.un reik,1lui sutvarkyti . 
Priešgaisrinės ,1psaugos v,1dovai buvo įpareigoti palaikyti 
glaudtJ ryšį su savivaldybėmis ir lietuviq policijos org.1-
nais. RugpjC1čio 20 dieną LUOS įpardgojo visas ugniage
SilĮ organizacijas įsiregistruoti Kaune, atlikti savo narilJ 
surašym,i bei turimo inventoriaus rcgistracijf°". Iki 1942 
metų pabaigos buvo įregistruota apie 100 atkurttĮ ugnia
gcsilĮ organizacijq, tarp jl! apie 20 įmonitĮ komandq. 

Po mėnesio, 1941 metų rugsėjo 20 dieną, Ostlando rei
cho komisaro H. Lohse potvarkiu buvo patvirtinti LUOS 
ir Savanorit1 ugniagesių draugijos įstatai. Dar po dviejt! 
mėnesilĮ, lapkričio 20 diem), Sąjungos įstatus patvirtino 
pirmasis ir vidaus reikalams generalinis tarėjas generolas 
P. Kubiliūnas. Sąjungos ir draugijos šūkis „Dievui garbė -
artimui pagalba". Buvo nustatyta, kad mažiausia ugniage
silĮ komandos struktūra yra grupė, kuria sudaro vadas ir 
8 ugniagesiai. UgniagesiLĮ vienetas - komanda - sudaro
ma iš 18 žmonitĮ, bet ne mažiau kaip 14. Valsčių, apiman
čit1 nuo 50 iki 100 sodybų ir nuo 250 iki 500 gyventojų, 
teritorijoje turėjo būti organizuotos minimalaus dydžio 
savanorių ugniagesiq komandos, pakankamai aprūpintos 
ugniagesybos priemonėmis. Ugniagesiq komandų veiki
mo spindulys buvo nustatytas 15 km. 

Iš pat pradžiq prasidėjo Kauno miesto priešgaisri
nės apsaugos tarnybos reorganizacija. Miestas buvo su
skirstytas į keturis rajonus su šiais centrais: l. Nemuno 
g. 2; 2. šančiai, RustĮ g. 6; 3. Vilijampolė, Jurbarko g. 4; 

4. SavanorilĮ prosp. 96. Kiekvienas rajonas turėjo po vie
ną ugniagesiti komandą. KomandtĮ dydis buvo įvairus, 
nel}'gu aptarnaujama teritorija: pati didžiausia l koman
da _ 83 pareigūnai, 11 ir lll buvo vienodos - po 27 -~a
reigūnus, 0 IV - 29 pareigCmai. Nors nu~- karo pr,~dz1~s 
priešgaisrinė padėtis Kauno mieste ~ag~reJO (~er ~ns m_e
nesius buvo užregistruoti tik 35 gaisrai: clege 5 1mones, 
4 įstaigos, 17 gyvenann1jų trobesitĮ, 5 negyvenamieji ir 
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4 automobiliai), tačiau rankų nuleisti nederėjo ··o. Netru

kus Kauno apskrityje jau veikė 14 savanorių ir 3 įmonių 
ugniagesių komandos. Komandose buvo 17 samdomtĮ ir 

386 savanoriai ugniagesiaini. Puiki organizacija, susiklau

symas bei pakankamas apriipinimas po keleritĮ mettĮ davė 
puikius rezultatus: apyskaitinių metų laikotarpiu (nuo 

1943 metų balandžio l dienos iki 1944 mettĮ balandžio 
l dienos) Kauno mieste buvo gesinti 257 gaisrai, atneš~ 

282 tūkst. RM nuostolių. O ugniagesiai išgelbėjo turto už 
5500 tūkst. RM"7:l. 

1941 metų gruodžio l dieną paskelbtame LUOS ap
linkraštyje Nr. l -366m buvo nustatyta, kad, kol bus iš
leisti krašto priešgaisrinės priežiūros juridiniai nuostatai, 

Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungai yra pavesta 
ugniagesybos reikalus tvad.-yti visoje Lietuvos generali

nėje srityje. Vyriausioji priešgaisrinės priežiūros kontro

lė priskirta generaliniam tarėjui vidaus reikalams. 1942 

metais prie Vidaus reikalų vadybos vietoj referentūros 
įsteigta Ugniagesybos ir įmonių apsaugos direkcija774• Iki 

1942 metų vasaros LUOS neturėjo apskrityse pareigūnų, 
kurie būtų galėję vykdyti ir prižiūrėti apskrities priešgais
rinės apsaugos reikalus. Todėl buvo priimtas sprendimas 

kiekvienoje apskrityje paskirti priešgaisrinės apsaugos 

inspektorius
775

• Netrukus Vilniaus miesto Priešgaisrinės 
direkcijos viršininko pavaduotojas, atsargos kapitonas 

A. Ramonis buvo paskirtas Panevėžio apskrities ugnia
gesių inspektoriumi776

• Nuo 1942 metų liepos mėnesio 
priešgaisrinės apsaugos inspektoriais buvo paskirti: at

sargos kapitonas Slyvėnas - į Kauno apskritį, Vytautas 

Sabas - į Vilniaus apskritį, atsargos pulkininkas leitenan
tas M: ~araša - į Raseinių apskritį, V. Kvedaras - į Biržų 
apskr'.t~, atsargos leitenantas J. Alonderis - į Kretingos 

ap~~nt1, atsargos leitenantas V. Pliūra - į Mažeikių aps

kriti, J. Smulkeviėius - į Šakių apskritį, atsargos leitenan

tas B. Marcinkonis - į Šiaulių apskritį, atsargos leitenan

tas B_r. ~truoga - į Telšių apskritįm. Į LUOS centrą buvo 
paskirti du na · · · kt • . 

UJI mspe ona1 - atsargos majoras Antanas 
Gantautas ir Leonas Normantasm . 
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..,, 7cu p11r. lapkm•10 19, 
Nr. 127 
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35

_ 

-, / ,ct111•1a,, 1944 05 07, 

Nr. 33- 3•1. p. 1. 

.... , Dokumentas 1š .,utori3us 
asmeninio arch)'\'O. 

,.., Sušinskas V., Ug111agcs14 va

doni konfcrcnclp, Polici1a, 
19-13, lapkrtt1s, p. 35. 

-, Karys, 1942, liepos 18, 

Nr. 30 ( 11 39). 

""'• Teu pat, lapkričio 21, Nr. 48 
( 1157). 

" Į laisvę, 19•12, liepos 11 , 
Nr. 159 (320). 

'" 1c11 pat. 

+ 

UgniagesitĮ ko1111111dos 
rrnrio liudijimas 

"' Karys, 1942', rugs. 19, Nr. 39 
(1 148). 

,. Lietuviai, 1943, liepos l O, 
Nr. 6, p. 3. 

~' Į laiwę, 1942, spalio 16, 
Nr. 242 (403). 

Prie Lietuvos generalinės srities teritorijos prijungus 
EišiškitĮ ir Svyrių apskritis, 1942 metų vasaros pabaigoje 
ten savanoriškumo pagrindais susikūrė vietinės prieš

gaisrinės apsaugos komandos779
• Saldutiškyje, dalyvau

jant Švenčionių apskrities ugniagesių inspektoriui Bar
siui, organizuota miestelio ugniagesių draugija7

ij
0• 

1942 mettĮ rudenį prie LUOS valdybos buvo sudaryta 
speciali statybos komisija, kuri rC1pinosi įvai riais ugnia

gesiams reikalingtĮ trobesių ir įrenginitĮ reikalais. Komi
siją sudarė inžinieriai Bistrickas, Karuža, Ambrazevičius 
ir Speranskas bei inspektorius L. Normantas7

~
1
• 

BolševiktĮ okupacijos metais ugniagesių eiles smar
kiai apretinus, karo metu buvo jaučiamas kvalifikuotų 

specialisttĮ stygius. Pirmiausia buvo organizuoti trijtį 

diem1 instruktavimo kursai naujai paskirtiems įmonitĮ 

priešgaisrinės apsaugos vadovams. Pirmieji kursai įvyko 
1942 metų vasario 10- 12 dienomis, juos išklausė apie 160 

klausytoj tĮ . Antrieji kursai organizuoti to paties mėnesio 

22- 25 dienomis. Klausytojų buvo apie 50 žmonių. Turint 

galvoje, kad įmonių priešgaisrinė apsauga buvo organi
zuota naujai, šie kad ir trumpi trijų dientĮ kursai buvo itin 
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1942 m. kovo l - 30 d. Kaune LUOS surengė vieno mėnesio trukmės ugniagesybos kursus. 
Pirmoje eilėje sėdi is kairės į ddinr: lektorius teisininkas Šulaitis, VRV ugniagesybos refe
rentas M. Rudzianskas, biudžeto referentas Sniečkus, lektorius Paulauskas, priesgaisrinės 
policijos kapitonas Petersenas, kimų virsininkas V. Baltrimas, generalinio komisariato 
atstovas Peltzns, vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas]. Narakas, VRV savivaldybi11 
departamento direktorius S. Mackus, generalinio komisariato atstovas Schmidtas, lektoriai -
kapitonas Slyvėnas, provizorius Žvirėnas, Žvinakis, kursų administratorius V. Susinskas ir 
kursų seniūnas Milkovaitis 

reikšmingi ir atnešė įmonių priešgaisrinės apsaugos va

dovams nemažai praktinės naudos. 

1942 metų žiemos pabaigoje LUOS organizavo vieno 

mėnesio trukmės mokomuosius kursus aukštesniesiems 

ugniagesių pareigūnams: miestų ugniagesių vadams, jų 

padėjėjams ir kandidatams į apskričių ugniagesių ins

pektorių pareigas. Daugelis kursantų buvo rekomenduoti 

apskričių ir miestų savivaldybių. Kursuose buvo dėstoma 
ugniagesių taktika, organizacija, gaisrų atsiradimo prie

žastys, priešgaisriniai įrankiai ir kiti su ugniagesyba su

siję dalykai: teisiniai nuostatai, arklių priežiūra, pirmoji 
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"' Ugnlagcsitl kursti pabaigiu• 
vės, / laisvę, 19•12, kovo 31 , 

Nr. 46 (237). 

-u Ugniagesiams kursai 
Kaune, tc11 P"'• 1942, 
gcg. 30, Nr. 125. 

n, Ugniagesys. 1943, Nr. 3- 4, 

p. 16. 

medicinos pagalba ir priešcheminė apsauga. Kursų lekto
riai buvo LUOS inspektorius ir kursų viršininkas V. Bal
trimas, inžinieriai Jasukaitis, Biršulis, Gruodis, chemijos 
provizorius Žvirėnas, veterinarijos gydytojas docentas 
Užupis, teisininkas Šulaitis, Valstybinės draudimo valdy
bos direktorius Vilkaitis, Kauno ugniagesių vadas Žvina

kis ir kiti. Kovo 30 dieną baigiamuosius egzaminus išlai
kė 39 klausytojai782• Be to, siekiant parengti ugniagesybos 

instruktažo darbui skirtus specialistus, buvo sumanyta 
pasiųsti i Vokietiją kelis ugniagesybos pareigūnus, kurie, 
ten padirbę 3-4 mėnesius, būtų paskirti instruktoriais. 

1942 metų gegužės mėnesį 18-23 dienomis LUOS 
Kaune, Kauno savanorių ugniagesių draugijos patalpose, 
Ožeškienės g. 27, organizavo Kauno ir gretimų apskričių 
žemesnio rango ugniagesiams trumpalaikius tobulinimo

si kursus, kuriuose buvo supažindinta su ugniagesybos 
technika, rikiuotės taktika, gesinimo technika, organiza

cija ir kt. Į kursus kiekviena komanda galėjo komandi
ruoti ne daugiau kaip 5 ugniagesius. Kursų lektoriai buvo 
LUOS inspektorius V. Baltrimas, Kauno miesto 4-osios 
ugniagesitĮ komandos vadas Milkovaitis, J. Zimka783. Pa
našūs trumpalaikiai savaitiniai ugniagesių kursai LUOS 
iniciatyva buvo organizuoti visame krašte, daugiausia ap

skričių centruose: Vilniuje bidelio 15- 20 dienomis (72 
klausytojai), Utenoje birželio 23-27 dienomis (36 klau
sytojai), Šiauliuose birželio 23-27 dienomis (41 klausy
tojas), Mažeikiuose birželio 23- 27 dienomis (32 klausy
tojai), Telšiuose liepos 1-8 dienomis (28 klausytojai). Iš 

viso apskrityse buvo 229 klausytojai784. 

1942 mett) rudenį Lietuvos generalinės srities vokie
čitĮ tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lie

tuvoje įstaigos Ugniagesybos F skyrius išplatino Vokie

tijos SS ir polic ijos vado SS reichsfuhrer H. Himmlerio 

nurodymą dėl tvarkos policijos ir jos pagalbinitĮ tarnybų 
teisminės kompetencijos. Pagal šį nurodymą m10 1942 

metų rugsėjo l dienos visa tvarkos policija kartu su visais 

pagalbiniais junginiais yra skelbiama ypatingos paskirties 

ir priklauso vokiečitĮ SS ir policijos teisminei kompeten-
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cijai. Nurodymo antrame paragrafe buvo teigiama, kad 
„asmenys, priklausą ugniagesybai, technikinei pagalbai ir 
priešlėktuvinės apsaugos policijai, priklauso SS ir polici
jos teisminei kompetencijai tik tais atvejais, kai jie padaro 
bendro ir karinio pobūdžio prasižengimus būdami tar
nyboje, tarnybos atžvilgiu arba uniformoje"785

• 

Vok.iečių valdymo metais buvo įsteigta nauja struk
tūra Lietuvos policijos istorijoje - lietuvitJ Priešgaisri 
nės apsaugos policija (toliau - PAP). Vokiečiai ją vadino 
Feuerschutzmannschaft. Jos paskirtis - glaudžiai susie
jant ugniagesių komandų veiksmus su tvarkos (viešąja) 
policija saugoti ir gelbėti Lietuvos generalinės srities bei 
gyventojų ūkį nuo dažnų gaisrų. Prie vidaus reikalų ge
neralinio tarėjo buvo paskirtas priešgaisrinės apsaugos 
policijos vadas (Jonas Janulaitis), o apskrityse - apskričių 
vadai. 

1942 metų lapkričio mėnesį pirmasis generalinis tarė

jas patvirtino naują PAP uniformą786• Buvo nustatyti to
kie lietuvių priešgaisrinės apsaugos policijos pareiginiai 
laipsniai: 

Aukštesnieji gaisrininkai 
majoras, 
majoras - vadovas, 
jaunesnysis majoras. 

Žemesnieji gaisrininkai 
kapitonas, 
vadovas, 
jaunesnysis vadovas. 

Vyresnieji ugniagesiai 
senifmas, 
jaunesnysis seniūnas, 

gaisriūnas, 

jaunesnysis gaisriūnas. 
Ugniagesiai 

grandinis, 
eilinis7s-. 

Ugn_iagesybos ~are~~ūn~i vyresniškumo laipsnius įgy
davo uz gerą pare1gtį zmo11mą ir sąžiningą jų vykdymą. 
32-t 

• ., Ten pat, 1942, Nr. 9 ( 195). 

"" V. B. Svungos 1941 - 1942 

melų darbai 1r sumanymai, 
ten plll. 1943, Nr. 3- 4, p. 17. 

.,.. Laipsnių alotikmuo policijo
j<: pulkininkas. pulkininka, 
leitenantas, majoras, kapilo
n,1~, leitenantas, jaunesnysis 
leitenantas, viršila, ras pats, 
puskarininkis, iauncsnysi, 
puskarininkis, grandinis, 
eilinis. 

► 

Aukštesnia m laipsniui gauti buvo reikalingos šios sąly

gos: 
l . Atitinkamas bendrojo mokslo cenzas. 
2. Nustatyto laiko žemesniame laipsnyje ištarnavi-

mas. 
3. Nauja vyresniškumą atitinkanti laisva vieta. 
4. Tinkamas viršininko atestavimas. 
Pasunkėjus sąlygoms gauti uniforminės medžiagos, 

LUOS laikinai gaisrininkams pakeitė uniformą - leido 
dėvėti paprastus siūtus antpečius, kuriuose gaisrininkų 
vyresniškumas buvo žymimas išilginėmis juostelėmis ir 
žvaigždutėmis. Pagal išgales gaisrininkai galėjo dėvėti ir 
pintus (šilko ar vilnonių virvučių) antpečius. 

1941 metų vasarą, išvadavus Vilnių nuo bolševikų, be 
kitų įstaigų, pradėjo organizuotis miesto priešgaisrinės 
apsaugos struktūros. Šis nelengvas darbas buvo paves
tas ilgus metus ugniagesyboje dirbusiam gediminiečiui 
Valerijonui Šimkui, kuris bolševikų laikais buvo suimtas 
ir ilgus mėnesius kalintas. VokiečitĮ karinei ir civilinei 
valdžiai padedant, greitai ant kojų buvo pastatyta Vil
niaus ugniagesyba. Padedant Vilniaus miesto burmistrui 
K. Dabulevičiui, Vilniaus miesto komisarui H. Hings
tui ir Vilniaus apygardos komisarui H. Wulffui, miesto 
ugniagesiai gana greitai susitvarkė. Visas Vilniaus miestas 
buvo padalytas į šešis rajonus. Kiek-viename miesto rajo
ne buvo sudarytos profesionaliq ugniagesilĮ komandos, 
kie1'-viename didesniame fabrike, mokykloje ar didesnėje 
įmonėje organizuotos savanorių ugniagesit! grandys ir 
įvesti naktiniai budėjimai. Kiekvienas rajonas savo ruož
tu buvo suskirstytas į atskirus namtĮ kvartalus ir net atski
rus namtĮ blokus. Kie1'-viename nannĮ bloke buvo organi
zuota ugniagesilĮ grandis iš vietos gyventojtĮ, kurie turėjo 
pranešti apie gaisn,, padėti protesionalams gesinti kilusį 
gaisrq. 1':omandl! dydis buvo įvairus ir priklausė nuo ap

tarnaujamos teritorijos: pati didžiausia l komanda - 82 
pareigfmai, o mažiausia IV - 17 pareigf1m1. 
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• f lailvr, 1942, biri. 6, 
Nr. 13 l (292). 

.,, Vilniaus kronilrn. !!leidžia
mi nauji ugniagesiai, Nau
joji Uttllva, 1941 , lapkr. 27, 

Nr. 129. 

1941 metų rugpjūčio 6 dieną Vilniaus apygardos ko
misaras H. Wulffas įsakė Vilniaus miesto priešgaisrinės 
apsaugos vadui organizuoti naujas ugniagesių komandas 
visoje apygardoje. Netrukus, vadovaujant Vilniaus miesto 
ugniagesių viršininkui V. Šimkui, priešgaisrinė apsauga 
buvo organizuota ne tik visoje Vilniaus apygardoje, bet 
ir naujai prijungtose srityse. Vilniaus miesto ugniagesiai 
ne tik sėkmingai kovojo su gaisrais, bet ir atliko ne ma
žesnės reikšmės auklėjamąjį darbą: aiškino visuomenei 
kovos su gaisrais reikšmę, mokė ir supažindino su pačiais 
būtiniausiais priešgaisrinės apsaugos dėsniais. Priešgais
rinės apsaugos propagandai buvo organizuoti saviveiklos 
kolektyvai ir dūdų orkestras, kuris dainai grodavo per ra
diją. Švietimo generaliniam tarėjui leidus, priešgaisrinės 
apsaugos lektoriai keliose Vilniaus mokyklose skaitė pas
kaitas apie priešgaisrinę ir priešlėktuvinę apsaugą. Vil
niaus priešgaisrinės apsaugos fotolaboratorija pagamino 
per 100 įvairių paveikslų, skirtų priešgaisrinės apsaugos 
propagandai. Vilniaus miesto priešgaisrinės apsaugos 
viršininkui V. Šimkui buvo pavesta organizuoti ir Vil
niaus miesto priešlėktuvinę apsaugą. Iki 1941 metų lap
kričio mėnesio Vilniaus įstaigose ir įmonėse buvo baigta 
organizuoti priešlėktuvinės apsaugos padalinius. Miesto 
priešlėktuvinė apsauga buvo pavaldi miesto vokiečių SS 
vadovybei, tik parengimas ir mokymai palikti lietuvių 
rankose7118• Buvo įsteigta Vilniaus miesto priešlėktuvinės 
apsaugos mokykla, kuri sėkmingai veikė per visą karo lai-

kotarpį. 
Vilniaus priešgaisrinės apsaugos mokykla buvo pirmo-

ji ir vienintelė tokio pobūdžio mokykla Lietuvos genera

linėje srityje. Anksčiau vykdavo tik trumpalaikiai ugnia
gesių kursai. l 941 metų rudenį pradėjusi veikti Vilniaus 

priešgaisrinės apsaugos mokykla jau lapkričio 29 dieną 
išleido 40 kursantų iš 60 įstojusiųjų. Nauji ugniagesiai 
buvo paskirstyti į Vilniuje buvusias ir provincijos mieste

liuose organizuotas priešgaisrinės apsaugos komandas
789

• 

1942 metų vėlyvą pavasarį Vilniaus priešgaisrinės apsau

gos mokykla išleido antrą ugniagesių laidą ir iš karto pra-



dėjo verbuoti kandidatus į trečiąją . 1942 metų rugpjūčio 
mėnesį Vilniaus priešgaisrinės apsaugos molq1klą baigė 

40 naujai parengtų ugniagesybos specialistų, kurie ne
trukus buvo paskirstyti į miesto komandas™. 1942 metų 

gruodžio l dieną pradėtas darbas su IV laida. Iki to laiko 
Vilniaus priešgaisrinės apsaugos mo!-..")'kla buvo išleidusi 
1761-..-valifikuotus ugniagesius191• 

MoJ...-yklą baigusiems specialistams darbo netrūko: 

sutinkant aujuosius 1942 metus, Medininkuose, 30 km 
nuo Vilniaus, kilo gaisras. Dėl neatsargaus elgesio su ugni
mi buvo užsidegę pradžios mokyklos namai. Gaisras plė
tėsi smarkiai ir kilo pavojus greta stovėjusiems namams. 
Gaisrui lik"Viduoti buvo išl-.."Viesta Vilniaus ugniagesių ko
manda, kuri po 8 valandų įtempto darbo gaisrą užgesino. 
Pažymėtina, kad į gaisro vietą Vilniaus gaisrininkai nu
vyko per 40 minučių. Važiuodami keli gaisrininkai smar
kiai sušalo ir juos teko paguldyti į ligoninę792• 

. Labai_ trū~t'.111t . vairuotojų kitų metų pabaigoje Vil
rua~s pnešg~snne1 apsaugai buvo organizuoti trijų mė
~es}ų _trukm~ vairnot~jų kursaim_ Nuo tų pačių metų 
irzebo 15 dienos Vilruaus srities ugniagesiams Vilniuje 

buvo surengti trumpai iki" · . š . . . 
. . . a ai pne ga1snnes apsaugos to-

bulirumos1 k'\!Jsaf'l•. 

1942 m~t-~is Vilniuje buvo įsteigtas Priešgaisrinės ap
saugos polic1Jos vado štabas (Dominik 2) . . 
ir šesios ugni·a . k onų g. , centrine 

ges1ų ·omandos"s M· . . 
rėjo 18 automobil· Vil . . . iesto ga1snninkai tu-

ių. nmie buvo patv· t· · • 
gesių etatai (Kaune - 192 ir_ int1 199 ugnia-
Vilniaus miesto p . . . _) .. 1943 metais buvo įsteigta 

nesgaisnnes · ·1 ·k 
direkcii·a Ant aukš·· . pn es e tuvinės apsaugos 

· c1aus10 Vilni . 
tas stebėjimo bokšt k . a~s miesto pastato įreng-

. as, uname d1en · k · 
m1 budėdavo du ug . . . ą tr na t1 pasikeisda-

ruages1a1 gerai · • 
būda"o aprūpinam · .. . ! paz15tantys miestą J"ie 

. 1 z1uronais. ' 
Lietuvos priešgaisrines· a 

ki psaugos 1· ·· d per a s. Per 1942 . po lCIJa arbo turėi· o 
metus vien V-1 . 

gaisras '"16_ Daugiaus· . . l niaus mieste įvyko 171 
ia gaisrų kilo d · l 

gaus elgesio su ugnimi - toki _e gyventojų neatsar-
f}'tų klaidų statant Pastat kil~ atveių buvo 88. Dėl pada

us o 32 · · 
323 gaisrai, o dėl netvar-

"' J lais"r- 1942, rugpj 29, 
Nr. 20 l (362). 

..,, Ten pat, gruod;io 8, 
Nr. 287 (448). 

.., Didelis gaisras Medininkuo
se, Nm9oji /.ict11m, 19H, 
sausio 4, Nr. 3 (159). 

'" Karys, 1943, vas. 20, Nr. 8. 

.,. Ten pat, 1942, biri. 6, Nr 24 

.., Na11joji Lietuva, 1942, vasa
rio 18, Nr. 41. 

-.. Karys, 1943, sausio 16, Nr. 3. 

..,, Uttllviai, 1943, birt . 12, 

Nr. 2. 

,. Bolkvikmcėiu priešga,s
rinės apsaugos reikalais 
nipinosi politin,s komisaras 
Pttrtnka, jdomus atsitiktinis 
pawrdtių panašumas. 

"'Sktlbimas dėl jmonių 
apsaugos steigimo, / laisvę, 
1942, geg. 7, Nr. 106. 

kingai valomų dūmtraukių - 35. Be šių, kilo trys miško 
gaisrai. Iš viso miesto ugniagesiai per 1942 m. buvo 219 
kartų iškviesti, tačiau iš jų net 43 buvo klaidingi. Didesni t) 
gaisrų buvo 18, mažų - 171. Iš Priešgaisrinės apsaugos 
stebėjimo punkto aukščiausioje Vilniaus miesto vietoje 
gaisrai buvo pastebėti 27 kartus. Apie gaisrus daugiausia 
buvo pranešama telefonu. 

1943 metų birželio pirmomis dienomis Vilniaus mies

to ugniagesiams teko talkinti savo kolegoms Širvintose, 
kur kilo didžiulis gaisras. Jo metu sudegė 32 trobesiai, iš 
jų 13 gyvenamųjų namų797. 

1942 metų kovo pradžioje i Lietuvą atvyko paskirtas 
Trečiojo reicho ugniagesybos policijos kapitonas Peter
senas798, kuris turėjo rūpintis priešgaisrinės apsaugos rei
kalais Lietuvos generalinėje srityje. Jam padėjo majoras 
Karnitschas. Petersenas jam pavestas pareigas vykdė nuo 
1942 metų kovo 9 dienos iki tų pačių metų gruodžio 19 
dienos. Ji šiose pareigose nuo gruodžio 20 dienos pakeitė 
vyresnysis leitenantas ( Oberleutnant der Schutzpolizei der 
R. ) Bornemannas. 

Siekiant sustiprinti įmonių apsaugą, Lietuvos genera
linės srities reichskomisaro pavaduotojas Carlas Nabers
bergas 1942 mettĮ gegužės 7 dieną pasirašė nurodymą 

dėl įmonitĮ apsaugos steigimo. Įmonių, kuriose turėjo 
bi:iti įsteigta apsauga, sąrašą turėjo patvirtinti generalinis 
tarėjas vidaus reikalams, susitaręs su t"ikio generaliniu ta
rėju. Apsaugos tikslas buvo užtikrinti įmonės saugumą, 

apsaugoti įrenginius ir kitą turtą. Apsaugos nariai turėjo 
teisę laikyti ginklą ir tarnybinį pažymėjimą. Apsaugai 
buvo numatyta speciali uniforma, tačiau, kol jos nebu
vo, privalu buvo ryšėti ant rankovės vienodus raiščius. 

Įmonių apsaugos steigimo, priežil1ros ir metodinio va
dovavimo klausimais rūpinosi Vidaus reikalų vadybos 
Ugniagesybos ir įmonitĮ apsaugos direkcijos ĮmonitĮ ap

saugos skyrius799
• 

1943 metais vokiečių tvarkos policijos vado prie SS ir 
policijos vado Lietuvoje (Der Kommm1deur der Ord11ungs
polizei beim SS- und Polizeifiihrer iu Lita11e11) įstaigoje 
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- -
buvo įsteigtas ugniagesybos F skyriusK00

• Lietuvos ugnia
gesiai buvo laikomi atskira lietuvit) policijos rl1Šimi801

• 

UgniagesitĮ komandq nariai neturėjo teisės be vietos po

licijos ar priešlėktuvinės apsaugos viršininko leidimo pa
sišalinti iš gyvenamosios vietosso2

• Už nusižengimus šiam 

potvarkiui buvo baudžiama neribota pinigine bauda ir 
kalėjimu arba viena iš šil) bausmiq. Ypač sunkiais atvejais 

buvo baudžiama sunkiqjtĮ darbt) kalėjimu arba mirties 
bausme80l. Be to, nuo 1943 mettĮ vidurio PAP pareig(i

nams įsigaliojo SS reichsfiihrer ir vokiečių policijos vado 
H. Himmlerio pasirašytas įsakymas „Laikinoji tarnybinės 
baudos tvarka policijos daliniams"81>-1. UgniagesitĮ organi
zacijų darbas buvo nevienodas, todėl 1943 metų birželio 

"'" 'J\ •,,rko< policijos vado prie 
s~ ,r pohdJll< vado I irlu\'o 
1e 194] m. po1,•,1rk1<, LCl'A, 
l R6l 7, ap. 1, h M, 1. 2. 

'°' Kad ugm.1gc<i.11 buvo la,ko
ml ol<kir,, policiJn< nišimi, 

"'·'"O r1pl inkr.1{č1u palvirtmJ 
ir vokicči,1 1varko< polic,Jos 
v.,d.1<. pulkininkas leitenan
tas clr W. Musllis. Zr.: ten 
l'"'• f. R-729, ap. 2. 
b.3, 1.1"3. 

7 dieną Ostlando tvarkos policijos vadas SS gruppe11fiihrer 
ir policijos generolas leitenantas G. Jedicke patvirtino 
„Ugniagesių tarnybos statutą" (Ausbildungsvorschrift fur 
den Feuerwehrdie11st), kuris įsigaliojo nuo tų pačitĮ mettĮ 
liepos l dienos. Statutas, kuris buvo pradėtas rengti 1942 
metų pavasarį, apėmė ugniagesių vidaus, drausmės, sar
gybų ir rikiuotės tarnybas. 

1943 metų gegužės viduryje Ost\ando sostinėje Rygoje 
įvyko viso Pabaltijo kraštų ugniagesių suvažiavimas. Iš Lie
tuvos generalinės srities šiame suvažiavime dalyvavo Vil
niaus miesto ir Vilniaus apygardos ugniagesių vadas brand
majoras V. Šimkus, Vilniaus apygardos įmonių apsaugos 
inspektorius kapitonas Miliauskas, įmonių priešlėktuvinės 
apsaugos atstovas inžinierius Laskauskas ir majoras A. Ru

žancovas. Suvažiavime buvo aptarti priešgaisrinės ir prieš
lėktuvinės apsaugos uždaviniai karo metais805, 

_ O 1943 metų rudenį spalio 19 dieną Kaune įvyko 
L1e~u~os generalinės srities apygardų ir apskričių ugnia
gesių mspektorių suvažiavimas806• Jam pirmininkavo Vi

d~us r~ikalų_ ~~d_rbos Ugniagesybos ir įmonių apsaugos 
direkc1Jos virsmmkas, priešgaisrinės apsaugos policijos 

vad? ~avaduotojas Mečys Rudzianskas. Suvažiavimą ati
d~re Lietuvos generalinės srities generalinio tarėjo vidaus 

reikalams ~avaduotojas J. Pyragius. Jis pažymėjo, kad 
karo metais ugniagesi·ų "d · • • d uz avm1a1 yra aug sunkesni, 
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..,, T\'arkn< policijos vado prie 
SS ir pohc,jos vado Lictu,oi< 
1943 111. nurodymas, ten pnt, 
f. R-61 7, ap. l , b. 8, l. 8. 

"'' '/'e11 pt1I , f. R-659, ap. t, 
b. 5, l. 10. 

,.. Tarnybinio baudimo 
laisyklės ugniagesių kom•n• 
doms, Ug11111ge5ys, 1943, 

Nr. 3-4. p. 26. 

"'' Karys, l 943, gcg. 22 d .. 
Nr. 2 1 (1183). 

,.. Lietuviai, 1943, spalio 23, 

Nr. 2 1, p. 3. 

,.. /(lll'yS, 1943, rugpj. 7 d .. 

Nr. 32 ( l 194). 

„ r.•11p<11 

.,. Ten l'"'• rugs. 4 d , Nr. 36 

(1198). 

nes reikalauja iš j ų daugiau rūpesčitĮ ir pastangų. Šalia 

ugniagesybos darbo ne mažiau rūpintis tenka ir priešlėk

tuvine apsauga. Vokiečit! policijos vyresnysis leitenantas 

Bornemannas, Trečiojo reicho ugniagesybos specialistas, 

rūpinęs is priešgaisrinės apsaugos reikalais Lietuvos gene
ralinėje srityje, savo sveikinimo kalboje nurodė priežas

tis, dėl kuritĮ reikėjo sušaukti šj suvažiavimą. Kalbėtojas 

padėkojo LUOS vadovybei už atliekamą darbq, pastan

gas ugniagesybos srityje ir paprašė vistĮ inspektorių visus 
LUOS įsakymus stropiai vykdyti, nes jie išleidžiami su SS 

ir tvarkos policijos vadovybės žinia. 

l 943 metq gegužės 28 dieną suėjo lygiai 141 metai 
nuo pirmosios Vilniaus ugniagesių komandos įsikūrimo. 
Vilniaus miesto komisarui H. Hingstui patarus, iškilmės 
buvo sujungtos su birželio 22 dienos minėjimu. Ta proga 

Vilniaus priešgaisrinė apsauga atšventė įkurtuves naujose 
patalpose, kurias pašventino kunigas Žemaitis. Visuose 

didesniuose Vilniaus apygardos miesteliuose vyko prieš
gaisrinės propagandos dienos. Vilniaus miesto prieš
gaisrinė apsauga pademonstravo padegamųjtĮ bombų 

gesinimo būdus miesto visuomenei. Padegamųjų bombtĮ 

veikimas buvo pademonstruotas 15000 žmonių807• 

Vien per 1943 metq liepos mėnesį Vilniaus priešgais
rinė apsauga užgesino Vilniaus mieste 9 gaisrus neleisda
ma jiems išsiplėsti. Per tą patį laiką Vilniuje priešgaisriniu 

ir priešlėktuviniu atžvilgiu patikrinta 12 įmonių ir 2910 
namq su 9455 butais808• O rugpjūčio mėnesį Vilniaus 
priešgaisrinė apsauga užgesino Vilniaus mieste 10 gaisrų 
ir priešgaisriniu ir priešlėktuviniu atžvilgiu patikrino 12 

įmonitĮ ir 271 nan1ą su 1635 butais809
• ButtĮ šeimininkai 

buvo įpareigoti pasirūpinti, kad kiek.-viename bute būttĮ 
reikalingas smėlio kiekis, o namų administratoriai priva

lėjo žiC1rėti, kad smėlis būtq ant laipttĮ, pastogėje bei kie
muose. Sėkmingesniam ugniagesių darbui prie Vilniaus 
miesto ugniagesių komandq buvo organizuojamos sava

norit1 grupės, į kurias buvo priimamos ir moterys. 
Vilniaus miesto priešgaisrinė apsauga išsiskyrė iš kitų 

tuo, kad savo gretose turėjo tarp vilniečių labai populia-
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ru Vilninus miesto pricšgnisrinės apsnugos cl i1dų orkcs 
t~~ (vndov.1s - sio orkestro orgnni1atorius ir tlirigentns 
muzikas Julius Sinius), mišn! chon), tnutinit) šoki11 an
snmblį. nuo 1942 metų gruodžio mėnesio įkurt.1 taut initJ 
. oki11 šokėj11 grupę. Iš viso per 1943 mettJ vasarų grupė 

surengc 37 koncertus, kuriuose buvo šokti 258 šokiai. 
Daugiausia šoko: M. Kcmcžys - 258, Ik Jamcikicnė -
221. J. Suviekas - 213 ir T. Alinskas - 205 šokius. 1943 
met11 ruden į pradėtas organizuoti vyn1 choras. Tam tiks
lui pertvurkytos komandos: bi1si micji choristai sutelkti į 

l komandą. Chorui vadovauti apsiėmė jaunas dirigentas 
Kalinauskas. Repertuare buvo numatytos žygio dainos. 
Vilniaus miesto priešgaisri nės apsaugos pučiamt)jt) or
kestrui, vadovaujamam J. Siniaus, tekdavo koncertuoti 
Lukiškių kalėjimo kaliniams. Be to, vilniečia i ugniagesiai 
1943 metų pabaigoje įsteigė savo sporto kJub:1 - V USK 
(Vilniaus ugniagesių sporto klubas). Klubo pirmininku 
buvo išrinktas J. Tamulevičius. Buvo renkami eksponatai 
siekiant atidaryti Vilniaus miesto priešgaisrinės apsau
gos muziejų. 

Tobulim111t priešgaisrinės apsaugos valdymo struktll
ras Lietuvoje 1943 metų lapkričio pabaigoje buvo pradė
ta organizuoti Lietuvos generalinės srities priešgaisrinės 
apsaugos vado įstaiga prie Vidaus reikalų vadybos. Labai 
sv~r~u buvo ~ekvieną persitvarkymą, naujų institucijų 
steigi~ią ~~gqSti prak1iškais skaičiavimais, kad ir naujos 
~rga~~aci1os formos galėtų būti naudingos krašto pa-
zanga1 · N 

l ~ gerovei. uo 1944 metų vasario l dienos LUOS 
nutrauke savo veikJ · ,· ' kai . ą ir ' 1sus rei us perdavė Lietuvos 
general · · · • 
. . . mes snties priešgaisrinės apsaugos policijos vado 
1sta1ga1 (Kaunas, Laisvės alėja 42- 1 )s,o K' k . L' 
vos gene l' . . . . . • 1e viena 1etu-

ra mes snties apskritis turėjo savo priešgaisrinės 
apsaugos policijos vadą. 

Per kelerius gyvavimo t L . 
darbų S . . . me us UOS atliko daug svarių 

· ą,ungos vehava subūrė k r š' 
organizacijų (dr .. . e is imtus ugniagesių 
čių savanor· au_g1Jų '.r komandų) su keliolika tūkstan-

1ų ug111ages1ų Buvo s š k . d 
vimai kur· · u au 11 evyni suvažia-

' mose apsvarstyta ir išspręsta daug svarbių ir 
332 

.,,, /\1/111/11, l ~ 1 l, ~UV,I\, l' l.l 111 l ltt1wiJA1,<fo, s,n•n-111,los 
11,lmlm<l1111 •Jch 1/uuh, 19 M , 

k,wu lll, Nr l~. l' l .•l ! ,~ 

tlJ S11tilhk11, v .. S ,lV,\IHU l ,l i 

ug111.1gc<yh11J<', l',1/1, l111, 
19-M, v,1<arl<, p 10. 

"' ll 11gnl,1gc,h1 vcl~lo,. 1,·11 
p,11, ,,111<1<, p. ,l,J, 

nauding11 ugniagesybos c.J,1rb11. Surengia kcl iolika prieš
gaisrine:. prop,1g,111dm S,1V,li či11 , kuriose pl,1čiausiu mastu 
orga niwotos pricšg.1isrinės ,1psaugos pask,1 ilos, rengtos 
ku lturinės prnmogo:., loterijos, rinkliavos, paradni, ban
domieji pra timai (,1liar111.li ), plati nta priešgaisrinė litern
tura, i.urnalas „Ugniagesys" ir t. t. Įsteigtns ugniagesybos 
rcikmemi sandėlis . 

1944 111e111 kovo l O dien,J generalinio ta rėjo vidous rei
kalams pavaduolojas J. Pyragius pasi rašė potvarkį „Dd 
priešgaisrinės apsaugos". Jame teigiama: ,,Vidaus Reikal11 
Generalinis Tarėjas yra aukščiausia krašto valdžios prieš
gaisrinės apsaugos policijos įstaiga. < ... > Prie Vidaus Rei
kal11 Generalinio Tarėjo priešgaisrines apsaugos rciknlnms 
tvarkyti veikia Lietuvos Genera l inės srities Priešgaisrinės 

Apsaugos Policijos vado įsta iga."811 Vado įstaiga prižiū 

rėjo penkias pagrindines ugniagesybos ir priešgaisri nės 

apsaugos darbo sritis. kurios apėmė: organ izacij,}, moky
mą, profilakt ik,1, statybos ir tiekimo klausimus, valdymą 
(personalo klausimus). Ugniagesybos darbas buvo sutelk
tas vienose rankose ir vienoje cent rinėj e įstaigoje. Lietu
vos generalinės srities apskričilJ ugniagesil1 inspektoriai 
gaudavo direktyvas tiesiogiai iš Priešgaisrinės apsaugos 
policijos vado įsta igos, jas perduodavo vykdyti komandt) 
vadams. Priešgaisrinės apsaugos policijos vadui buvo pri
skirtos visos ugniagesit) komandos: samdom1Įi11 ugniage
Sit) komandos, savanoril) ugniagesil) komandos ir įmonių 
ugniagesitĮ komandos. Kartu ugniagesil) ko'.nai~dos ~u
rėjo atlikti visus uždavinius, susijusius su pnešlektuv111e 

apsauga. 
J 944 metais lietuviq ugniagesiai įgijo lygias teises su 

vokiečilĮ policija. Tais metais visoje Lietuvoje generali
nėje srityje savivaldybiq ugniagesit1 komandose buvo 
apie 1500 samdom11 (apmokamų) ugni~gesių ir 5000 

savanoritJ ugniagesių. Vien tik Kauno mieste ~~1~0 233 
samdomi profesional(1s ugniagesiais12, o PanevezJO aps
krityje veikė 22 savanoril) ugniagesit) _draugi!os s~1 7 sky
riais. JtĮ komandose buvo 640 savanom) ugn1_agesn1 o~ga
nizacijoss11_ Be to, Lietuvos generalinis komisaras bei SS 
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Panevėžio ap k „ . . . s n ties ug11iagesii1 virširiink k lifi .. . . 
ugmagesi11 mspektorius A. Ram .. n ų v~. '. kaci;os kelimo kursai. Centre - apskrities 

oms ir ranevez10 miest . . 0 ugniagesių vadas L. Paulauskas 

~ tvarkos policijos vadas Lietuvo· . . . 
l ugniagesybos darb ·trauk . Je ~nezta1 buvo nurodęs 

ą l ct1 motens. 
1944 m. vasario 11- 12 d K 

l
. . • aune vyko L. t ra mes srities apskr· . . . ie uvos gene-

.. . icių ugruagesi d . 
z1av1mas kuriam p· . . 4 va 4 tarnybmis suva-

. . • irmmmkavo i. . . 
pnesa1kos priėmim . . • ssamų pranes1mą apie 

ą Ir naUJOS ugn · . 
pertvarką padarė L" t iages1ų organizacijos 
· · te uvos generalinės · · 

nnes apsaugos poJ· .. srities Priešgais-
.. 1c1Jos vadas J J .. 

suvaziavimo dalyv· . b . anuJa1tis. Pirmiausia 
ia1 uvo supa „ d. . 

tekstu, kuriame bu zm mh su priesaikos 
. . . vo nurodyt . . . 
ir teises atliekant p ki os pnsa1kdmtųj4 pareigos 

as rtus darbus . . . . 
gos tarnyboie. Ugn· . . pnesga1snnės apsau-
. . . ' iages1ams 1v ta . . 
1s1pare1gojim4 ar p . 1· es pnesa1ka jokių nauJ·ų 
ki nevo 14 ug . . 

tų kJausimų suvažiav· b niages1ams neskyrė. Tarp 
i ime uvo kalb · . 
4 mokymą bei numatom . . ama ir apie ugniage-

kyklą. Tačiau bolševik in~ st~_1gt_1 naują ugniagesių mo-
4 az11a ir Lietuvos reokupacija 
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Radviliškio miesto u . . . k . . . . . . . ir kom d gmages111 omanda. Stovi laikinai e111ant,s burmistro pareigas Urmo,ias 
an os vadas Jonas Monkus 

"' l i n ormacinis pranešimas, 
1' 11 Pnl, kovas, p. 31. 

tuos planus sugriovė. 1944 m. vasario 11-l 2 d. Lietuvos 
generalinės srities apskričių ugniagesitĮ vadai prisiekė są

žiningai vykdyti savo pareigas814. Vėliau taip pat prisiekė 
apskričių ugniagesių komandų vadai: vasario 19 dieną -
ŠvenčionitĮ apskrityje, vasario 27 d. - Kauno ir t. t. Kovo 
4 dieną Rokiškyje įvyko komandt! vadų suvažiavimas, 
kurio metu prisaikdinti 25 ugniagesilĮ vadai. 

LietuvitĮ policijos ryšių karininkas prie vokiečių tvar
kos policijos vado Lietuvoje štabo, Policijos departamento 
direktorius V. Reivytis ne kartą atkreipdavo policijos vadtĮ 
dėmesį į tai, kad viešosios policijos pareigūnai nepakan
kamai įvertina ugniagesybos uždavinius ir gaisravietėse 
savo pareigas atlikdavo neatsakingai ir nert1pestingai. 
1944 mettĮ balandžio 13 dienos raštu Nr. 1732 departa
mento direktorius per policijos vadus įspėjo pareigtmus, 
kad jie visada sąžiningai prisidėll! prie gaisnĮ gesinimo, 
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nes policijos pareiga yra saugoti visuomenės ir valstybės 

turtą ne tik nuo grobimo, bet ir nuo sunaikinimo. 
Atsižvelgiant į besitęsiantį karo gaisrą, lietuvių prieš

gaisrinės apsaugos policijai teko vykdyti nemažai gal ne 
visai būdingų jai funkcijų, tarp jų - rūpintis miestų, gy
venviečių ir kaimų priešlėktuvine apsauga. Buvo paskelb
tas šūkis „Priešlėktuvinė apsauga yra tarnyba tautai". Jau 
nuo pat pirmųjų karo dienų karinė aviacija pasižymėjo 
kaip galingas ir skaudus ginklas. Tuo įsitikino ne vienas 
Lietuvos gyventojas. Todėl tapo labai svarbūs klausimai, 
susiję su priešlėktuvinės apsaugos gynyba. Tada buvo iš
skirtos dvi šios gynybos rūšys: aktyvioji (karinė aviacija 
ir priešlėktuvinė artilerija) ir pasyvioji (gyventojų, įstaigtĮ 

ir įmonių priešlėktuvinė apsauga). Pasyviosios priešlėk
tuvinės apsaugos tikslas buvo parengti gyventojus ir prie
mones kovai su pavojais, keliamais aviacijos. 

Dideliuose miestuose dažnai bHdavo organizuojami 
bandomieji priešlėktuvinės apsaugos pavojai. Buvo nu
statyti „Oro pavojaus" įspėjamieji ženklai: l. Oro pavojaus 
paskelbimo ženklas buvo 2 minutes su pertraukomis (sti
presnis- silpnesnis) besitęsiantis sirenos gausmas; 2. Oro 
pavojaus atšaukimo ženklas buvo 2 minutes besitęsiantis 
be pertraukos vienodo stiprumo sirenos gausmas. Pavyz
džiui, 1942 metų balandžio 30 dieną priešlėktuvinės ap
saugos vadas Kaune (jo įstaiga buvo įsikūrusi apsaugos 
policijos štabe, Putvinskio g. l O, o štabas Nemuno g. 19b) 
paskelbė bandomąjį priešlėktuvinės apsaugos pavojtĮ. 

Miesto gyventojai ir transporto vairuotojai turėjo elgtis 
pagal nustatytą tvark,J. Mieste buvo įrengtos devynios 
slėptuvės, į kurias vedančios gatvės ir įėjimai i pačias slėp

tuves buvo pažymėti . Jos pavojaus metu galėjo priglausti 
1596 asmenis815

• 1942 mettĮ spalio 10 dieną Panevėžyje 
buvo įsteigtas priešlėktuvinės apsaugos centras (viršinin
kas atsargos pulkininkas Z. Baltušauskas)810

• 

1942 metų vasario mėnesio pabaigoje Vilniaus miesto 
pasyvios priešlėktuvinės apsaugos štabas išleido jau antrą 
priešlėktuvinės apsaugos kursų klausytojų laidą, kurioje 
buvo 72 asmenys" ;. Šis darbo baras karo metais huvo la-
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'" Įlaisvę. 1942, bal. 27, 
Nr. 97 (258). 

"' 1e11 pat, spalio 27, Nr. 251 
(412); Karys, 1942, spalio 
24, Nr. •14. 

..- 1c11 pat. kovo 7, Nr. 11. 

l 

111 / /aisvr, 1942, rugsc)o 30, 
Nr. 228 (389). 

'" Policija, 1944, sausis, p. 33. 

"'Rcicho ministro A. Rosen
b<rgo 1943-05-05 potvarkiu 
žinios užimtiems Rytų 
kraštams Nr. 8. LCVA, 
f. R-659, ap. l. b. 5, l. l O; 1e11 

pat, f. R-685, ap. 5, b. 18. 
l. 28-29. 

bai svarbus. Miesto gyventojai buvo griežtai kontroliuo
jami, kaip vykdo nurodymus dėl aptemdymo: vien 1942 
mehĮ rugsėjo mėnesį už nepakankamą šviesų aptemdymą 
buvo išjungta elektra beveik 100 miesto gyventojtĮ816• 

Siekiant daugiau ir geriau išmokyti Pabaltijo genera
linių sričių geležinkelių darbuotojus priešlėktuvinės ir 
priešgaisrinės apsaugos taisyklilĮ, buvo įrengti du spe
cialūs parodomieji geležinkelio vagonai, siunčiami per 
didesnes Pabaltijo geležinkelio stotis, kuriose buvo atlie
kaini geležinkelių ugniagesių, tarnautojlĮ ir darbininkų 
mokymai. Vagonai buvo aprūpinti būtiniausiomis moky
mo priemonėmis, įrengti lektorilĮ kabinetai ir specialios 
auditorijos klausytojams. Vagonai savo kelionę pradėjo 

nuo Estijos ir per Latviją pasiekė Lietuvą 1942 metų spa
lio 25 dieną. Lietuvoje mokymams vadovavo ir pats as
meniškai užsiėmimus vesdavo Kauno geležinkelio prieš
lėktuvinės ir priešgaisrinės apsaugos vadovas J. Kuinys. 
Mokymai iki lapkričio 19 dienos vyko Kretingoje, Šiau
liuose, Tauragėje, Radviliškyje, Kaune, Virbalyje, Vilniuje 
ir Švenčionėliuose. 

Vyresnysis tvarkos policijos vadas prie aukštesniojo 
SS ir policijos vado Ostlande SS gr11ppe11fii/irer ir polici
jos generolas leitenantas G. Jedicke 1943 mettĮ gruodžio 
10 diemi išleido potvarkį dėl geležinkelininktĮ panaudoji
mo ugniagesybos reikalams~19. Atsižvelgiant į geležinke
litĮ karinę reikšmę, iš geležinkelininkq sudarytos įmonitĮ 

ugniagesitĮ komandos turėjo b(1ti pasitelkti tik geležinke
litĮ patalptĮ apsaugai. Geležinkelininkai, priklausę gele
žinkelitĮ ugniagesitĮ komandoms ar savanoriq ugniagesitĮ 

komandoms, turėjo iš jlĮ išstoti arba pasilikti tik neakty
viais nariais. Nuo l 944 metlĮ sausio l dienos buvo drau
džiama geležinkelininkus priimti i savanoritĮ ugniagesilĮ 

komandas. 
Remiantis 1943 metl) balandžio 5 dienos Reicho mi

nistro J\. Rosenbergo potvarkiu dėl priešlėktuvinės ap
saugos užimtuose RyttĮ krnštuo5c, PJ\P pnreigunams 
buvo pavesta vadovauti gyvcnviečilĮ civilinei prid l~ktu
vinci apsnugai$10• 1943 mell) bnlandžin 16 dknų buvo pa-
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tvirtinta „Instrukcija orinio puolimo atveju"821
, o tų pa

čių metų balandžio 29 dieną Kauno vietinės priešlėktu

vinės apsaugos vadas policijos kapitonas Willis Biingeris 
ir Kauno lietuvių pasyviosios priešlėktuvinės apsaugos 
viršininkas kapitonas Petruškevičius pasirašė „Priešlėk

tuvinės apsaugos trobesių pastogėms laikyti taisykles"822• 

Rygoje buvo įsteigtas Ostlando įmonių priešlėktuvi
nės apsaugos (ĮPA) centras823

• Kiekvienoje generalinėje 
srityje, taip pat ir Lietuvoje, buvo įsteigtos generaliniam 
komisarui pavaldžios Įmonių priešlėk'tuvinės apsaugos 
sritinės įstaigos. Miestuose, ypač tuose, kur buvo daug 
pramonės gamyklų, buvo steigiamos Įmonių priešlėktu

vinės apsaugos vietos įstaigos. Jų pagrindinis uždavinys 
buvo saugoti pramonės įmones, kurios išimtinai arba da
linai tarnavo krašto gynimui. 

Kauno miesto pasyviosios priešlėktuvinės apsaugos 
štabas, aktyviai talkininkaujant Savitarpinei pagalbai, 
1943 metų pabaigoje organizavo sanitarinius pirmosios 
pagalbos kursus, kurie truko beveik mėnesį. Gruodžio 3 

dieną 342 sanitarai ir sanitarės gavo baigimo pažymėji
mus. Tai buvo naujas stambus įnašas priešlėktuvinės ap
saugos frontui. 

. Karo ~etais ypač griežtai buvo kontroliuojama, kaip 
laikomasi reikalavimo aptemdyti miestus bei gyvenvie
tes. Nusižengusiesiems buvo taikomos griežtos sankcijos. 
Kau~o mi~st_o policija tik per vieną savaitę nuo 1944 metų 
sausio 22 iki 29 dienos už neaptemdymą ar netinkamą 
a~temdymą Kauno gyventojams surašė 87 protokolus82◄• 
Lietuvių Į" ·· po ICIJOS nuovadoms buvo duoti gnezc1ausi 
nurodymai be pasigailėjimo kovoti su kiekvienu aptem -
dymo · · d „ -r • paze1 eJu. , am tikrais atvejais buvo nutraukiamas 
elektros srovės tiekimas. 

Kad neliktų neaiškumų b d·· . . . . . au z1ant nus1zengus1uosms 
aptemdymo taisykl . SS . . .. 
SS b . ad •Jr . ems, 1.r pol1C1Jos vadas Lietuvoje 
19~,g e uhrer ir po_licijos generolas majoras H. Harmas 

metų kovo 23 d1eną išleido potvar1,; k . • 
m. kad . "l• uname pazy-

ima, teisinį baudim • 
nistro · · 0 pagnnrlą sudaro Reicho mi-uz1mtoms Rvti, •ti· 

: .. t sn ms A. Rosenbergo 1943 metų 
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'" Atcit,s, 1943, gcg. 3, Nr. l 00. 

"
12 Instrukcija orimo puolimo 

atveju. 1,11 pt1t, f. R-660, 
ap. 2, b. 247, l. 3. 

"' Vyresniojo tv.irkos policijos 
vado prie aukštesniojo SS 
ir policijos vado Ostlande 
1943-04-05 raš to vertimas, 
LCVA, f. R- 10 18, ap. l , 
b. 138, l. 17. 

'" Vlg. ). Policija aptemdymo 
priežiūroje, Policija, 1944, 
vasaris, p. 2. 

• 

v>Qstlando reicho komisaro 
1943-01 -30 pot-varkio dėl 
vietinių policijos organų 
baudimo tcisilJ vertimo i lie
tuvilĮ kalbą nuorašas, J,CVA, 
f. R-409, ap. l , b. 23, l. 105. 

"' Karys, 1944, kovo 18, Nr. 11 

(1225). 

L• Tvarkos policijos vado prie 
SS ir policijos vado Lietuvo

je 1944 m. sausio mėn. rašto 
vertimas, I.CVA, f. R- 1018, 

•p. l , b. 138, l. 29. 

balandžio 5 dienos potvarkis dėl priešlėktuvinės apsaugos. 
Pagal potvarkį apygardų komisarams pirmiausia privalu 
bausti Reicho vokiečius. Vietos gyventojus, nusižengusius 
aptemdymo taisyklėms, paprastai baudė vietinė policijos 
įstaiga. SS, tvarkos ir kitos vokiečių policijos įstaigos netu
ri teisės bausti. Apygardos komisarai galėjo skirti bausmes 
iki 6 mėnesių kalėjimo ir piniginę baudą iki 10 000 RM 
(Ostlando reicho komisaro 1941 metų spalio 6 dienos po
tvarkis dėl apygardų komisarų policinės baudžiamosios 
galios). Vietinės policijos įstaigos galėjo skirti pinigines 
baudas iki 100 RM, o apskričių policijos organai - iki 300 

RM ir bausti laisvės atėmimu iki 4 savaičių825• 
Nuo 1944 metų sausio l dienos įsigaliojo potvarkis dėl 

priešlėktuvinės apsaugos užimtose Rytų srityse826
• Potvar

kiu reglamentuota vietinių priešlėktuvinės apsaugos vir
šininkų skyrimo tvarka ir jų teisės. Buvo nustatyta, kad 

apygardų komisarai, jeigu neskiriamos atskiros ~o-~eči_tl 
policijos įstaigos, vietovėse, kuriose yra jų_ ta~n_yb111_e ~-tai
ga, yra vietos priešlėktuvinės apsaugos virš111111ka1. ~1-~m 
uždaviniui vykdyti jie naudojasi SS ir apygardos pohe1!~s 
vadu. Visur kitur generaliniai komisarai (tvarkos pol1~1-

jos viršininkai) skiria vietos priešlėktuvi_n:~ ap~augos v1_r
šininkus. Tose vietose, kuriose yra vokiec1ų g111kluot0Jll 

pajėgt) vietos komendantas, jis i~ ~~r~jo būti skiriamas, o 
šiaip - vietos lietuvių policijos v1rs111111kas. . . 

Kaip jau minėta, Lietuvos generalinėje ~ntyJe buvo 
įsteigta pasyvioji priešlėktuvinė apsauga (toliau_: PPA). 

. ki · ·s ženklas buvo 1sduoda-
Jos pareigtmams kaips , n amas1 • . . •. -

. l s ra,·s'tis su atitinkamu uzrašu ir vok1ec1tĮ po mas spee1a u , . . . . . k 
. . . d R "ščiai buvo ryš11111 ant kaires ran os, lic1JOS antspau u. ai • . _ . 
aukščiau alktmės. Jie buvo tokitĮ ruŠll)= . . 

· 1 e l· čiais baltais kraštais - l la1ps111s, 
l ) me yno 10110 P •1 

k. . s PP'" tarnybtĮ viršininkams; s 1nama n · . . 
. t· . rais baltais kraštais - 11 laipsnis, 

2) melyno ono siau . _ .. 
ski riamas žemesniems PPA pare1gunams, . -

3) mėlynas raištis - skiriamas eiliniams PPA pare1gu-

namsK17. 
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...... 
PPA rūpinosi Kauno miestą ir gyventojus apsaugoti 

nuo priešo aviacijos puolimo. Miestas buvo suski rstytas 
į devynis priešlėktuvinės apsaugos rajonus, kurit! ribos 
atitiko policijos nuovadq ribas. Rajonai buvo padalyti 
į 27 k-vartalus, kvartalai - į 114 sektorius, o šie - į 581 

savisaugos grupę. Savisaugos grupės pareigūnai b(1davo 
suskirstomi į grandis pagal atliekamas funkcijas: a) ryšio
sekimo grandis; b) ugniagesybos grandis; e) sanitarijos 
ir d) tvarkos-apsaugos grandis. Savisaugos grupėse 1944 

metq balandžio l dieną iš viso buvo 2427 sekėjai-ryši 

ninkai, 4242 ugniagesiai, 2403 sanitarai ir 981 tvarkdarys. 
Į praplėstąją savisaugą buvo įtraukta 115 Kauno miesto 
įmonių bei įstaigų828• 

1944 metų kovo 31 dieną Kaune lankėsi Ostlando 
priešlėk-tuvinės apsaugos vadas pulkininkas Engelhardtas. 
Vokiečių tvarkos policijos vado įstaigoje Kaune jis prieš
gaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos vadovams perskaitė 

pranešimą, kuriame nupasakojo pagrindinius priešgais
rinės apsaugos pareigūnų uždavinius oro puolimo metu. 
Visų laipsnių ugniagesių vadai savo disponuojamas pajė
gas turėjo kuo tiksliau paskirstyti darbe. Būtinai reikėjo 
pasirūpinti, kad su ugniagesiq daliniu į gaisrus išvykit) 
ir vadovai. Su sk-yriumi privalėjo vykti skyrininkas, su 
dviems skyriais - būrio vadas, o vykstant i gaisrą pusei 
komandos sudėties turėjo vykti drauge ir pats komandos 
vadas arba komendantas. Gaisrų metu komandų vadai 
privalėjo palaikyti ryšį su priešlėktuvinės apsaugos vir
šininku. Oro pavojaus metu bendras vadovavimas pri
klausė priešlėktuvinės apsaugos viršininkui. Ugniagesių 
vadai galėjo patarti ar siūlyti dėl gaisrq gesinimo, tačiau 
galutinį sprendimą priimdavo vietinės priešlėktuvinės 

apsaugos viršininkas. 
1944 metų kovo viduryje lietuviškoje spaudoje buvo 

paskelbtas Lietuvos generalinės srities komisaro dr. 
A. T. von Rentelno, pirmojo generalinio tarėjo ir gene
ralinio tarėjo vidaus reikalams generolo P. Kubilifmo ir 
SS ir policijos vado Lietuvoje SS brigadefiihrer ir policijos 
generolo majoro H. Harmo kreipimasis į lietuvius. Doku-
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m l 1etuvmi, 19,M, biri~ 4, 

Nr. 4 1- 42,p.1. 
•• Karys, 1944, kovo 18, Nr. 11 

(1225). 

u, I.ietuviškosios savlval<los 
administmcljoJ i inios, 1944, 
bal. 27, Nr. 21, p. 301- 305. 

ui Informacinis prandimas, 
Policija, 1944, balandis, 
p. 32. 

m P,uenkite oro pavojaus atvc 

ju slėptuvinį bagai.1, Balst1s 
(A11kttaiči1J lmkraštis), 1944, 
hepos 8, Nr. 25 ( 129). 

"'Karys, 1944, gcg. 6, Nr. 18 
(1232). 

mente atkreipiamas Lietuvos gyventojų dėmesys į prieš
lėktuvinės apsaugos reikšmę ir būtinybę. Kartu gyventojai 
informuoti, kad Rytų krašto Reicho komisaras 1943 metų 

gruodžio 27 dieną leido įsteigti Lietuvos sričiai „LietuvilĮ 

priešlėktuvinės apsaugos sąjungos" organizaciją. Sąjungos 
uždavinys yra organizuoti civilinę priešlėktuvinę apsaugą 

ir parengti priešlėktuvinei apsaugai reikiamą personalą, 

kuris priklausys atitinkamoms karinėms jstaigoms829
• 

Po mėnesio, 1944 metų balandžio 20 dieną, buvo 
įsteigta Lietuvos priešlėktuvinės apsaugos sąjunga (to
liau - LPAS), patvirtintas jos statutas834

• Lietuvos gene
ralinės srities pirmojo generalinio tarėjo generolo P. Ku
biliūno pavedimu LPAS vadovu buvo paskirtas brigados 
generolas Kazys Tallat-Kelpša. Ši sąjunga veikė vietos 
organų vadovaujama, bet vokiečių prižiūrima. Sąjungos 

skyriai (rinktinės) buvo įsteigti Vilniuje, Kaune, Šiauliuo-
se ir Panevėžyje831 • Kiekvienas vietos sk-yrius pagal mieste 
esančias policijos nuovadas skirstytas į rajonų skyrius, o 
šie į sektorius ir blokus. Rajonų skyrius apimdavo 8-10 

sektoritĮ , o sektorius - 5-8 blokus. Kiekvienam blokui 
tekdavo apie 100- 300 gyventojų. Sąjunga kiek galėjo pa
dėjo karo alinamai tautai. Buvo išleista atmintinė gyven
tojams, kurioje išvardyti būtiniausi daiktai, kuriuos reikia 
paimti į slėptuvę oro pavojaus metu. ,,Slėptuvinio baga
žo" sąraše buvo baltiniai, r(1bt1 eilutė, batai, kojinės, nosi
nės, vilnoniai dalykai, muilas, rankšluostis, šukos, skuti
mosi priemonė, tvarsčiai, kišeninė lempelė, peilis, šakutė, 

šaukštas, lėkštė, žirklės, maistas, gėrimas, degtukai, vie
na vilnonė antklodė, pinigai, brangenybės ir vertybiniai 
popieriai, taupomt)jlĮ kasq knygutė, draudimo popieriai, 
šeimos dokumentai ir maisto kortelės8·'!. Spaudoje buvo 
paskelbta „10 priešlėktuvinės apsaugos įsaky1m(833• Be 
to, buvo įvesta priešlėktuvinės apsaugos darbo prievolė. 

Vokiečiq apsaugos policijos tarnybos s\..-yriaus viršinin
kas (Fiihrer der Sch11tzpolizei-Die11stabtei/1111g), kaip Kau
no priešlėktuvinės apsaugos viršininkas, įpareigojo gy
ventojus prisidėti prie viešt)j11 prieš~keveldrinitĮ apkaSlĮ , 
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Lietuvos priešlėktuvinės 

apsaugos sąjungos vado
vas brigados generolas 
K. Tal/at-Kelpša 

priešgaisrinių kūdrų įrengimo834• Buvo numatyta įsteigti "' Ateitis, 1944, gcg. 11, 

priešlėktuvinės apsaugos mokyklas. Nr. 109 <4 12), P· 6. 

Tačiau iki galo ši priešgaisrinių ir priešlėktuviniq tar
nybų reforma nebuvo įgyvendinta. Grįžus senajam oku
pantui, už Lietuvos ribų atsidūrusių kelių miestų ugnia
gesių rinktinė vadinta Lietuvos priešgaisrinės apsaugos 
policijos rinktine, tačiau vokiečiai, vengdami Lietuvos 
vardo, ją paprastai vadino Feuerschutzmannschaft. 

8. 

Getų žydų policija 

Aprašant lietuvių policijos atkūrimo ir veiklos peri
petijas paskutinio karo metais, būtina pasklaidyti žydų 
policijos Lietuvos teritorijoje dar ne visai atskleistos is
torijos puslapius. Tenka apžvelgti beveik netyrinėtą pa
saulinėje holokausto istoriografijoje klausimą: žydų po
licijos sudarymo ir veiklos Lietuvos getuose fenomeną. 
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.,., i\rendt H., Eiclwumu w 

Jcrozolimic, Krak6w 1987, 

s. 151. 

Šios problemos nepopuliarumą dalinai galima paaiškinti 
psichologiniais ir politiniais sumetimais. Pačiais pirmai
s iais pokario metais žydų istorikai žydų policiją apibūdi

no kaip kolaboracinę instituciją, o jos vadovus kaip „par
sidavusius išdavikus". Kai kurie kėlė abstrakttĮ klausimą, 

ar ne geriau būtų, jeigu policijos apskritai nebūtų buvę. 
Tokie samprotavimai kildavo dėl to, kad tarp sąžiningų 
ir padorių žydų policininkų pasitaikydavo karjeristų, 

nusikaltėli ų, kurie savo kailį gelbėjo savo tautos sąskaita. 

Tačiau ilgainiui, papildomai išnagrinėjus naujai atrastus 
archyvinius dokumentus, nuomonė apie žydų policiją 

kito į geresnę pusę: vis dėlto ji švelnino gyvenimo gete 
košmarą. 

Viena žymiausių XX amžiaus žydžių, filosofė ir kul
tūros tyrinėtoja Hannah Arendt savo garsioje, bet, deja, 
Lietuvoje dar nežinomoje knygoje „Eichmanas Jeruzalė
je" (1964) rašė: ,,Šis žydų vadovų vaidmuo naikinant savo 
tautą, žydams, be abejo, yra pats tamsiausias jų istorijos 
skyrius. Amsterdame ir Varšuvoje, Berlyne ir Bukarešte 
nacistai galėjo remtis žydų funkcionieriais, kurie pareng
davo asmenų bei turto sąrašus, rinkdavo iš deportuoja
mų pinigus deportavimo bei eksterminavimo išlaidoms 
padengti, saugojo paliktus butus, kūrė policines pajėgas, 

skirtas žydams gaudyti ir jiems į vagonus krauti - net iki 
karčios pabaigos ... Kaltinimo pakviesti liudytojai patvirti
no jau anksčiau žinomą faktą, kad būtent žydų komandos 
buvo naudojamos tiesiogiai eksterminacijos metu - tai 
sonderkomando dirbo prie dujtĮ kan1erų ir krematoriumų, 

rovė lavonams auksinius dantis ir nupjaudavo plaukus, iš
kasdavo griovius ir paskui atkasdavo šiuos palaidojimus, 
kad paslėpttĮ žmogžudystės pėdsakus. Tai žydų technikai 
pastatė vėliau nenaudojamą dujų kamerą Terezenštate, 
kur žydų „autonomija" buvo taip toli pažengusi, kad net
gi budelis buvo žydas."8J5 Autorės nuomone, be aktyvaus 
žydt) dalyvavimo neb(1tų buvę holokausto. 

Garsusis šios problemos žinovas profesorius Ivo Cyp
rianas Pogonowskis rašė, kad „kiekvienas Varšuvos geto 
žydq policininkas išsiuntė į dujtĮ kameras Treblinkoje per 
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2200 asmen " ž ,d .. 
. ų . ) ų tragedija Antrojo pasaulinio karo 

metm buvo dar tra · ·k . . . 
. gis esne, nes Ja !"'-'Vendino voki· • . . 
zydų rankomis. , 01 ec1ai 

Žydų kolaboravuno krikštatėviu bei • d • .. 
(/udenpolizei _ lupo) kūr„ laik zy Ų pohc11os 
Eichmanno d . e1u omas garsaus Adolfo 

pava uoto1as SS ha t .. 
Brunneris'36 p d.. .. up st11rmfuhrer Aloisas 

· ra e10 JIS nuo zy· d T , k 
ganizavimo B l k . ų , ar os tarnybos or-er }'ne, ilin padė · · 
i.ydus i getus · . . JO Jam deportuoti Berlyno 

A 
. ir mirties stovyklas Rytuose 

ntras1s pasaulinis karas · 
dams.. Gelbė(l . . tapo katastrofa Lietuvos zy· -

am1es1 nuo voki • • d 
1939 metu rudeni b. . . ec1ų auguma lenkų žydų 
ben · · "'"5o l Lietuvą _ · ViJn· druomenė išaugo iki·. 

6
_ _ _ vien 1aus žydų 

· · 1- 10 tuksi •· ir pirmaisiais 1941 m . anc1ų. 1940 metais 
Paliko Lietuva: ~tų m_en~iais keli tūkstančiai žydų 
1--~ • PasJSeke emigru 1- kai 
"4ClU su „antitarvbm· • 1 ° 1• 0 • kuriuos 

. . • laIS e ementaj " d 
~p'.amos tėvynės" gilum Ne 5

. _eportavo i „neap-
li ~~~-1941 metų v~-- daugehUJ pavyko išsigelbė-

\ okiec1ų ,·aJdžj · 
. . . os nurodvmu . . . 

nes sntJes žydu tautvbės , visi Lietuvos general. -
~aliai su~~e ž ~.-e~toj~ turėjo ui.siregistruo~ 
,,etose_ lsa!-.,-rn b } Ų komitete ir 1·0 pad Un· 
.. • , e u,·o peNn,;· a mose 
Jiems skiri . --rJatna kad . 

amą ,,etą neužs• . ' . persikraustant i 
Iregtstrave n.•-' - , · -,Udl netenka teisės 

Žyd11 kolaboravimo 
krikštatėvis bei žyd,1 
policijos k1irėjas, A. Eich-
111a110 pavaduotojas 
SS ha11ptst11rmfiihrer 
A. Bn11111eris 

"• Gimė 1912-04-08. NSDAP 
(Nr. 510064) ir SS (Nr. 
342767) narys. 1938 m. 
Vienos gcstapo žydų sk·y· 
riaus V3dovas. A. Eichmano 
adjutantas ir pa,-aduotojas. 
1942-01-30 SS haupts
tunufūlirtr. Tarnavo 
Paryžiuje ir Salonikuose. 
1954 m. PrancūziJOj< jam 
nedalyvaujam nuteistas 
mirties bausme. Manoma, 
kad ilgai slapstėsi Sirijoje. 

♦ 

"' Vilni,us iydų geto steigi
m,s, veikla bei likvidavimas, 
LVOA.f. 3377, ap. 55, b. 10. 

1.41-60. 

"'/lalsvę, 1941,liepos 12, 
Nr. 17. 

į butus. Registruojant užrašydavo vardą, pavardę, amžių 
ir adresą. 

Netrukus vokiečiai stambiuose Lietuvos generalinės 
srities miestuose įsteigė koncentracijos stovyklas žydų 
tautybės asmenims - vadinamuosius getus837 ir suvarė į 
juos žydus. Kiekvienas geto g}'Ventojas turėjo ant krūti
nės ir nugaros nešioti skiriamąjį ženklą - geltonos spal
vos Dovydo žvaigždę. Iš pradžių buvo sulaikomi tie žy
dai, kurie sovietinės okupacijos metais buvo komunistų 
partijos nariai ar komjaunimo aktyvistai, o vėliau ir liku
sieji. Išvaryti iš apgyvendintų vietų miestų gatvėmis slin
ko kolonos žydų. Vaikai iš mišrių šeimų turėjo eiti paskui 
tėvą: jei tėvas buvo žydas, vaikai eidavo su juo į getą, mo
tina likdavo viena. Jei tėvas nebuvo i.ydas, vaikai likda
vo gyventi su juo mieste, o motina žydė turėjo keliauti į 
getą. Vyko daugybė tragedijų, šeimos su ašaromis akyse 
išsiskirdavo amžinai. Besikeliantieji į getą palikdavo savo 
butus, baldus, namų ap)'Vokos dail-tus, paimdavo tiktai 
būtiniausius. 

Būtinybę steigti žydų getus vokiečiai aiškino tuo, kad 
tai esąs vienintelis įmanomas būdas apsaugoti Lietuvos 
gyventojus žydus nuo „blogų" lietuvių. Po pirmo dides
nio žydų pogromo Kaune (ten jų buvo apie 30 tūkst. iš 
152,4 tūkst. gyventojų) buvo įsteigtas žydų komitetas, 
kuriam vokiečiai parei'kė, kad vokiečių vadovybė neketi
na kištis į žydų ir lietuvių tarpusavio konfliktą. Vienintelė 
galimybė normalizuoti padėtį - įsteigti žydų getus. Į ko~ 
miteto protestus dėl tokių ketinimtĮ buvo atsak-yta, kad tru 
vienintelė galimybė sustabdyti tolesnius pogromus. 

Vilniaus miesto ir srities piliečitĮ komitetas jau 1941 

metų birželio 29 dieną priėmė nutarimą išskirti žydų gy
venamąjį k·vartalą. Vilniaus vokiečių karo lau~o ko1~1en
dantas pulkininkas leitenantas M. Zehnpfenmgas mies~o 
žydtĮ tautybės asmenis įpareigojo ant d~šinė_s ra~kove~ 
nešioti baltus raiščius su geltonu apskritimu ir raide „J 
vidur)ie. Vėliau skiriamojo ženklo neši~ji_m? ~•il.'ta buvo 
pakeista ir i.ydai privalėjo nešioti ant krutmes _,r n~gar?s 
_ nkl J" ·de· RugpJ.ūčio? diena pask1rtas1s V,1-ze • ą su „ ra1 . - . 
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Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto vidaus reikalų valdytojo K. Kalendros 
1941-08-18 raštas Vilniaus, Svenčionių ir kitiems apskričhĮ viršininkams. Doku
mente yra Vilniaus miesto ir apskrities lietuvių policijos viršininko B. Draugelio 
rezoliucija lietuvių policijos nuovadų viršininkams (LCVA, f R-685, ap. 5, b. 4, l. l) 
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Vi111 frms apygardos 
komisaro SS stunn
ba1111fiihrer H. Wulffo 
1941 -09-19 nurodymas 
Vilniaus miesto ir srities 
piliečių komiteto vidaus 
reikalų valdy tojui 
K. Kalendra i dėl lietu
vių viešosios policijos 
dalyvavimo perkeliant 
žydus į getus (LCVA, 
f. R-1434, ap. l , b. l , 
l. 22) 
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~aus miesto komisaru SA st urmba 'r.·· . 
isleido potvarki· Nr l k . . n~;uhrer H. Hmgstas 

. , urmo Įpare . • d 
ant krūtinės kafrėJ·e p . . . igoJo zy us nešioti 

use1e ir ant nug l vydo žvaig.idę'.19_ aros ge toną Do-

Vilniaus iyd11 geto 
vartai 

"' LCVA, f. R ·677, ap. 1. b. 1, 
l. 11: Lewandowska, S1., 
Zycie codzitnnt Wilna w 

lalach ll wojny Jwiatowtj, 
Warszawa, 200 l, s. l 69. 

_Netrukus lietuviška spauda ra . . . . . 
turi savo getą, jų mieste bus du. i nese, kad_Jau ir Vilnius .., Ir Vilniuje jau yra ghero, / 

parinktos tos miesto dal k . ydarns apsigyventi buvo laisvę, rugs. 10, Nr. 68. 
. . ys, unose iki tol d . . 

veno Vieni žydai Ab . . augiausia gy-
. u ra1ona1 buvo · 1· 

miesto. Tuose raionu JZO moti nuo likusio 
i ose gyvenę a . . . b 

tas vie~. n1a1 uvo perkelti i ki-

.. , Pavyzdžiui, Minsko 

/udenrarc buvo 7 skyr iai, o 
Balsrogės - net 2 l. 

Ne i1 · . ga estingai pasinaud d . ,, "' 194 l m. rugsėji vokielių 
chologija., vokieėiai preci· --~~mi zydų sociologija ir psi- sušaudytas Pancriuosc. 

galimybę. Getams vadovZI.S J sumažino pasipriešinimo 
ku avo vok' ·· ko rių buvo 5teigiami žydų sa . iec1ų mendantai, prie 
tary~, o stambiuose 8CtUOsev,v~dos organai - senolių 
arba AltestenratJ. - Zydų tarybos Uudenrat 

P„t1· · „ p1rmrJji 2. d 

:;lniuje 1'141 me;: 1!p~:r::te1u:ojc buvo įt.teigta 
partiJų, Judi:ismų . . eną. /1 buvo renkama . ,. 

di111 bu ' " organ,za ·· '" 
, "1 r~ l l narių, vėliau - • ~IJŲ_ abtovų ir iš pra-

9 ,kyrsa1<1 . 2 d 25. Vilniaus tar bo· 
fmckH,... y ų tarybot. pirmin• k y 1e buvo 

k.a , pavaduoioju - a . . . sn u tapo \a/emas 
§ Anat<>l11u~ I·rieda .,., s1m,l1uota~ žydų bank· . 

P9puliar 1>. ,aryba ir · sn,n-
tautieėia:s. !'>S ~nai bla,k.ėsi ta::~ :ado~as gete buvo 

'ir but,numo .ikru 1· Įs'.pare,gojimų savo 
3-1,s pu inga, vykdyti k o upan-

Vi/11ia11s žydų geto Žydų 
tarybos - /11de11rato -
pastatas 

'" Arpa11oocKH1i r., fY3eH6epr 
11.,llumoBcKu/i Hepyca,,uM, 
BHnblUOC, 1992, e. 23. 

tų nurodymus. Už įsakymų nevykdymą Žydų tarybos 
nariai atsakydavo savo galva. Šio grasinimo įrodymui 
rugpjūčio 6 dieną Vilniaus miesto komisaro H. Hings
to asmeninis adjutantas ir referentas žydų klausimams 
Franzas Mureris pareikalavo iš Tarybos atstovų atnešti 
jam iki rugpjūčio 7 dienos 5 milijonus rublių ( l O rublių = 

l reichsmarkė, RM). Tokios sumos surinkti nepavykus 
du Tarybos nariai buvo sušaudyti843• 

"'H10p116tptcKu/i npoiiecc, 
r. 6, MocKoa, 1960, e. 600. 

Didžiosios Britanijos vyriausiojo kaltintojo Niurn
bergo procese pavaduolojas Devidas MacSuellas Faifas 
pareiškė, kad žydų geto Vilniuje ir Šiauliuose vadovavi
mas bei apsauga buvo SA funkcija. Kauno getą saugojo 
vokiečitĮ SA padaliniais-14• Mano manymu, tai galima pa
aiškinti tuo, kad Vilniaus miesto komisaras ir Kauno bei 
Šiaulių apygardų komisarai buvo SA karininkai. Lietuvos 
generalinės srities teritorijoje esantys žydų gerai priklau
sė vokiečių civilinei administracijai, nors faktiškai buvo 
pavaldūs vokieėių SS. 

1941 metų spalio mėn. lietuviškoje spaudoje pasiro
džiusiame Vilniaus geto administratoriaus F. Murerio 
skelbime buvo nurodyta, kad Vilniaus miesto srities ko
misaro potvarkiu, visi zydai yra įpareigojami gyventi tik 
gete. Vis dažniau pasitaikydavo atvejų, kai žydai negrįž
davo iš savo darboviečilĮ ir nakvodavo pas darbdavius. 
Kai kurie vietiniai gyventojai žydus slaptai priimdavo ir 
slėpdavo. Todėl F. Mureris kategoriškai reikalaudavo iš 
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visų Vilniaus miesto ento· • . . . lietuvių po!' .. gyv JŲ pranesti at1tmkamoms 
ICIJOS nuovadoms a ie v· . . 

džius, krikštytus ir nekrik. P 
1~~ zydus ir pusžy-

Išskirt· . d . . stytus, esancms už geto ribų84s 
mio emes1O sulaukė · ki . . · daugiatūkstantinėJ·e . d l'?' s, netunnt1s analogų 

. . zy ų tautos istoriJ. o. . 
1ste1gta žydų policija846_ Tai bu . . J_e. getuose buvo 
žydų bendruomenė). e N . • . v~ V1S1ška1 naujas dalykas 

. e isuntis bu . L' 
tuvos generalinės s ·t· . vo ir ietuva. Lie-. n ies tentoriJ. OJ. e (Vil . 
tyje, Kauno V'li ' . . . maus senamies-

1 JampoleJe ir ŠiauJ' ) . . • 
policija, kurią kuravo atitinkam i~ose ve1ke zydų geto 
referentai žydų kl . ų pygardų komisariatų 

aus1mams (F M . 
nas, Ernstas Schtitzas B ·. urens, Fritzas Jorda-

' runo K1ttelis, Bucalskis). Silpnai 
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Vilniaus žydų geto teri
torijoje 

Vilniaus žydų getas 

'" Naujoji Lietuva, l 941, spalio 

29, Nr. 105. 

"' 11. glzetto ,wovo - buvusi 
patrankų liejyklos vieta Ve· 
necijoje, kur 1515-1516 m. 

vietos valdžia nusprendė 
jkurdinti žydlJ bendruome· 
nę; senovėje žydai turėjo 
atskirus kvartalus arablf 
miestuose. Miesto dalis 
tam tikrai žmonių grupei 
pagal rasinius, religinius ar 
kitokius požymius privers· 

tinai apgyvendinti. Nacių 
laikais jgijo ry!kiai neig1Jn1ą 
mk!mę. 

Geto iyd11 policijos 
pareigimai 

"' Jalcubėionis A., Kitoje ribos 
pustjc. Uttuvos i>lorijos 
1tud1jos, 1. J, p. 178. 

„ Ma,inės fodynės Lietuvoje 
(19-11-1944). Dokument,1 
nnkinys, l dalis, Vilnius, 
1965, p. 338. 

ginkluota ir dažniausiai neturinti lėšų egzistuoti, ji netgi 
neturėjo teisės vadintis policija - oficialiai buvo įvardyta 
kaip viešosios tvarkos tarnyba. 

Žydų geto tvarkos tarnybos steigimo klausimas bu-
vo aptartas apygardų komisarų pasitarime, sušauktame 
1941 metų liepos 27 dieną Kaune847

• Pasirodė, kad žydų 
tarybos negali egzistuoti nenaudodami jėgos, ir vokiečiai 
netrukus po to, kai jie buvo įsteigti, nurodė organizuoti 
getuose tvarkos tarnybą - policiją. Komplektuojant žydų 
policiją prisidėjo ir vokiečiai, ir žydų tarybos vadovai; 
vadovo pareigas dažniausiai ėjo Tarybos narys. Tarp 
žydų policininkų buvo nemažai gestapo agentų. Pagrin
dinės žydų policijos atliekamos funkcijos buvo geto ga
tvių apsauga, išėjimo iš geto ir įėjimo apsauga, tam tikrų 
vokiečių nustatytų daiktų konfiskavimas, asmenų gaudy
nių į darbą organizavimas, pagalba vokiečiams pogromų 
metu. žydų policininkai buvo ginkluoti guminėmis laz
domis, o jų viršininkai - netgi pistoletais ir rankinėmis 
granatomiss.t8

• žydų policijos steigimą įteisino Ostlando reicho ko-
misaro H. Lohse'ės 1941 metų rugpjūčio 13 dienos direk
tyva „Laikini nurodymai dėl elgesio su žydais Ostlando 
reichskomisariate". Šio dokumento IV paragrafe rašoma: 
„Getų gyventojai spręs savo vidinius klausimus padedami 
jų pačių valdymo organų, kurie bus apygardos komisaro 
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11"11.w. tint. ..~. i(. .... .....,~ ......... 
~\ :~ -~~ - . ·-yi 

\.J'\(:, Fa itglied:Ausweis Nr. AA4..lf/ b 
~ 

Barrlrtl,r/ v l ( ( l ( C' 

Vilniaus iyd11 geto gyventojo asmens dokumentas 

arba miesto komisaro ar jų paskirto asmens prižiūrimi. 
Vidaus tvarkai palail."yti gali būti įsteigta žydų policija. 
žydai policininkai gali būti apginkluoti daugiausia gumi
nėmis lazdomis arba pagaliais ir kaip skiriamąjį ženklą 
privalo nešioti ant dešinio rankogalio raištį su geltona 
žvaigžde. Visišką geto izoliaciją turi užtikrinti pagalbinė 
policija, sukomplektuota iš vietos gyventojų. "849 

Vokiečių civilinė administracija, jausdama stiprų pa
sipriešinimą iš SS pusės, priėmė sprendimą sulėtinti žydų 
naikinimą pavaldžioje jai teritorijoje, išsaugant getus bei 
da[bo stovyklas. Šiomis pastangomis iki tam tikro laiko 
pavyko išsaugoti getus Vilniuje ir Kaune. Vokiečiai Vil
niuje buvo įsteigę du getus (Didįjį Nr. l ir Mažąjį Nr. 2) 
su Žydų tarybomis ir sava policija850• Pirmame gete buvo 
29 tūkstančiai žydų, kitame - 15 tūkstančių. 

Vilniaus Didžiojo geto žydų policija pradėjo orga
nizuotis nuo pat pirmųjų geto steigimo dienų - 1941 
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,-.-9 YHwmJOJKt"Nue t8pet8 

CCCP B ,ooo, He.,m;1<01l 

Ot<K)'IWl(IIII ( l 9./ 1-19./4): 
c6opm1K 0oKJ,\CCHtn08 u .,ca· 
mepuanoB, R.U BA-WEM, 
HaųltOH3nbttbllt J,tucntT)'T 

naMJITlt >KCpTB U3ŲIIJM3 It 

repoeo Co11por11ene111U1, 
1'1epycan 11M, 1992. e. 49. 

'"' A. Bubnio žiniomis, Jlfaiojo 
geto žydų policijos vadovas 

buvo Šafiras. 

~ .\f,wnt'.'S :udyui's 1,rtrn'l,Jtr 
(I\Ųl - 1944). rNJ.11111r11II! 
nn11111c,. 11 dali, . \'ilniu,. 

lQ J. p. J I. 

•• hdll .bund" J U1. 

.sajung.i", p1ln.1s p» 'lldm1• 
nu s ~1,,,;J."")'::l ?,"i •• i·-:=, 
~u··t:> .... OJ.U1 ;-iri "'l'i.:>. i 'l"''\1 

~,i ,0"'~1 - Algrmeint.•r 
1d1scher arbctcrbund in 
Lite. Poiln un Ru<land -
žydų soci.,ldemokratinc 
Li<tm'Os, Lenkijos ,r 

Rusijos darbinink11 partija, 
1kurta l 897 111. Viln,uie ir 
turėjusi Jidtjulę 1t,1k~ to· 

lesnci "''"°liucinei polillnei 
Europos bei Rusijos raidai. 

"' Hebr. akronimas „Bnt Yosef 
Trumpddor. ddiniosios 
pakraipos sukarinta Joscfo 
Trumpeldoro sionistinio 
jaunimo sąjunga .Tcvynės 
sargas•. Įkurta 1923 m. 

Rrnoje. Idėjiniai vadovai -
Vladimiras 2.abotinskis ir 
Jos,fas Trumpe!Joras. Tiks
las - įkurti žydų valstybę 
prie Jordano upės. Dėmesys 
skiriamas hebrajų kalba,. 
kultūrai, gynrbai. 

mctt! rugsėjo 7 dienos. Vllniaus geto policija turėjo l ir 
11 nuovada , arba komisariatus, kriminalinį (iš pradiių 
vir ininkas buYo Osteri , paskui Henrikas Zagaiskis) ir 
registracijo skyrius, arešto nanrns (keli kambariai ir seši 
policininkai). Kriminaliniame skyriuje dirbo kelios mote
rys. Kriminalinė policija sekė ir suimdavo kriminalinius 
nusikaltėlius, ieškojo pinigų, aukso ir kitų brangenybit!, 
sura tus konfiskuodarn ir perduodavo žydų tarybai vo
kiečiams papirkinėti. uo 1943 metų sekė ir gaudė parti
zanus geto teritorijoje. 

Žydų policijai priklausė vadinamosios darbo (prižiūrė
jo tvarką kolonuose maršo i darbą metu, vadovavo Brau
dė) ir sanitarinė (prižiūrėjo tvarką gatvėse ir kiemuose, 
už netvarką baudė piniginėmis baudomis ir netgi suim
davo, vadovavo Ralfas Asteris) policijos, policijos stovyk
la, teisėjas (Polizeirid1ter), prokuroras prie Vilniaus geto 
policijos valdybos, vartų sargyba (Torwacl,e in Ghetto der 
Stadt Wilna, nuo 1942 mettĮ vasario vi ršininkas Meiras 
Levas, pavaduotojas Solomonas Gensas)851

• Nuo šios 
sargybos geto gyventojai ypač kentėjo. Savo niekšybes 
sargai teisindavo būtinybe nuolat rodyti vokiečiams savo 
uolumą: kitaip, sakydavo jie, žydams būtų dar blogiau, 
nes prie vartų stotl) lietuviai arba vokiečių kareiviai. 

Getas buvo padalytas į tris policijos rajonus, poli
cininkai ryšėjo baltą raištį su mėlyna Dovydo žvaigžde 
arba melsvą raištį su balta Dovydo žvaigžde. Iš išorės 

getą saugojo lietuvit! policija. Tik įsteigus geto policiją 
kilo prieštaravimų tarp Žydų tarybos, kuriai įtakos turė
jo Bundas852, ir policijos, kurios daugumą sudarė Betar853 

grupuočių nariai. 
Naujas žydų tarybos pirmininkas A. Friedas Vilnia,us 

geto policijos vadu (Chef der Judisc/1en Ghettopolizei) 
paskyrė puiktĮ administratorių Jakobą Gensą. Jo pava

duotoju tapo advokatas Josifas Muškatas. J. Gensas -

kontroversiškiausia asmenybė Vilniaus gete: vieni ji 
keikdavo kaip nacitĮ kolaborantą, kiti laikė žmogumi, 

kuris, vykdydamas vokiečių reikalavimus, stengėsi iš-
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gelbėti kuo daugiau žydų. Bet dažniausiai apie jį kal
bėdavo taip: ,,jis buvo labai padorus žmogus" arba „jis 
buvo labai gabus ir padorus žmogus". Nors ši aukštą 
įvertinimą J. Gensas pelnė asmeniškai, Žydų taryba 
paprastai visada buvo siejama su jo vardu8~ . 

J. Genso reikšmė ir įtaka dar padidėjo po 1942 metų 
liepos 11 dienos, kai vokiečiai likvidavo Žydų tarybą ir ji 
paslq1rė visagaliu geto įgaliotiniu (Judenaltester). Buvęs 
jo viršininkas Žydų tarybos pirmininkas A. Friedas tapo 
J. Genso pavaduotoju administracijos klausimais, o niū
rus „amžinasis studentas" Salekas Desleris - pavaduotoju 
policijos reikalam!r'55

• Jis buvo slaptas J. Genso priešas ir 
gestapo agentas. Yra duomenų, kad būtent jis vėliau or
ganizavo J. Genso nužudymą. J. Gensas buvi vienas iš ne
daugelio turėjusių teisę turėti, nešioti su savimi ir prirei
kus panaudoti šaunamąjį ginklą - pistoletą856• 

Vilniaus geto žydų policijai pagal esamas pareigas buvo 
nustatyti specialūs tarnybiniai laipsniai, kurie buvo matyti 
ant skiriamųjų raiščių. Pareiginiai laipsniai buvo šie: 

Policijos viršininkas; 
Policijos viršininko pavaduotojas; 
PoLicijos nuovados vadovas, vartų sargybos viršininkas; 
Policijos nuovados vadovo pavaduotojas, policijos 

gydytojas, sanitarinės policijos vadovas, arešto namų vir-
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Vi/11ia11s žyd11 geto iyd11 
policijos virši11i11kas Jnko
/)(1S Ge11sas 

'" Neigiamai Gensą apibitdina 
Y. Aradas savo knygoje 

.Ghetto in Flames". 

"' Vokiečių sušaudytas 1943 

melų gruodžio mėn. 

,,. Tory A„ Ka11110 getas: dic11a 
po dienos, Vilnius, 2000, 

p. 289. 

.,, LCVA.f, R-1'121,ap. l. 

b. 62.1. 22. 

"' D•vldowicz L S., 7/,c Wnr 
Ag<1illst tire Jews, 1933- 1945, 
London. 1975, p. 289; John• 
son P„ Zy,l11 istorija, Vilnius, 
1999. p. 739. 

šininkas, kriminalinės policijos viršininkas, registracijos 
skyriaus vadovas; 

Tarnybos vadovas, policijos sekretorius, policijos vir
šininko adjutantas; 

Seržantas, vartų sargybos sekretorius, arešto naml! se-
kretorius; 

Vyresnysis policininkas; 
Policininkas; 
Teismo kaltintojas857

• 

Eiliniai policininkai ant raiščių turėjo savo asmeninį 

numerį. Be šių raiščių, policininkai specialios uniformos 
neturėjo, rengdavosi civiliais drabužiais ir audavosi savo 
avalyne. Vilniaus geto žydų policija skyrėsi nuo kitų getų 
policijos (Kauno ir ŠiaulitĮ) tuo, kad joje tarnavo daug pa
bėgėlių ir kitais būdais į getą atvykusilĮ žmonių. Tačiau 

Kauno ir Šiaulių getų policijose tarnavo vietiniai gerai 
žydų bendruomenei pažįstami asmenys. 

J. Genso vadovaujami žydai policininkai atrinkdavo 
geto gyventojus, kurie naikinti Paneriuose. 1941 mett! 
gruodžio 24 dieną, tikrinant Vilniaus ! -,Įji getą, J. Gensas 
pateikė sušaudytim1 žmonių sąrašą . .,Kai jie prašo t(1ks
tančio žmonių, aš perduodu juos jiems, nes jeigu mes, žy
dai, neatiduosime savų, tai atėję vokiečiai atims juos jėga. 
Tuomet jie atims ne t(1kstantį, o daug tūkstančit!, Ati
duodamas šimtus, aš gelbėju t(1kstančius, atiduodamas 
tūkstančius, aš gelbėju dešimtis tūkstančių", - sakydavo 
J. Gensas858

• 

Vilniaus geto organizatorius ir administratorius F. Mu
reris 1942 metlĮ balandžio 29 diemi paskelbė žydt! polici
jos veiklos taisykles: 

„Pagal principą, kad žydtĮ tlluta turi pati tvarkyti savo 
reikalus, visi Vilniaus miesto Gebietskomisaro įsakai bus 
įgyvendinti su žydt! policijos pagalba. Lietuvil1 apsauga 
funkcionuos tik kaip priežiūros organas. ŽydtĮ policijos 
veiklos taisyklės yra šios: 

l. ŽydlĮ policija yra pavaldi žydq policijos viršininkui 
Jacobui Gensui. 

2. ŽydtĮ policija, vadovaudamasi žydq policijos virši-
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Vi/11ia11s miesto komi
sams H. Hi11gstas ir 
Vi/11ia11s geto orga11izato
ri11s ir admi11istmtori11s 
F. M11reris 

ninko nurodymais, kontroliuos tvarką ir saugumą .,, Arad Y„ Ghetto ,,, Ftamcs, 
gete. 

3. Pagrindinė šios policijos funkcija bus be jokių iš
lygų vykdyti Vilniaus miesto Gebietskomisaro įsa
J...-us ir instrukcijas. Žydų policijos viršininkas < .. . > 
bus atsakingas man < ... >. 

4. Mirties bausmė bus taikoma visais atvejais, kai 
< ... > žydų policija pažeis Vilniaus miesto Gebiets
komisaro įsakymus."m 

Kai kada ir patys žydų policininkai prisidėdavo prie 
egzeJ...-ucijų savo tėvynainiams vykdymo. ,,Aš prisiėmiau 
visą atsakomybę sau, ir man nebaisu, - kalbėjo tada 
J. Gensas. - Baisu bus, kai aš prisiminsiu." 1942 metų spa
lio 18 dieną i getą atvyko SS-Sonderkommando vadovas 
SS !1~!1ptscharfuhrer Martinas Weissas ir atvežė lietuvių 
p~hCtJOS kep~re~, ~ _pa~uoštas metalinėmis šešiakampė
~'.s Dovyd~ zva1gzdem1S. Tą pačią dieną žydų policinin-
kai nurenge sutil1-us praeivius vilkinčius d. . l 
· ki . . ' o 1ruus pa tus, 
lf '.o u budu aprenge specialų iydų policijos būrį. Šitai 
ekipuotas 22 vyrų būrys spalio 19 dieną išvažiavo i Ašm: 
ną (Baltarusija). 1942 metų spalio 27 dieną As' . 
· ·kai · dan menoJe ma-s1s · sau t žydus ( 406 žydai) <lai . . • 

li . ,_i._, yvavo tr septyni zydų 
po cmuu(aį, vadovaujami Vilniaus et . .. 
vaduotojo S. Desleriollf,Q Žyd b ~ o polic1Jos vado pa
gyrėsi kad .. . . . . ų en ruomenės vadovybė 
pasm:rktuiųJ1erns ~ki~~e-IŠ ~okieėių išsiderėti tiktai tiek 

" , nes \ o ec1a1 reikalavo 1500 zm· . 

omų. 
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NY, 1982, p. 287-289. 

,.. lnfom,acija iš Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų mu• 
zicjaus: Šuras G., Užrašai. 
Vilniaus gero kronika 
1941- 19~4. Vilnius, 1997, 
p. 13-14, 85: Liekis A„ Dėl 
Licturns žydtJ katastrofos 
aiškumo, Ta11t iuinkų :i11ios, 
2002, balandis, Nr. 8(152). 

► 

Zydi/ reikali1 referentas 
Villliaus gestapo įstai
goje SS oberscharfii/1rer 
Brimo Kittelis 

"' Cosonoe 6. 8 ., DKKy nai411R. 

npa•oa II Allltj,bl, MoCKBa, 
2002, e. l 28- 129. 

,,Žydų policija išgelbėjo tuos, kas turėjo likti g~as: 
Tuos, kuriems gyventi liko nedaug, mes atrinkome, 1r 1~1 
pagyvenę žydai mums atleidžia < ... >. Jie tapo _ aukomis 
kittĮ labui ir mūsų ateities labui < ... >. Mano par~1ga - tep
ti savo rankas, nes žydų tautai atėjo baisūs la1ka1. Jeigu 
jau žuvo 5 milijonai žmonitĮ, mūstĮ pareiga_ - išge!bė~i 

stiprius ir jaunus, jaunus ne vien metais, bet ir dvasia,_ 1~ 
nepasiduoti sentimentalumui < ... >. Aš nežinau, a: visi 

supras ir pateisins mūstĮ veiksmus, - patei~~s, ka'. ~~s 
jau paliksime getą, - bet mi"1stĮ policijos poz1c1Ja tokia: 1s

gelbėti visk,}, ką gali, nesiskaitant su tuo, ka~. tavo g~.~s 
vardas bus suteptas, arba su tuo, ką tau teks 1sgyv~n_t1 , ~ 
kalbėjo J. Gensas savo bendradarbiams861 

• Jis pri~ci~mgai 
stengėsi gelbėti jaunas moteris ir vaikus. Dargi ta_1s_ P_~
čiais metais Vilniaus geto teritorijoje žydai pakore sesis 
kriminalinius nusikaltėlius. 

Vilniaus geto žydq policininkai dalyvaudavo palydint 
pasmerktųjų žydtĮ kolonas į masinių žudynilĮ viet_as Pa
neriuose. Kai kada šie Vilniaus geto policininkai buvo 
komandiruojami į Kauną specialiosioms akcijom~ ves~i. 
Paskui Žydų taryba gaudavo raštelius su prašymais: .,ls
gelbėkite mus nuo Vilniaus žydų policijos". 
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1943 metų biri.elio 12 dieną Vilniaus gete įvyko įsi 

mintinas incidentas, kai vartų sargybos suimtas žydas 
Chaimas Lcvinas nušovė žydų policininką Mošę Gingol
dą. Atvykęs į įvykio vietą J. Gen as nedelsdamas nušovė 
žudiką. Dviejų žydų nužudymas labai patiko atvykusiems 
vokiečiams ir jie leido apginkluoti šaunamaisiais ginklais 
dar penkis žydų policininkus. 

Nuo 1943 metų liepos l dienos žydų geto policija at
sakė už visą tvarką getuose, siuntė sargybas, patrulius, 
mobilizavo geto gyventojus darbamslk>2

• Geto vadovybė 
suformulavo netgi „išgyvenimo ideologiją" - ,,dirbti, kad 
gyventum". Tuo metu gete dirbo 14- 15 tūkstančių žmo
nių (tai beveik 75% visų geto gyventojų). 2.ydų policija 
registruodavo spalvotų „šainų" savininkus1>4.!. A. Friedas 
ir J. Gen as stengėsi išsaugoti getą, išgelbėti kuo daugiau 
žmonitĮ, tačiau pastangas duoti ,•okiečiams kuo daugiau 
karinės produkcijos, padėti jiems karo metu galima ver
tinti kaip ženklią pagalbą arba net kolaboravimą. 

Vilniaus geto žrdų policijos aštuonių vyrų grupė buvo 
įpareigota kasdien saugoti žydų žudynių Paneriuose or
ganizatoriaus 1r vykdytojo SS lrauptsclrarfuhrer M. Wei
sso gyvenamąi1 namą Rasų gatvėje. Nakčiai šiai grupei 
išduodavo ginklu~. r pradžių Vilniaus geto žydų poli-
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Vi/11in11s SS operatyvinio 
btirio vndovns, ntsn
ki11gns 11ž masinį žyd11 
ša11dy111(J Pn11eri11ose, 
A11g11stns Heri11gns 

.., Snugumo policijos ir SD vado 
Lietuvoje 1staigos 1943-06-29 
rašto nuorašas, LC:VA, f. R-1399. 
ap. l , b. 15, L 16. 

,., .. Gcler šain" (jidiš) - bendri 
geltonos spal\'os patyme· 
jima, (iki tol buvo balto, 
spalvos, vėl,au pasirode d•r ir 
raus\'OS spalvos) buvo i!lc,su 
1941 m. spalį vokiečių darbo 
birtos žydų darbinink,1111s 
spccinlistarns (kvahfikuotkrns 
darbininkams, amatinio· 
kams), dirbantiems svJrbiuOS' 
vokkt1ų ekonomika, obJek· 
luosc ar vok1cčh1 aptarn.1v101° 
darbuose .• Sainr būd••·o 
1r•!oma savininko pavarJe, 
taip pat kimos narni ,•ard••· 11 

viso buvo i!duot,1 3000 gdto 
m1 .hinų". PtrlllOJI „gelto111uų 
blnų" akcij• vyko sp•h<> 2-1, 

•nlrOJI 1941 111. l,1pkrll lo 
3-5 dtenomis. šm11a1 11<11"'" 

l1ų .lamų· 1monių ,kpd•'0 '' 

. malmuose" (slėptu,•c,e). 
ft• 1,pd,vo nel<gJhai> getu 

g)'WnhlJat> 

... Suras G , Uir,11111 V,/,11<1"5 

gtlo krcm1k11 / 941 J'}-4-/ , 

p. l 16- 117 

Vi/11ia11s geto žyd11 
policijos vado pnvnd110-
tojas, vienas pogrindinės 
kovos gete orga11izntori11s 
J. Glaz111a11as 

"' Bubnys A., Kauno ir 
Vilniaus gct11 iyd11 policiJn 
(1941-1944 m.), Gc11ocltl11s 
ir raiste11cij11, 2005, 
Nr. 1(17), p. 76. 

"'Gimęs Vihuuje 1907 111. 

Mok,si Vilniuje, suartėjo su 
komunistiniu pogrindi.iu, 
jstojo i Vakarų Baltnrusl)os 
komunistų pnrtiją. Vdkė 
prie! Lietuvą. l 9•13 m. liepos 
mėn. llctuvh1 policijos suim
tas, hičlnu l' PO išvnduojn• 
mas. Gestapas patelkia ulti
matumą - •rba Vitcnbcrgas 
bus ilduota,, arbJ getas bus 
sun,iklntas. 19"3-07• l s 
visą nakt1 posėdh.mj• FPO 
•·•dovybė, ryte V1tcnbcrga, 
pasiduodJ, Uid,rytns L.uk1!· 
kių kali'J11nc nu,lluilo. 

cijoje buvo 150 žmonių, o 1943 metų rugpjūtį šis skaičius 
išaugo iki 226 policininkų865 • 

Vilniaus žydtĮ policijos viršininko pavaduotojo Josifo 
Glazmano bute 1942 metų sausio 21 dieną buvo įsteig
ta kovinė organizacija, kurios sudėtyje buvo beveik 300 
kovotojtĮ. Jos pagrindinis tikslas - organizuoti masinį 
ginkluotą pasipriešinimą, jeigu vokiečiai sumanyttĮ lik
viduoti getą. ŽydtĮ pogrindinė antifašistinė organizacija, 
biirusi įvairiq politiniq pažii"irų žydus - sionistus, komu
nistus, bundininkus - pavadinta „Jungtine partizam1 or
ganizacija" (FPO - Ferei11ige Partiza11e11 Orga11iwr.:ije). 
Jos tikslas - sukilti ir bėgti į miškus. Šiai organizacijai 
vadovavo komunistas Icchokas VitenbergasS6<>, Praėjus 

keliems mėnesiams. 1943 mettĮ pradžioje, susikū rė dar 
viena slapta ginkluota organizacija „ŽydtĮ kovinė organi
zacija" (Hed1a/11c Haszomer - Dror), turėjusi savo gre
tose 150 nnril). 

Netrukus prasidėjo Vilniaus geto uždarymo proce
sas. Susitarus su vokiečiais šiai operacijai vesti J. Gcn
sas sudarė pagalbinį žydtĮ policijos 100 žmonit) būrį. 

Šio bf1rio nariai ant rankovės nešiojo raiščius su vokiš
ku užrašu „Hilfspolizei". Pagrindinė biirio fu nkcija -
padėti nuolatinei žydtĮ policijai parengti geto gyvento-
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!us deportacijai i koncentracijos stovyklas Latvijoje ir 
Į darbo stovyklas Estijoje. 1943 metų rugsėjo l dieną 
5 ~a-landą ryt o getą netikėtai apsupo gestapo pareigū
nai ir estų policininkai. Netrukus, rugsėjo 23-25 die
nomis, Vilniaus getas buvo galutinai likviduotas. Geto 
va~ov.as J. Gensas už bendradarbiavimą su žydų po
gnn~z1~ 1_: 43 ~etų r~_gsėjo 14 dieną sušaudytas gesta
po bustmeJe (M1ckev1ciaus g. 36, dabar Gedin . ) r . d . uno pr .. 
! . su_s~u e pats vokiečių saugumo policijos ir SD vadas 

VilmuJe SS !1a_11ptstrmnfiihrer Rudolfas Neugebaueris. Po 
JB. G~nBso n_11krt1es naujuoju žydų gyvenvietės vadovu tapo 

ona ema ·onskis. 
Panašiomis sąlygon · b . . 

.kl . us uvo ste1g1ama ir plėtojo savo 
: ~1 ą K~~uno geto zydų policija. Dar 194 l metų liepos l O 

ieną auno komendantas ir Ka . . 
pasirašė įsakvmą žyd t b · uno miesto burmistras 
. ·, ų auty es g·yvento· k · • 

dieną paskelbė cent . . . . Jams, uq kitą 
nma1 miesto laikr š .. • . . • 

tautybės asmenys kur1·e .š K a c1ai. V1s1 zydų 
• ' 1 auno buv b · JO teisės grįžti i Kauną B . . 0 pa egę, neturė-
. d . e to, v1s1 Kaun . zy ų tautybės asm O mieste gyvenę 

. enys nuo liep 12 d" 
re1goti kairėJ·e '•-·-t· . .. os ienos buvo ,·pa-

,v u mes puseJe • . . 
8-1 O cm skersmens D d . ne~1ott geltonos spalvos 
be šių ženklų buvo ~vy o zva1gždę86;. Pastebėtiems 

. grasinama suėm . ž 
asmenims buvo le1·sdz·1· . unu. ydų tautybės 
• . . ama va1kš·· · . . 

tis VJesose Vietose tik nuo 6 . . c1ott gatvem1s ir rody-
iki 20 valandos. Be šito v· . 360 , ISI 

SS ypatingojo bririo 
(SS-Sonderko111nra1rdo) 
vadas ir žydri žudy1rirĮ 
Pmreriuose orgmriza
tori11s bei vykdytojas 
SS rmtersturmfiilrrer 
M. Weissas 

,., Do,'}'do žvaigždė - skydas 
(hebr. Mage11 David) -
judaizmo simbolis. Aliuzija 
i senovės Izraelio karalių 
Dorydą. Terminas pradėlas 
varloli viduramžiais. Dabar 
Izraelio valstybinės vėliavos 

sudedamoji dalis. Simboli
zuoja ska ičių 7 (šeši kampai 
ir centras). 

► 

Kauno miesto komisaro 
skelbimas dėl sa11tykh1 su 
žydais 

.. ,, . 
auvr, 1941, liepos 11, 

Nr.16. 

"'T,,, par, liepos 29, Nr. 31. 

Der Stacltkommi~i;ar in Kauen 

Oeffentliche Bekanntmachung Nr. 35 
betrcrtencl dcn V erkehr mit Juden 

0,,,,,ol\l ~l• IJ'l,,..lll'OOM M•hM'•hl lANnanltt•I odtr 10rutlp Wartn an 
dfl!S litaut.sch„n VoDl:eis au,; lhrem a , .. J urt„n 1u ttrkaut r n . zu •~rt.auschf'I\ 
IHntll'n Emptindtn hrraus Jfailchcn od„r 1u Vf1'Chrnk'"n. DI• Aufnfthm~ 
Vtrk„hr mlt Jurt,n 11blf'hnt,, mu,a Sl!IC'hlh llt""h'"'r Bnl,huntrm zwbc-hf'n 
d•nnO<'h fut t.lcUch f ,stsostcOt wor. Antth6r1r.n d,r nlchtJQdlOC'hrn Be
d('ln, '1L1 " d„n nm Ghtlto zur Ar~ v61itttun.a und Judt n t,t 'Yffbotm. 
~ltAUitle und zuril•kmor,,hl•rrn- 31 Ote An.,.h6rlttn d..- dwtl<:hen 
dffl Jw!•n Pll• irt, V,rbtndu~n m.l P olael und lltaullChen !Ulf-llzrl 
tfnulnf'n P«:rson<'n Jltau(S('hrr Stut.s- alnd anųw1c,,,n. jPdf' Ann ,hf'run 
~ ,.h6rhilc:,.lt aubunf'hmrn. lch •r- z bthrn Anvt'hlSr1nn d'"r ntcht JOfil. 
Jaae dahtt fol,-n.dt &st!mmunirrn: 1chrn Be,"61kuun• untt Ju41tn rilrk• 

l> Der P.tamtr n nl<,htJOdl_.h,n Be- a!cht.lloe zu unt,rnlnden. Wrr dlNen 
T61kfl'run1 w lrd hlermlt untrr,ųt. ~stlrnmun~ n zuwtderh&ndelt. wtrd 
ml l Anphllrtc,,n d,r jOdl•cllon Beval- ltr•ns beatratt. 
keTUn,r lrrend"IIVelch"!:n Vn1t~hr z:u 4) OI.• Bnt1mmunpn d\Nn Jte• 
unttrhnJtr n. Aurh etnl11che Gfo:iir,rl.• kanntm•ch~ tntc.n mlt dcm:J. h.tuU
ch~ %Wtlc.h•n An~hi;?1Sf'n dPr mcht• C',.n ·r~r fn Kratt. 
JOdl.!chen Br.v01k„runa und d-n J u~ Kaurn d„n 13 JO 41.. 
d~n &1nd Vf'rb,-,ten. l Dar St.t1tllommi~~r fn &au~n 

2> Drr .r~mt""n nlchtJQdlrchc!I B•- se-a, C"R,. ' fll"."R 
"61keruna Wlrd b ltnnll unttnųt, 811 - Oberli.!lrn 

Kauno :Oliesto Komisriro 

skelbimas nr. 35 
dėl santykių su žydais 

Nort dldtioll lietuvių tauto, d&US11• 1 art,a do•anoU bd•m• maisto produk
m.a, ..,,lko Jauomo .....iama, ••n&ta 1111 arba llaJp pmea. Dtaudllama tu• 
bet koldo antyldawno su t,dal1, V\a riti ~ antykkllS tu,, M b'dų 
~lto -Ik kudl•n t• nka kon'lta- tautybN .,.,,,ntoJų Ir 1)-dų. 
tuoll, ucl einanttffllO 11 1httto l dar- 3> \'ok~ų poUcĮJoo Ir unuvlų pa
bovlett Ir atp! srlttanUoms t,dama can,1• pollC'!Joe P&NtsllnaJ lapttl bt 
- !Mka lllrntotl l')'ŠIII au pavtenlala · - vlJllnU k•ll- bet lnlklam 
Llat,s- Pllleąllk ~~ ....... - .. .,.. ~.,. 
alcf"Iblu J lul'.'M nuoittatu,: ,·,nta.lll tr f:)-cTu . K u flo•llt'n 1t rn 

l ) Vl&lernt ne tyd tl tl\uty~ 1 ,r.f'n„ nuo."'-tatam, bu, IT1,rlta\ \\."\u,l~1'mns. 
tOJl\ffll d raudllama i,ala ll<ytl t-<'t ko- 41 Slo •k•l~lmo nllOltAtal laų;alloJa 
l<l'M a,ntykhn 1\1 t,-dų \aut,-b6o ,,.,. nuo lloa dt.noa. 
'""'toJala. Dnludllaml nel papr•<tl Kaunaa. l!Ml. X. 13 d. 
-lkalb6Įlma\ 1U11 ne 1)-dq tautybk 
sir--.ntoJ,a Ir t,dų. 

21 Vlsl•mo ne 11'1111 taul)·bte srnn
toJ..,.. draudlltuna sivdf.vlll6tl, kelatl 

- -~111--1-.> C'BA.'t!EII 
SA. Obe-n• 

Kauno miesto teritorijoje gyvenę žydtĮ tautybės asmenys, 
be lyties ir amžiaus skirtumo, nuo 1941 metų liepos 15 
dienos iki rugpjūčio 15 dienos turėjo persikelti gyventi 
i Kauno priemiestį - Vilijampolę. Persikėlimo eig,Į pri
žiūrėti buvo įpareigoti Kauno komendanti'iros ir Kauno 
miesto lietuvitf policijos pareigiinai86.\ Kaip informavo to 
meto spauda, jau liepos 28 dieną į Vilijampolę persikėlė 
35 procentai žydų86~. 

194 1 mehf liepos 28 dieną Kauno miesto komisaras 
SA oberfuhrer H. Crameris sugriežtino sankcijas žydų 
tautybės Lietuvos piliečiams ir uždraudė jiems vaikščio-
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...,. 

ti ce t · · · . . n rmem1s miesto gatvėmis šali . . . . . . 
vazmoJ·amo kel1·0 d •. . gatvia1s. Jie tureJO eiti 

esmmoju kr · t . 
Gyventojams žydams b d as u vienas paskui kitą. 

. uvo raudžiam l k • . pas1vaikščioJ·imo • il . . a an cyt:1s visose 1 r po s10 vietos · • • se ir skveruose T . .. e, v1esuos1uose parkuo-
. . · aip pat pems buvo dr d'· 

v1esose vietose esan .. . au z1ama naudotis 
• . c1a1s suolaiss10 .ki. . 

pazistamais nežydais Kaun . ' sve1 nt1s su sutiktais 
fuhrer H. Cram . 19. o miesto komisaras SA ober-

. . ens 41 metų ru ·- •· . Vlesą skelbimą Nr 
5 

d . . gpJucto 6 dieną pasirašė 
l 

· , raudz1ant1· . 
O valandos ryto lankyti v· . gyven'.oJams žydams iki 

ten pirktis;1. iesas turgavietes ir krautuves, 

1941 metų spalio 13 di . 
oberfuhrer H C . eną Kauno miesto komisaras SA 

· ramens · •· pasuase nuostatus draud·. 362 • z1an-

Ka11110 žyd11 geto dok11-
111e11tas 

170 Privalomas nutarim3.S Nr. l, 
ten pat, liepos 28, Nr. 30. 

'" Ten pat, rugpjūčio 6, Nr. 38. 

ri Kiuno miesto komisaro 
skelbimas Nr. 35 dėl santy
kių su iydais, te11 pat, spalio 

14, Nr. 97 

" Tikras jo vardas ir pavardė 
buvo Elkes Elchanan, gimęs 
1879 m. 2cmaičių Kalvari
joje. Gydytojas terapeutas, 
b,ig~s mokslus Šveicarijoje. 
Al1)'VUS sionistas. Reto pa
dorumo ir drąsos žmogus. 
Pagrindinė jo klaida - kad 
Jis tikėjosi išvengti auktJ ne
priekaištingai vykdydamas 
1·ok.icčių jsakymus. Nužudy
tas Dachau koncentracijos 
stovykloje 1944-10-17. 

~i~ b;:ukok'.us Kaun~ ~iesto vietos gyventojų ryšius su 
y ų tybes asmemm,s. Komisaro skelb' b . · k d . ime uvo te1-

?1ama, a „nors d1dž_ioji lietuvių tautos dauguma, sveiko 
J~Us°'.o vedam~, vengia bet kokio santykiavimo su ž dais, 
vis delta beveik kasdien tenka konstatuot,· kad ~ f 'š . , eman-
,e~ s l g~to ! darbovietę ir atgal grįžtantiems žydams 
pas,se~a ~: ,megz~i ::šių s~ ~avieniais Lietuvos pilietybės 
a_s~ emm1s .' :o~ectų poltc1JOS ir lietuvių pagalbinės po
hctJOS p_are1guna1 -~-uvo_ įspėti be atodairos užkirsti kelią 
~e~ kokiam ~-uartepmu1 tarp nežydų tautybės gyventojų 
ir zydų. Nusizengusiems šiems nuostatams grėsė griežtos 

baudos872
• 

• Netrukus Kauno gete apsigyveno 25-30 tūkstančių 
zyd~. _:aldyti tiek gyventojų buvo nelengva, todėl Vy
resmop Kauno žydų bendruomenės taryba (Aeltestenrat 
der Juedischen Ghetto Gemeinde Kauen) (pirmininkas Ei
chanonas Elkesas873) 1941 metų rugpjūčio 6 dieną priė
mė sprendimą įsteigti tvarkos tarnybą. Jau rugpjūčio 10 
dieną prasidėjo savanorių registracija. 1941 metų rugpjū
čio 15 dieną galutinai buvo įsteigta Kauno geto policija, 
oficialiai vadinta Vilijampolės geto žydq policija (Judische 
Ghetto-Polizei in Wiliampole). Ji buvo pavaldi žydų ko
mitetui ir turėjo savo įstatus (patvirtinti 1941 metų gruo
džio mėn.) , kuriuose buvo nusakyta pagrindinė policijos 
funkcija: palaikyti gete vidaus tvarką. Policijos pareigūnai 
turėjo ant kairės rankovės ryšėti baltą raištį su mėlynos 
spalvos Dovydo žvaigžde ir užrašu „Juedische Ghetto Po
lizei". Eiliniai policininkai dėvėjo uniformines kepures su 
šešiakampe Dovydo žvaigžde ir asmeniniu policininko 
numeriu. Kauno geto žydų policijai vadovavo Vyresnio
sios Kauno žydtĮ bendruomenės tarybos narys Moisejus 
Kopelmanas. Šia~ pareigas jis ėjo iki 1944 mettĮ sausio 
vidurio. Po M. Kopelmano Kauno žydti.policijai trumpai 
vadovavo Maišė Levinas. M. Kopehnano pavaduotoju iki 
1941 metų gruodžio l dienos buvo buvęs Lietuvos kariuo
menės kapitonas Michailas Bramsonas (tuo pat metu jis 
vadovavo kriminalinei policijai). M. Kopelmanas buvo 
be galo sąžiningas ir padorus žmogus, kuris sutiko eiti 
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siūlornas pareiga~ vien todėl kad . . .. 
dži11 i žydlĮ polic" . d , . JO praše l aryba. Iš pra-

lJOs va ovo vietą l ' d 
(Beno) l.ipccris'·• Ka pre en avo Benjaminas 
k . • uno gete vadovav,, : d d . . 
4 brigadai kuri atl 'k . . . t ~ 'l.Y Ų arb111111-
, ' 1 0 Įvairius darb . 
Kaune. lcn jb u:,,.nv·· . . . . w, ges tapo buslinėje 

. . ,zge paz111t1~ su a 1., 
pare1guna1s ir mė . .. . . U"l>LO rango gestapo 
'[' . grno uzgrobt1 vaJd: · , d 

aciau 11etas Įpar .- • .. zią zy 4 policiJ. oi· e . c1g0Ju )! vado . . ,, . 
nrnkų skyriui. Likvid . vau11 Zydų tarybos darbi-
. 1 · . UuJant getą 1944 

sis epe, laciau gestapas susek· . . metų vasarą jis pa-
1941 metų gru~.-1 ., . e JO sleptuvę ir nužudė N 

VUL.IO l dienos Ka • uo 
pavadu~toju buvo paskirtas l h un_o žyd11 policijos vado 
vęs policijos 111 nuov d ~ ~da Zupoviėius, iki tol bu

a os VJJštnink 19 
36:1 u. 42 metų birielį 

Ka11110 geto iyclt/ policijos 
vadas M. Kopelma11as 

Kaw10 žyd11 geto policijos 
vado pavaduotojas 
/ellllcia L'.upovičlus (Estcr 
Lurje piesil,ys) 

" ' Glm~s 1896 m. Grodnc. 

"' Bubnyi A., Kauno Ir 
VllnlaUl gc111 f.yd11 pollci,a 
(1911- 19"4 111.), Ge110CI 
Jai Ir TtZllltll( IJa , 2()0',, 

Nr.1(17), p. 6H. 

" Arad Y., C,litllo /11 l•lr1111e1, 
p. 76. 

'" l)aug na11j11 lalwtJ h11 t11, / 
lalJY(, 19,JZ, gcg. 5, Nr. 101 
(265), 

•• Kauno mic,to burml"! tro 
St. Kenitavitlau, 1912 O', OH 

skclblmaJ Nr. 8, lc11 P"'· 
geg. 8, Nr. l 07 (2hH), 

"' ll10p116,p,m1ū 11po1icrc, 
l , 6, MocKua, l 960, e. 600. 

jį siame poste pakeitė advokatas Jakovas Abramovičius, 
prieš tai dirbąs geto teisme. 

Kauno geto žydų policija daugiausia buvo komplek
tuojama i~ fizi ~kai stiprių, ta rnavu~ių kariuomenėje vyrų. 
fš pradžių 1941 metai~ policijoje buvo tik 60 žmonių, ta
čiau netruku~ - rugpJučio 22 dienos duomenimis - etati
nių vienetų ~kaičiu!> išaugo iki l 86~7

". Ilgainiui Kauno geto 
žyd ų policija išaugo i 11t ipri ą, gerai organizuotą ir draus
mingą in~tituciją, kurioje tarnavo 220- 230 :.i.mon ių. 

l 942 metų balandi policija huvo trečdal iu sumažinta -
77 policininkai gestapo įsakymu buvo iš tarnybos atleisti 
ir pasit1sti darbams į Kauno aeroclromą~70 • Tai buvo susij~ 
su tuo, kad 1942 metų pava~ari dėl vokicčitĮ teroro ~uma
:i.ėjo geto gyventoj tĮ skaičius ir užimama teritorija. Nuo 
gegu:.i,ės l dienos iš geto ribų buvo išskirtas ši aurės vaka• 
n1 blokas. Jo riba šiaurės vakaruose ėjo ŽemaičitĮ plentu, 
šiaurės rytuose - DemokrattĮ gatve ir pietryčiuose - Pa
neritĮ gatvem. Gegužės 8 dieną Kauno miesto burmistro 
St. Kenstavičiaus skelbime informuota, kad siaurinant 
geto ribas Vilijampolėje yra laisvi trylikos gatvitĮ gyvena
mieji namai, ir buvę jtĮ savininkai kviečiami iki gegužės 
20 dienos grįžti į buvusius savo butusm. Liepos mėnesį 

policija vėl buvo sumažinta 23 policininkais. Kauno geto 
1.yd11 policija skyrėsi nuo kitLĮ getLĮ policijos. Dauguma jos 
vadov11 ir eilinilĮ polic ininktĮ buvo sionistinitĮ organizaci
jtĮ nariai ir uiėmė vadovaujanč ii1sias pareigas gete. Kauno 
geto Žycl11 taryba, kitaip nei Vilniaus, palan kiai ·1.ii'1rcjo į 
pasipric~inimo okupantams j udėjimą. 

Ne paslaptis, kad žydtĮ gd o policija padėjo at rinkinėti 

savo tcvynainius į vaclinam,1sias mirties kolonas, kurios 
buvo formuojamos ir siunčiamos į cgzckucij lĮ vietas, ta
čiau jie stengdavosi si11sti mirti senyvo amžiaus, ligotus . 
nedarbingus ir nepatikimus žydus. 'taip 1941 metq spalio 
28 dien.1 atrenkant l O li'lkst. Kauno geto žyd11 sušaudy
ti, geto gyventojus rikiavo ir tvark,) palaikė Kauno žycl11 
geto policijaijn. Šios žiaurios akcijos metu getą saugojo 32 
3-iojo Kauno lietuvitĮ policijos bataliono policininkui. Jie 
gavo griežtq įsakym,1 - nė vieno žydo neišleisti už aptva-



ro880
• Bet tuo pačiu žydų policija bendradarbiavo su pasi

priešinimo organizacijomis getuose: vadovavo kariniam 
mokymui ir padėdavo įsigyti ginklų ir atsargų88 1 • 

Iš išorės Kauno getą saugojo 3-iasis ir vokiečių polici
jos batalionas, vadovaujamas SS hauptsturmfiihrer Alf
redo Tornbaumo. Jis zoologiškai neapkentė žydų, siun
dė ant jų savo piktą šunį ir mušė botagu su švininiu 
antgaliu882

• Visas vokiečių batalionas bazavosi Kaune, 
tačiau jo apsauginė kuopa buvo dislokuota šalia geto 
aptvaro. Kai kurie šaltiniai nurodo, kad Kauno getą pa
dėjo saugoti prancūzai, danai, belgai88l. 

Kauno geto žydų policijos struktūra buvo tokia: vado
vybė, baudos skyrius (nariai advokatai Efraimas Buchas 
ir Mošė Zakas, taip pat J. Černius), kriminalinis skyrius 
(sudarytas 1941 metų gruodį, vadovavo M. Bramsonas, 
po jo Cvi Levinas; skyriuje tarnavo ir moterys), kalėjimo 
ir dirbtuvių sargyba, darbų ir arešto namų sargyba, poli
cijos namai, sanitarijos tarnyba, telefono centrinė. Be to, 
buvo l, 11, III ir IV nuovados, kiekviena atskirame geto ra
!o~e. -~ikvidavus Mažąjį getą, nuovadų skaičius sumažėjo 
iki tnJų, o nuo 1944 metų sausio - iki dviejų. 1942 metų 
kovo mėnesį buvo įsteigta policijos inspektoriaus tarny
ba darbo prievolės reikalams (inspektorius - sionistinės 
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D11 žyd11 polici11i11kai 
saugo s11i111t11osi11s paiei
dėj11s 

"" LCVA, f. R-1, ap. l , b. l , l. 3. 

"' Levin D., Kai kune faktai ir 

problemos, susiję su Lietu• 
vos iydlĮ kova prieš nacius 
ir jų vietinius talkininkus 
(1941 - 1945), At111111ties 
die110s 11,c days of Memory. 
Vilnius, 1995, p. 290. 

"' A. Tornbaumas 1962 111. 

buvo teisiamas Visbadene, 
tačiau išteisintas. 

"' At111i11ties dic110s. 1/rc dnys o/ 
Memory, p. 477. 

Trumpai Ka11no žydtĮ 
policijai vadovavęs Moišė 
Levi11as (kairėje), Kauno 
iydt/ policijos vado 
pavad11otojas feltuda 
Z11povili11s (ce11tre) ir 
vėliau tapęs žyd11 tvarkos 
tarnybos Ka11110 ko11cen
tmcijos stovykloje vadov11 
T. Aro11štamas 

"'Vienasis žyd,1 pogrindžio 
vadovų, mokė elgtis su gin
klais. 1944-03-27 nukankin
tas lX forte. 

"'Jordanas Fritzas (kituose 
dokumentuose - Frie-
drich) - SA ir SS l111upts
lt1rmjfihrer, SD tarnautojas. 
Kauno civilinės adminis
tracijos referentas iyd,1 
klausimais, Kauno geto 
komendantas. 

organizacijos narys Jehošua (Ika) Grinbergas884, žydų 
policijos l nuovados viršininkas) o tų pačių metų liepos 
mėnesį iš trijtĮ policijos tarnautojų (policijos sprendėjų) 
sudaryta kolegija konfliktams spręsti vykdė teismo funk
cijas. Be bendrosios geto apsaugos, buvo įkurta speciali 
pagrindinių varttĮ apsauga (Torwache in Ghetto in Wili
ampole). Vartų apsaugai iki 1942 metų birželio vadova
vo Tylė, vėliau jį pakeitė Čichas, tačiau šias pareigas ėjo 
neilgai. Netrukus jį pakeitė atvykęs iš Vienos SS karinin
kas Katainas. Tačiau netrukus ir jis buvo perkeltas į kitą 

tarnybos vietą. Tokie dažni policijos pareigūnų keitimai, 
kuriuos vokiečiai gana dažnai praktikuodavo, tarp geto 
gyventojtĮ sėjo paniką ir baimės jausmą. 1942 metų ru
denį buvo sudarytas specialus žydų policijos būrys geto 
vartams ir arešto namams slaptai sekti. Specialiai paskir
tam policijos pareigūnui buvo pavesta rašyti dienoraštį 

,,Vilijampolės geto žydų policijos istorija". 
1941 mettĮ rugsėjo 15 dieną vokiečiai Žydq tarybai 

išdavė darbo pažymėjimus (Arbeitsscheine), arba vadi
namuosius Jordano pasus8R5• Geler šai11 (jidiš kalba) buvo 
bendri geltonos spalvos pažymėjimai, išleisti vokiečių 

darbo biržos žydtĮ darbininkams specialistams. Šaino sa
vininkas galėjo ramiai gyventi ir nelabai jaudintis dėl savo 
gyvybės, todėl vyko tikras karas siekiant juos įsigyti. 
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1942 metų vasarį buvo patvirtinti nauji žydų polici
ninkų skiriamieji ženk.lai: policijos viršininkas (Chef der 
J11dischen Ghettopolizei), viršininko pavaduotojas, ins
pektorius (Inspektor der J11dische11 Ghettopolizei), rajono 
komendantas, komendanto pavaduotojas, pirmasis poli
cininkas686. Tų pačių metų vidurvasarį prie žydų policijos 
buvo sudaryta komisija, įgaliota organizuoti apsaugą oro 
pavojaus metu. 

Iš vokiečių pusės su Kauno komisaro įgaliojimais 
geto viršininku 1942 metų rugsėjo mėn. buvo paskir
tas Erichas Kepenas, labai neigiamai nusiteikęs žydų 
atžvilgiu. Laimei, spalio mėnesį jį pakeitė SA 1111/ers
turmfiihrer Mileris. Šias pareigas jis ėjo iki 1943 metų 
pabaigos. Visada tvarkingai apsirengęs puikiai pasiūtu 
SA karininko munduru, jis gana žmoniškai elgėsi su 
žydais. 

1942 metų rugpjūčio 4 dieną Kauno getą su svita 
pirmą kartą inspektavo Lietuvos generalinės srities SS ir 
~olicijos vadas SS brigadefiihrer ir policijos generolas ma
J~:as ~- Wysockis. Jis susipažino su geto apsauga, apžiū
reJo ~irbt~ves, vo_~ečių Darbo tarnybą ir kitas įstaigas88i_ 
Po menes10, rugseJo 7 dieną J·is dar kartą atvyko •. - . 1· t 888 ' apz1ure 1 
ge o ~argybos . Žydų policininkams buvo uždrausta ati-
duoti pagarbą kariškai: jie privalėjo sveikintis nukeldam. 
kepures. Rugpjūčio 8 dieną paskelbtas vokiečių nurody~ 
mas kad geto žyd li ·· 

' . 4 po CIJOS pareigūnai, gaisrininkai ir 
darbo sk.-yn_aus nariai privalo rytais sveikintis nukeldami 
kepurę, o tik paskui atsistodami ramiai Ti d · 1 .. 
vvra· · ai ·• d · o e v1s1 geto 

, 1 pnv CJO ėvėti kepures. 
Kiekvienas h-d r · · 

kad di b • '. ų po ICIJOS pareigūnas turėjo prisiekti, 
r s \ ISos zydu bendrijos lab · N . . . 

centriniame valstvb : u1. esenia1 Lietuvos 
doku ' ~s _archyve buvo rastas unikalus žydų 

mentas - patv1rtmta Kau . 
priesaikos teksto k .. l!(,'9 no geto zydų policininko 

op1Ja . Dokumentas b 
ant pergamento dviem kalbomis „d .. ( uvo parašytas 
kalba) ir hebraJ·ų ( . • - J1 1s Europos žydų 
b ) senoves zydų valstyb. . 1 a - ir perrištas bal . . ine zraelio kai-

. tai melynu kas • 1.kil . 
sa1kos da"i mo ce .. pinu. s . minga prie-

remoni1a 1·vyk 19 
368 ° 42 metų lapkričio J 

.,. Tory A., Ka11110 gctt1S: 
dit1w po dtenos, Vilnius, 
2000. p. 70. 

.,. Te11 pat, p. 119 

"'Tr11 pat. p. 131. 

'" LC\IA, f. R-973, ap. 2, 
b. 23, l. l. 

+ 

Ka11110 geto žyd11 policijos pareig1i1111 priesaikos tekstas jidiš (kairėje) ir hebrajtĮ 
(deši11ėje) kalbomis (LC\IA.f R-973, ap. 2, b. 23, l. l) 

. . . . • k · l„ e Į priesaikos iškilmes dieną speoaha1 parm toJe sa eJ • . . . • 
atvyko 152 geto policininkai, Tarybos nana1 ir da~g zyd_t! 
bendruomenės atstovl). Iškilmėms vadovavo vienas is 
žydų policijos viršininktĮ ir sionistinės organizacijos ~ei-

k .. J Z . •. žydų rnrybos pirmininko sekretonaus 
eJ lĮ . upov1c1us. , .. .• . . . . 

pavaduotojas skaitė priesaikos tekstą 11d1s ir he_br'.lJLt ka~-
bomis, o stovintys rikiuotėje policininkat kartOJO Ją zod1s 

žodin: 
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"'Beilesos J., Judkė, Vilnius, 
2001, p. 127- 128. 

o 

,,~š, V~ijampolės geto žydų policijos pareigūnas, da
lyv_a~tJa~t ~ydų tarybos pirmininkui ir policijos viršinin
kui, 1šk1\mmgai pažadu: 

- než_iū~int pavojų ir negailėdamas laiko vykdyti man 

pattketas pareigas; 
- ne~iekti pasipelnymo iš užimamų pareigų nei sau, 

nei draugams, nei pažjstamiems; 
- visas savo jėgas ir žinias skirti geto žydų bendruo-

menės labui. 
Aš pažadu (parašas)."890 

Grojant geto simfoniniam orkestrui, policijos vadovai 
ir policininkai po vieną prieidavo prie stalo ir pasirašyda
vo po priesaikos tekstu. Sujaudinti Tarybos narių ir poli
cijos vadovų žodžių policininkai tvirtai pasiryžo saugoti 
žmonišką orumą ir žydo garbę. Ceremonijos pabaigoje 
visi atsistojo ir sugiedojo sionistinį himną „Hatikva". 

Priesaikos davimo ceremonijoje dalyvavęs žydų or
kestras buvo suburtas 1942 metų vasarą. Tuo metu gete 
gyveno gana daug garsių muzikantų, keli netgi iš garsios 
valstybinės Kauno operos. Kad turėtų galimybę ir toliau 
repetuoti, visi muzikantai buvo užrašyti i žydų policiją. 
Taip buvo sukurtas žydų policijos orkestras. Buvo atida
rytas policijos klubas, kuriame orkestras du kartus per 
savaitę rengdavo koncertus. Orkestro dirigentas buvo 
Michelis Hofmekleris, koncertmeisteris - smuikininkas 

Abraomas Stupe\is. 
1942 metlĮ gruodžio 7 dieną Kauno getą, lydimas SA 

brigadefiihrer H. Cramerio, tarnybiniais reikalais ap
lankė Trečiojo reicho sveikatos apsaugos ministras 
NSDAP reichsleiteris SS grupperifiihrer medicinos dr. 
Leonardas Conti. Jis kruopščiai patikrino geto sanitarinę 
b.:-1klę ir liko patenkintas. žydų viešosios tvarkos pažeidėjus policija turėjo tei-
sę bausti: taikyti fizinę nuobaudą, piniginę baudą (iki 
100 rublių arba 10 RM) ir uždarymui arešto na~ms iki 
7 parų. 1943 metų liepos mėn. buvo parengtas tr ~~~ll 
tarybos pirmininko E. Elkeso patvirtinta_s žydų ~0~1CtJOS 
Baudq skyriaus reglamentas. BaudtĮ skyriaus nana1 buvo 
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trys žydų policijos parei - · , . 
viršininkas laipsnio T guna1, ne zemesnio kaip rajoninis 
skyrius buvo . ~o pat metu liepos 14 dieną Baudų 
Skundų komit:::;gakni~uotas_:_ įkurtas pavaldus Tarybai 

, uns ture1o nag · • • . 
bei apeliac· · .. . rmeti visus skundus 

m1us pare1skimus Skund k . 
buvo advokatai Izr 

1
. B : . ų om1teto nariai 

ae is ernstemas M š . ..,.. • . 
Natanas Markovski 591 ' 

0 
e 

1
obacnikas ir s . 

1943 metų balandį vokiečiai a ka . 
kad oro antskryd'. P ltmo Kauno getą z1ų metu iš g t • .. ' 
mos signalinės raketos U,. ~ _o te_~1tonios buvo leidžia-

. z tai zadeJo t ·1cyt· 1 b 
tas sankcijas, tarp jų us ( . ai I a a i griež-

p 
· • . P ę 75 zmones) žyd 1 .. as1ųst1 l IX fortą. Dėl to ž d t . ų po icminkų 

geriau organizuoti g t y ų aryba ir policija pradėi·o 
b 

e o apsaugą 
uvo sukurtas detal l oro antskrydžių metu· 

us P anas · · • · 
tu su geto komendant . ' v1s1 zydų policininkai kar-
i- u 1r savo · ·· . i~tuvių policininkais pat 1· dv1rsmmkais, taip pat su 
uztemd ru JUO avo geto · 

Ž 
ymą, varė praeivius . š . . gatvese, stebėjo 

ydų tarybos sprend. l gatvių ir t. t. 
policijos skyrius sau i~u buvo įsteigtas specialus žyd 
Perec p d. goti geto daržų Sky . . ų 

-~s a isonas. Jis prieš ka . nu1 vadovavo 
mene1e karininku . b rą tarnavo Lietuvos ka . 
d

. . 1r uvo • nuo-
210 nariųs92 vienas pirmŲJ·ų • d . · zy Ų pognn-
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Kauno geto žyd11 policijos 
pnreig1i 11ni Pn11em,mskis 
ir JJ11ka11cns 

""1 Tory A., Kauno getas: d1c11n 
po dienos, p. 425. 

"' 2003 m. gyveno lzroelyje. 

-

• 

žyd1Į tvarkos tarnybos 
Ka11110 koncentracijos 
stovykloje vadovas 
T. Aro11šta111as 

1943 metų pavasarį į Kauną atvyko nemažai vokiečitĮ 
šeimų. Lietuvių gyventojus iškeldinant iš butų lietuvių 
polic ininkam s talkino ir žydai. Naujajai vokiečių šeimai 

kraustantis į jai skirtą butą, ,,naujakurius" lydėdavo ketu

ri policininkai: vienas vokietis, vienas lietuvis ir du žydai. 

Žydų policininkai buvo įpareigoti sekti lietuvių polici

ninkus, kad šie nevogtų išvaromtĮ iš butų lietuvitĮ daiktų. 
ŽydtĮ policininktĮ dalyvavimas iškeldinimo akcijose kurs

tė neapykantą lietuviq visuomenėje: daugelis manė, kad 

tai žydai pasisiūlė į pagalbą vokiečiams iškeldinant lie

tuvius. Tokiomis akcijomis vokiečiai siekė dviej tĮ tiksltr 

a tlaisvinti butus vokiečių „naujakuriams" ir skatinti lie

tuviq neapykantą žydams. Kad sumažintq įtampą, žydtĮ 
taryba leido žydtĮ policininkams, vykdant specialias akci

jas mieste, rengtis civiliais rC1bais. Tuo pačiu Taryba įsakė 
policininkams nesikišti į ginčus tarp vokiečių policinin

ktĮ ir iškeldinamtĮ gyventojlĮ lietuvių. 
Sugriežtinus režimą 1943 mettĮ rugsėjo-spalio mėne

siais Kauno getas buvo reorganizuotas į Kauno centrinę 
ko ncentracijos stovyklą, o jos komendantu paskirtas SS 
hauptsturmfuhrer Wilhelmas Goecke. Savo rezidenci-
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1''ERICST1TTEN 

• 

Kauno ko11cc11tmcijos 
st~?klos kalinio naktinis 
le1d1111as 

ją ir štaba-buta jis ire . . . 
ston·klos· . . . , .. ~?e specialiai atitvertame Kauno 

. ra.1one ir is Cia vadov ' k" " ' 1944-03-25 pervadina• 
mąią Vaikų akciią bu"o 
lil."\iduoti ,isi Kauno ~•to 
,-aikai iki trylikos m<t~. 

cijos stovrkloms Lietu . . a, o lloms koncentra-
dėjėjai buvo SS b 'OJe. \\ . Goecke artimiausi pa-

. o ersturmfūhrer R. ck 
charfūhrer Pilgrem . F· ·. lll ·as, SS zmters-

as tr I\'lgeras b . k" . ž 
buvo paleista ir ,ietoj jos lik tik e1 ·111. ydų taryba 
194-1 metu kovo m. . ? stovyklos seniūnas. 

• enes1 po Vaiį,, ak .. ~ 
buvo išvailq1a ir iste·,.; . ·-r . CIJO~ J geto policija 
T • I5,a nau1a vadin •· 
varkos tarnrba" U d. J amo)l „Įstatymo ir 

• u zsc zer Ordn d" 
Odeman), kuri . . . ungs zenst - JOD arba 
. .. OS ste1ge1a bm·o ž rd 

kieoų komendantūra i b . ne ) ų taryba, o vo-
\ 1si nariai l?a,·o sk.i . . am~• OJe buvo 43 pareigūnai. 
100 .., namuosius ženkl 1· 

. Pirmuoju ist ·o e IUS su raidėmis 
. . e1~tos tarn,i>o d 

tas gescapo agentas "s t · . . s va ovu buvo paskir-
hmi> o . . · tpcens Jo ,.,.;-, . 
. ocncionas Ž-emai•'......, - . . - u.uuaus1 padėjėjai 

l"lmn :- 1. u ~- - Ir \ ulfas \''il . 
---'4Ullu.'1J tapo buves B • . enciūkas. Paskui 
tojas ch • · L1pceno p d · -· • 

· uliganas ir sadi a e.1e1as ir pavaduo-
D · stas T.1 nch rausmei palaį~,"ti . t·. .. umas Aronštamasffi 
="-· . ! "4llnO k .. . 
o--y~ atsiuntė keliu d .. . - oncentrac11os stowkJą 
Raudonajai anni. . · . esimoų vokiečiu būri ka • .. 896 
laikas li · lai artinantis prie Li . : " po . 
. k,1duoti i\·d k etu,·os sienų at · · Zl·dam . ų on~ntra .. ' e10 
• s saugoti ir ,-ar. . OJos stovyklą. Vokie .. . 

;ti P3naudo·o .,,a.,__ c1a1 
J:--1 1 P"UN.Inesnius latvių 

.,. 1944 m. vasaros pradiioj, 
kalinių mini• ii torsiog 
sudraskė. 

"'Gelpernas D .. Kai kunr 
pasipridinimo Kouno 
gete nuhietimo klausim;u, 
,teminties dimru, nlnius. 
1995, p. 333. 

,.. Koncen1r.tcijos sto,1·klų 
Vokirtijos tcritonjojr 
priiiūnftojai, skiriami oš 
kriminalinių nUSlkaltt~ų. 

• 

Ka11110 žyd11 geto 
el'llk11acija 

,.. H. Homml,rio ;sakymas dd 
getų li.l..•vidavin10 Ostland, 
)T:I knygoj, . KancTpo<j,J 8 

~OKf>trHn.,•, p. 363-36-1, 

ir estų policijos batalionų narius, į miestą buvo permesti 
papildomi vokiečių SS daliniai ir vengrų SS brigada. Ap
saugos bei konvojavimo darbams panaudojo ir lietuvių 
policijos batalionų pareigūnus. 

1943 metų birželio 21 dieną vokiečių policijos ir SS va
das SS reichsfiihrer H. Himmleris pasirašė specialų įsaką 
dėl visų likusių gyvų reichskomisariato Ostlando žydų8~-. 
Du pagrindiniai veiksniai buvo lemiami priimant tokj 
sprendimą. Pirmiausia dėl padėties fronte ir suaktyvėjus 
sovietinių partizanų veiklai reikėjo kuo greičiau spręsti 
iškilusią „žydtį problemą': Antra, H. Himmleris siekė 
palail...,rti „Osti" (1. y. Ryn1 pramonė) įmones ir suderinti 
žydtį naikinimą su jt) kaip darbo jėgos išnaudojinlU . 

Minėtame įsakyme buvo kalbama apie tai, kad būtina 
šalia Ostlando sostinės Rygos pastatyti didelę koncentra
cijos stovyklą, ,,į kurią bus pervestos visos pramoninės 
įmonės, esančios wrmachto žinioje, ir gaminančios ri1-
bus bei amuniciją". Ten ketinta sutelkti visus \·ertingus 
žydt) darbininkus. Kiltį žydtĮ atžvilgiu H. Himm.leris var
tojo tradicinį SS žargoną: ,,būtina evakuoti į Rytus visus 
nevertingus geni gyventojus". Įsakymas įsigaliojo nuo 
1943 metų rugpjūčio l dienos. Minima įsakyme stovykla 
taip ir nebuvo įsteigta. Vietoje jos buvo naudojama esa.n-
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ti netoli Rygos Kaiservaldo stovykla, aplink kurią buvo 
įkurta nemažai pagalbinių stovyklų. Vykdant įsakymą 
buvo lil'Viduojami getų likučiai. l 943 metų rudenį Kauno 
ir Šiaul ių getai buvo reorganizuoti i koncentracijos stovy
klas: jie iš vokiečių civilinės administracijos pavaldumo 
perėjo SS vadovybės žinion. Šios stovyklos egzistavo iki 
l 944 metų liepos vidurio. Visi likę netinkami darbui gy
ventojai buvo sušaudyti. Tuos, kurie dar sugebėjo dirbti, 
išvežė į darbo stovyklas Latvijos ir Estijos teritorijoje898, 

o likusius pasiuntė sunaikinti į Panerius ir Sosiborą. Per 
visą deportacijos laikotarpį į Estijos stovyklas buvo išvež
ta apie 20 tūkstančių Vilniaus ir beveik 3 tūkstančiai Kau
no geto kalinių899• 

"" Iki 1943 m. rugsėio Estijos 
lcritorijojc buvo 1stc1gtos 
24 konccntrncijos darbo 
stovyklos, <kzrtos specia
liai Kauno ir Vilniaus getų 
žydams. 

199 
Anom1K 6 .. l fa1111cTcK11t 

narepR o 3cTomu,, Atmi11-
ti,ios die110s. 11,e days of 
Mcmory. p. 193. 

"" Žuvo 1944-07-22 bombar
duojant Šiaulius. 

,., Jis i~gyveno katastrofą ir 
1949 m. buvo tardomas 
NKVD. 

Karo metais Lietuvos generalinės srities teritorijoje 
veikė ir mažesnės apimties žydų getas Šiauliuose. 1941 

metų liepos 18 dieną Šiaulių burmistras, suderinęs klausi
mą su vokiečių kariniu komendantu, įsakė visiems mies
to žydams nešioti skiriamąjį ženklą - Dovydo žvaigždę 
ir iki rugpjūčio 22 dienos persikraustyti gyventi į žaga
~ę. 1941 metų rugpjūčio 20 dieną Trakų gatvėje pradė
JO ~avo niūrią veiklą Šiaulių žydų getas. Iš pradžių čia 
apsigyveno beveik du tūkstančiai žydų. Žydų savivaldai 
~adova~,o Me~del_is Leibovičius900. /steigtos žydų polici
JO~ (kehos desunt1s vyrų) viršininku buvo paskirtas Jef
r~1mas G_e~sas90'. Jis turėjo lyderio talentą, tačiau trūko 

"" Bubnrs A., Vokieč111 okupuo
ta Lietuva, Vilnius, 1998, 

d1plomatm1ų sugebėjimų. Šias pareigas ėio iki 1944 t 
k š• 1· , me ų 
. ovo. iau mose Vilniaus gatvėje buvo įsteigtas dar vienas 
zydų getas, pavadintas „Kaukazu" - 1941 metų b . . 
• _ pa a1g0Je 
Jame gyveno 4,5 tūkstančio žydų. Šio geto z·ydų 1· . · . •.. k . po 1c1-
Jos v1rsinm u iš pradžių buvo paskirtas Dovyd F . 
o 1943 met Jie . .. . . as amas, 

. š· ~ pos men. JI pakeite Zavelis Gocas. 1943 metais iaul1ų getas k . v ·1 . 
d· ' aip 1 maus ir Kauno getai buvo 

perva mt~~ i koncentracijos stovyklą (komendan~as SS 
oberscharfuhrer Hermannas Schlofas) . . 
ją saugojo SS būr d . · Stovyklos tenton
ningo š· u1· ys, _va . ovau,amas SS rottenfuhrer Hen-

. ia ių getą likviduoti r d . 
15 dieną902_ P a eta l944 metų liepos 
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p. 226-227 

,., ll'olkonowski /., Okręg W1-
lfllski Zwiqzk11 Wnlki Zbroj
lltj Armii Krajowej w lntt1cl1 

1939- /945, Warszawa, 1996, 
s. 85, 190. 

Iki 1943 metų balandžio žydų tautybės žmonių getas 
su savo tvarkos palaikymo tarnyba funkcionavo ir Šven
čionyse. 

Lenkų autorius J. Wolkonowskis rašo, kad civilius 
žmones žudė Vilniaus apskrityje 15- 30 narių žudikų gau
jos, susidedančios tiktai iš žydų ir nesugebančių kovoti su 
vokiečiais. Ypatingu žiaurumu išsiskyrė žydų gauja, va
dovaujama žydės iš Ašmenos apskrities Smorgonės903• 

"'l laisvę, 1942, liepos 6, 
Nr. 154 (315). 

.. Sis dicnrnštis ėjo nuo l 941-
06-29 iki 1944-07-07 Vilniu
~. vyresnysis redaktorius 
luo2a$ Žukauskas. 

"'Pirmieji numeriai pasirodė 
1941-10-11. 

"'Pirmas numeris pasirodė 
1941·07-26 34 tūkstanfoi 
'&Unipliori,Į lirnžu, o antro 
numerio Jir:ižas - 46 tūks
tančiai. 

,. Redaktorius A. Riznydis. 

,,Išlaisvinus" Lietuvą l 944 metų vasarą dalis buvu
sių Vilniaus, Kauno ir Šiaulių žydų policijos narių buvo 
NKVD suimti ir nuteisti už kolaboravimą su vokiečiais. 

9. 

Lietuvių policijos 

spauda 

Ostlando reicho komisariate 1942 metais buvo leidžia
mi 43 laikraščiai, kurių bendras tiražas buvo l 084 000 

egzempliorių. Lietuvos generalinėje srityje tuo ~et~ b~vo 
leidžiama 12 laikraščių bendru 324 500 egzemphonų t1ra
žu90.J_ Lietuvių kalba dienraštis „Į laisvę" ėjo Kaune, 0 Vil

niuje - ,,Naujoji Lietuva"905
, vokieči~ kal?.~Ka~ne "~~~,e

ner Zeitung" ir Vilniuje„ Wi/naer Ze1tung .. D1e~_ra_stis „Į 

laisvę" turėjo „Žinių vokiečių kalba" puslapi, kuq iki l 941 

metLĮ spalio 11 dienos redagavo sonderfiihrer Johannes_as 

Rowinskis, Propaganda-Staffel Litai'.en v~~! s. Be ~o, Vi!: 
niuje lenkl1 kalba ėjo „Goniec cod~,e~'? · Be d~~n~: 
čių, dar ėjo savaitraščiai: Kaune - ,,Ukinmko p~t~.re~:s 
Telšiuose - ŽemaičiL! žemė", Šiauliuose - ,,Tev1ske , Pa-

,, " l " (Aukš-. • . - Panevėžio apygardos balsas , ,,Ba sas nevezYJe ,, " . • . _ 
taičių laikraštis), Vilniuje - ,,Karys ' Bi~zu~s_e - ,,NauJ~ 
. B. • •. . .. VilniuJ·e dar ėJ·o sava1trastis baltarusių S10S irzų ZlllJOS . . . . . 

kalba „Bielaruski Ho/as". Be minėtų leidm,'.ų, 1942. n~et~'.~ 
ėjo „Bibliografijos žinios", ,,N~.ujoj'. sod_y~: ' ,,ž~m~s u~i~ ' 
„Savitarpinės pagalbos žinios , ,,ž1burehs , ,,Knmmahnes 
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policijos žinios" ir mėnraštis „Ugniagesys"9()9. Nuo 1944 

metų lapkričio 25 dienos Lietuvių demokratų sąjunga la
bai trumpą laiką leido lietuvių dienraštį (nors ėjo ne kas

dien) ,.Tėvynė". Telšiuose irgi 1944 metų antrojoje pusėje 

ėjo laikraštis tokiu pačiu pavadinimu (vyresnysis redakto
rius ir leidėjas Petras Trifonas). 

Visi šie periodiniai leidiniai mažiau ar daugiau savo 

publikacijose arba informacijose nušvietė klausimus, 

susijusius su karo eiga, lietuvių teisėsaugos institucijlJ 

veikla. Kauno dienraštis „Ateitis" (leidėjas ir redaktorius 
Bronius Daunoras) dažnai pateikdavo informacijos apie 

nusižengimus karo meto įstatymams (nelegalus ginklų 

lailqrmas, priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos taisy
klių nesilaiJ...-ymas ir t. t.), Ostlando ir Lietuvos generalinės 

srities komisarų potvarkius, Mobilizacinio štabo skelbi

mus, apie lietuvių policijos orkestro viešuosius koncertus 

ir kita. ,.Naujoji Lietuva" informuodavo apie pertvarky
mus Vilniaus miesto teisėsaugos institucijose, rašė apie 

žydų teisinę padėtį, apie kovą su viešosios tvarkos pažei

dėjais, triukšmadariais ir girtuokliais, kovą su spekulian
tais ir kainų kėlėjais, jų viešą pasmerkimą Vilniaus miesto 

gatvėse, apie Vilniaus miesto ir apskrities priešgaisrinių 

komandų nelengvą ir pavojingą darbą karo metais ir t. t. 

Lietuvių policijos problemas nagrinėjo ir Reiche dirbu

sių lietuvių savaitraštis „Lietuviai", leidžiamas nuo 1942 

metų. Šio savaitraščio leidėjas buvo Bronius Daunoras, 
redaktorius Mikas Ilgūnas. 

Nuo 1942 metų sausio mėnesio ugniagesiams ir prieš
gaisrinės apsaugos reikalams skirtą specialų žurnalą 

,.Ugniagesys" pradėjo leisti Lietuvos ugniagesių organiza

cijų sąjunga (LUOS). Dar 1941 metų rugpjūčio mėnesį 

Sąjunga raštu kreipėsi į Generalinį komisarą prašydama 

leisti atnaujinti Sąjungos leistą sovietų valdžios uždarytą 

žurnalą. Tai buvo mėnesinis gerai iliustruotas ugniagesių 
žurnalas, jo redaktorius buvo LUOS pirmininkas, atsar

gos pulkininkas leitenantas Vitalius Baltrimas. Nuo 1943 

metų pradžios žurnalo redaktoriumi tapo V. Marcinkus. 
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,.. Jo pirmtakas pasirodė 1923 
metais ir vadinosi „l.1ctu\ros 
ga1srin1nkas ... 

,,. Policijos departamenlo 
direktoriaus V. Reivyčio 
p,sira!yto 19,13 m. gcguks 
mėn. ra!to kopija. LCVA, 

f. R-683, ap. 2, b. 13, l. 42. 

Tačiau nuo 1943 metų lapkričio mėnesio dėl karo meto 

sąlygų taupant Lietuvos generalinės srities komisaro nu

rodymu „Ugniagesio", kaip atskiro leidinio, leidyba buvo 

sustabdyta ir jis sujungtas su atgaivintu „Policijos" žur

nalu, kuris apėmė tris sritis ir gvildeno policijos tarny

bos, ugniagesybos ir priešlėktuvinės apsaugos klausimus. 

Naujame žurnale buvo skirti papildomi puslapiai ir spe

cialūs skyriai: ,,Ugniagesybos skyrius" ir „Priešlėktuvinės 

apsaugos skyrius". 

Karo m etais lietuvių policininkui lietuviška spauda 

buvo antras ginklas. Todėl Policijos departamento direk

torius ir lietuvių policijos ryšių karininkas prie vokiečių 
tvarkos policijos vado Lietuvoje V. Reivytis kreipėsi į vo

kiečių tvarkos policijos vadą Lietuvoje prašydamas ne
atsisakyti tarpininkauti atitinkamose vokiečių įstaigose, 

kad būtų gautas formalus leidimas atgaivinti prieškari
nio žurnalo „Policija" leidybą, ir pats sutiko būti žurnalo 

atsakinguoju redaktoriumi910• Leidimas buvo gautas su 
sąlyga, kad bus uždarytas periodinis leidinys „Ugniage

sys". Žurnalas „Policija" 1943-1944 metais buvo leidžia

mas kaip neperiodinis leidinys, skirtas lietuvių policijos, 
ugniagesybos ir priešlėi-.1uvinės apsaugos reikalams. Žur
nalo redakcijos ir administracijos būstinė buvo Kaune, 

Gedimino g. 29, o spausdino „Vilniaus" spaustuvė Kaune 
(Nepriklausomybės aikštė 4). Leidėju ir atsakinguoju vy
riausiuoju redaktoriumi buvo paskirtas Policijos depar
tamento direktorius ir lietuviLĮ policijos ryšių karininkas 

prie vokiečitĮ tvarkos policijos vado Lietuvoje V. Reivy
tis, o redaktoriumi - Bronius Kviklys, kuris kartu buvo 
ir Policijos departamentu spaudos vadovas. B. Kviklys 
rūpinosi žurnalo leidyba ir buvo atsakingas už techninį 

darbą, vadovavo leidinio ekspedicijai. Jis buvo įpareigo

tas sekti visuomeninę spaudą, įstaigų leidžiamus viešuo
sius potvarkius, rinkti laikraščiLĮ ir žurnahĮ komplektus 
ir aprūpinti lietuvitĮ policijos pareigūnus reikalingomis 
knygomis ir kitais spaudos leidiniais. Be to, privalėjo or
ganizuoti profesionalios literat(1ros policininkams spaus
dinimą. Taip pat B. Kviklys rinko lietuvitĮ policijos isto-
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rinę medžiagą, tvarkė statistikos duomenis apie soviettĮ 

terorą lietuvių policijos atžvilgiu ir t. t.911 

Kiekvienas lietuvių policijos pareigūnas ir lietuvil1 po
licijos bataliono karys šiltai sutiko naujai atgimusį savo 
pamėgtą žurnalą, h."Urio jau seniai laukė ir nuoširdžiai pa
geidavo turėti savo spausdintą žodį, kad galėtų pasidalyti 
su kitais savo išgyventais įspūdžiais bei atsiminimais. 

Prieš išleidžiant kiekvieną „Policijos" numerį visą pa
teiktą medžiagą patikrindavo trys cenzūros: generalinio 
komisaro, vokiečių SS ir policijos vado Lietuvoje bei ver
machto atitinkamų įstaigų. Žurnalas buvo spausdinamas 
daugiau kaip 6 tūkst. egzempliorių tiražu912

, buvo 40 pus
lapių apimties ir kainavo l RM. Pirmasis žurnalo „Polici
ja" numeris išėjo 1943 metų lapkritį. Įžanginiame žodyje 
skaitytojams vyriausiasis redaktorius V. Reivytis rašė: 

.,< ... > Policijos šeima, pergyvenusi bolševikų terorą 
Lietuvoje, šiuo metu turi vos apie 20 procentų senųjų iš
mokslintų ir patyrusių pareigūnų. Likusieji 80 procentų 
yra jauni, daugumas jų pasiryžėliai, kartais net dvasios 
milžinai. Ir vieniems, ir kitiems drąsos ir narsumo ne
trūksta. Mūsų vyrai iš kovos be laimėjimo nesitraukia, 
dažnai jie kovoja kaip tikri didvyriai ir verti Tėvynės sū

nūs. Bet vieno trūksta jauniesiems - tai profesinio pasi
ruošimo. Šiandien, sąlygoms neleidžiant įsteigti pastovios 
su plačia programa policijos mokyklos, profesinė spauda 
yra viena išganingiausių priemonių. Šis žurnalas ir bus 
savos rūšies mol-.-ykla jauniesiems policijos vyrams. Su 
šiuo leidiniu nemanome užimponuoti visuomenės, o tik 
stengsimės patenkinti savo korporaciją - policijos šeimą 
< ... >,..,ll 

„Policijos~ žurnalas buvo gerai iliustruotas, dedama 
metodinė medžiaga, buvo atskiri ugniagesybos ir prieš
lėktuvines apsaugos skyriai. Be to, pirmame numeryje 
publikuoti sąrasai Lietuvos policijos pareigūnų, bolševi
kų nukankintų ir pirmomis karo dienomis žuvusių (24 
asmenys), bolševikų okupacijos metais ir pirmomis karo 
dienomis dingusių (35 asmenys), bolševikų išvežtų į Ru
sijos gilumą (434 asmenys su šeimomis). 
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"' 'frn p111, l. 73. 

•u Uctm•os policija: Jstat)'"IIJ ir 
tmrko.s wmybo1c, p. 86. 

•
11 Polic1j.1 vėl eina, Karys, 

1943, gruodžio 18, Nr. 51 
(1 213), p. 324. 

"' JsJcigias l 919 mclnis Ir i~ 
pradl.ių vndonosi • Kariškn1 
todis". 

" , Krc1p1mnsl111 į visus musų 
1šc..•iviJOS lietuvius, Karys, 
1989, Nr. 7, p. 296. 

Be žurnalo „Policija", nuo l 941 metų gruodžio 23 die
nos iki 1944 mcttJ liepos 8 dienos buvo leidžiamas prastos 
poligrafinės kokybės savisaugos dalių savaitinis laikraš
tis „Karys"914. Savaitraštyje reguliariai skelbti Lietuvos 
generalinės srities vokiečių reichskomisaro, pirmojo ge
neralinio tarėjo ir generalinio tarėjo vidaus reikalams 
generolo P. Kubiliūno potvarkiai, skelbimai ir kita svar
bi informacija. Reguliariai būdavo spausdinami žuvusių 
lietuvių policininkų ir savisaugos dalinių karių nekrolo
gai, karo meto teismų nuosprendžių kronika, priešgais
rinės ir priešlėktuvinės apsaugos propagandinė medžia
ga . .,Kario" leidėjas buvo nurodomas Lietuvos apsaugos 
dalių štabas, vyriausiasis redaktorius - kapitonas Simas 
Urbonas, pavaduotojas - St. Butkus. Iš pat pradžių buvo 
nurodyta, kad savaitraštį „Karys" leidžia Savisaugos da.lių 

inspekcija. Redakcija buvo įsikūrusi Vilniuje, Jėzuitų g. 
3. 1943 metų leidiniuose leidėju nurodomas Lietuvos sa
visaugos dalių štabas, o nuo 1944 metų gegužės 6 dienos 
18 numerio leidėju nurodomas Lietuvos apsaugos dalių 
štabas. Patys pirmieji „Kario" numeriai buvo išleisti 23 
tūkstančitJ egzempliorių tiražu. 1942 metais savaitraš
čio tiražas beveik patrigubėjo ir pasiekė rekordinį skai
čitĮ - 64 t(1kstančiai vienettĮ ! Vėlesniais metais - 1943 ir 
1944 - tiražas stabilizavosi ir apsistojo ties 50 tūkstančitJ 

egzempliorit1. Laikraščio kaina buvo nustatyta 10 Pf, tik
tai 1944 metais jis pabrango dvigubai ir kainavo 20 Pf. 
Savaitraštis visą laiką leistas Vilniuje, tik paskutinis 25 
1944 metų numeris išspausdintas Kaune, .,Varpo" spaus
tuvėje. 1943 metais laikraštis subūrė 274 nuolatinius ben
dradarbius. Redakcijai pasitraukus iš Kauno buvo išleisti 
du mimeografu spausti „Žygio kario" numeriai: vienas -
6 puslapitJ, pažymėtas 1944 metų liepos 15 dienos data, 
Sūduvoje (prie PilviškitĮ) , antras - 4 puslapių, l 944 metų 

rugpjūčio 3 dienos data, Rytprūsiuose (miške, netoli 
Skaisgirių). Abiejų leidėju pasirašė „Kario" redakcija, re
daktorius nenurodytas915

• Vokietijoje karinių oro pajėgtĮ 
(Luftwaffe) vadovybė skyrė pakankamai lėštJ savaitraščio 
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.,Karys" leidybai atnaujinti: buvo mokamos algo redak
cijos ir administracijos nariams, nuolatiniams ben<lra
darbiam , kariam pau dinti lietuviški kalendoriai. Tada 
( 194-1- l 9-15 metais) tai buYO turbūt vicninteli nuolatinis 
lietuvių laikrašti \'okietijoje916

• 

Vokiečių tvarko policijo vadas prie ir polici-
jos vado Lietuvoje policijos pulkininkas W. Denicke 
1942 metų gegui.ė 15 dienos rašte nurodė visuo e lietu
vių policijos batalionuose ir vi o e lietuvių policijos įs
taigose paskirti kompetentingą karininką, kuris vykdytų 
žiniasklaidos at tovo funkcijas9t-. Kartu buvo nurodyta 
nekrologinių skelbimų viešoje spaudoje tvarka. Spaudos 
pranešimuo e apie lietuvių policijos junginių judėjimą 
buvo kategoriškai ui.drausta nurodyti išvykos vietą, laiką 

ir vietovių pavadinimus. 
Kai lnirie lietuv;ų policijos rikiuotės padaliniai turė

jo savo spaudos leidinį. Tokiu leidiniu galėjo pasigirti 
12-asis lietuvių policijos batalionas, J...'llris leido neperio
dinį iliustruotą žurnalą „Rytų savanoris" (redagavo ir 
iliustravo leitenantas J. Juodis). Pirmasis numeris išėjo 
1943 metų kovo mėnesį gana didokos apimties - net 96 
puslapių ir 5000 tiražu. Leidinys buvo išspausdintas vie
noje Kauno spaustuvėje, jame buvo 56 įvairūs straipsniai, 
buvo gausiai iliustruotas ltn. J. Juodžio piešiniais ir nuo
traukomis iš dalinio gyvenimo9 t8• Žurnale buvo atsimi
nimai iš dalinio kautynių Rytuose, istorinių apžvalgų, ei
lėraščių, įvairių įspūdžių, reportažų, sveikinimų, laiškų ir 
kt. !Gtas policijos batalionas 1943 metais leido laikraštėlį 
,,Veidrodis"9t9_ 

1943 metų gruodžio 11 dieną lietuvių policijos parei
gūnų ir policijos batalionų karius pasiekė pirmasis nepe
riodinio 12 puslapių gausiai iliustruoto laikraščio „Fron
tas ir Tėvynė" numeris (leidėjas ir redaktorius Bronius 
Daunoras). 1944 metų balandžio 3 dieną šio laikraščio 

leidėjas ir redaktorius anonsavo, kad leidinys tampa peri
odinis. Tačiau dėl susiklosčiusios karinės ir politinės situ
acijos Lietuvoje leidybiniai planai liko neįgyvendinti. 
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"'PohdJOS departamento 
1943· 10-01 st.1t i<tmc atas
h11a, /.CVA, f. R-683, 
ap. 2, b. 13, l. 102. 

10 . 
LietuviLĮ policija 
1943-1944 metai. 

Priklausomai nuo specifinių karo meto sąlygtĮ lietuvių 

policijos dydis ir dislokacija nuolat kito. Štai kaip atrodė 
lietuvių policijos pajėgos 1943 metų spalio l dieną: 

Etallnc pohc,,- Pagalbmc policija Iš viso 

Lietuviu DOliciios Jtabas 46 - 46 

Kauno mitstas 371 124 495 

Vilniaus nuestas 484 JO 494 

Policuos orkestras 48 - 48 

li viso nuestuose 949 134 1083 

Aoskrit iu DOhciia 2437 1206 3643 

Gelciinkchų oolioia 222 - 222 

Komandiruota 

1-oii oolic1ios kuooa 121 - 121 

Vilniaus polici10s mok-vkla 108 - 108 

3-ioj, pohciJos kuopa 110 - 110 

Dvarų apsaul(O 160 154 314 

Prienu mokomasis dalinys 10 231 241 

Iš viso kom,rndiruota 509 385 894 

Iš viso DOlic1ios 4117 1725 5842' '° 

Nepaisydamos, kad grįžta frontas, Lietuvos generali
nės srities vokiečitĮ karinė-policinė ir civilinė administra
cija, Vokietijo vyriausioji S valdyba bei Vyriausioji rei
cho saugumo valdyba (RSHA) rūpinosi Lietuvos policijos 
reikalais, nuolat ją reorganizavo, tobulino struktūriškai, 
stiprino techniškai. Kaip jau minėta, labai svarbu buvo, 
kad kiekvienas per itvarkyma , naujų institucijų stei
gimas biHtĮ pagrįstas praktiniais skaičiavimais ir naujos 
organizacijos formo galėttĮ būti kuo naudingesnis kraš
to pažangai ir gerovei. Tuo metu lietuvių policijos kari
ninJ...,1 laipsnių nebuvo, buvo tik pareigybiniai: nuovados 
viršininkas, policijos vadas ir t. t., todėl lietuvių polici
jos pareigūnus pagal laipsnius prilyginti vokiečių polici
jos karininkams buvo labai sunku. 1943 m. sausio 26 d. 
vokiečit1 policijos vadovybės potvarkiu lietuvių policijos 
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-- - --- - -

Lietuvi11 policijos aukšto rango karininkų delegacija 1943 m. lankosi Austrijoje. Pirmas iš 
kairės l 5-ojo lietuvių policijos bataliono vadas majoras Albinas Levickis, penktas iš kairės -
lietuvil1 policijos ryšių karininkas prie vokieči11 tvarkos policijos vado Lietuvoje štabo Vytau
tas Reivytis. (Nuotrauka iš Gracijaus Šakio kolekcijos) 

žemesniesiems viršininkams ir eiliniams pare1gunams 
buvo numatyta įsteigti šiuos tarnybinius laipsnius: 

- policijos jaunius (Schutzmann), 

- policininkas (Oberschutzmann), 

- vyresnysis policininkas (Revieroberschutzmann), 
- saugūnas (Hauptschutzmann), 

- vyresnysis saugūnas (Stabsschutzmann), 

- policijos vyrūnas (Revierstabsschutzmann)921
_ 

Kaip matome, lietuvių policijos vadovybė nutarė gre
ta vokiečių nustatytų laipsnių pavadinimų jvesti ir lietu

viškus. Laipsnių gradacijoje buvo jvestas naujas lietuvių 
policijoje laipsnis - vyresnysis policininkas. Tai buvo 
padaryta nuoseklumo sumetimais, nes pagal vokiečių 
nustatytų laipsnių gradaciją jų buvo 6, o lietuvių polici
joje tik 5: policijos kandidatas, policininkas, vachmjs
tra.s, vyresnysis vachmistras ir punkto vedėjas. Lietuviš

ko vachmistro pavadinimo buvo atsisakyta, nes vokiečių 
policijoje vachmistras buvo vienas žemiausių laipsnių, o 

pasirinktas laipsnio pavadinimas - saugūnas. Vyresniojo 
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,:z, Tomaitis lg .. Naujove mūsų 
policijoje, Policija, l 944, 

ko,·as, p. 11-12. 

"' Valevičius )., Pertvarkyti 
1ie1uviq polic1JOS antpečiai 
ir laipsniq ženklai, ten pat, 
bir;lclis, p. 14- 16. 

saugūno laipsnis buvo skiriamas tiems lietuvių policijos 
pareigūnams, kurie iki tol ėjo punkto vedėjų, apskričių 

nuovadų viršininkų pavaduotojų, Kauno, Vilniaus, Šiau
lių ir Panevėžio kvartalų vedėjų bei nuovadų raštvedžių 
pareigas. 

Kaip rašė tuometinė lietuvių spauda, Lietuvos policijos 
pareigūnų laipsnių problema buvo keliama jau prieškario 
laikais, tačiau šis klausimas konkretesnių formų neįgijo 
ir lietuvių policija liko su pareigomis, bet be laipsnių. Tik 
kitų, 1944 metų, pavasarį naujojo ir paskutinio SS ir po
licijos vado Lietuvos generalinėje srityje SS brigadefiihrer 
ir policijos generolo majoro K. Hintze 1944 metų kovo 
9 dienos įsakymu buvo nustatytos ir įsteigtos naujos lie
tuvių policijos pareigybės. Šiuo įsakymu visi lietuvių po
licijos darbuotojai buvo įpareigoti nuo birželio l dienos 
nešioti nustatytus laipsnių skiriamuosius ženklus922• Lie
tuvių policijos pareigūnams buvo nustatyti šie laipsniai: 

Policininkai 2emcsni<ji vadai Karininkai 
jaunius. sa.ugūnas. policijos nuovados leitenantas 
policininkas, vyrosnysis saugū- policijos ltitonantas, 
vyr<snysis, nas, policijos vyr. leitenantas, 
policininkas. vyrūnas. policijos kapitonas, 

policijos majoras, 
pohajos pulkininkas ltitenantas. 

Visti laipsnių rikiuotės policijos (taip pat ir geležin
kelių policijos) pareigūnų antpečių apvadai prie įvairių 
uniformų buvo raudonos spalvos. Geležinkelių policijos 
darbuotojams ant rankovės buvo leidžiama prisisiūti ge
ležinkelininkų ženklą - sparnelius. Antpečių spalva turė
jo atitikti uniformos spalvą. Tarnybinės kepurės ženklą 
buvo galima dėvėti tiktai baltos spalvos policijos kokar
dą. Lietuvių kariuomenės bei kitas kokardas dėvėti buvo 
uždrausta. Buvo leidžiama dėvėti tik savo turimo poli
cinio laipsnio ženklus nepriklausomai nuo einamų pa
reigų. Laikinai einant aukštesnes pareigas, atitinkančias 
aukštesnį laipsnį, nešioti aukštesnio laipsnio ženklus ir 
atvirkščiai irgi kategoriškai buvo uždrausta. Buvo įsteig
tas visiškai naujas specialus policinis laipsnis - policijos 
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nuorndo leitenantas. Jo antpetis 1-:Tė i nuo policijos lei
tenanto antpečio tik sarn d\igubais kraštais: raudonu ir 
Š\ies1ai mėlynu. Policijos nuovados leitenantas vokiečių 
pa\"yzdim burn lai.komas policijos karininl---u, pakeltu iš 
žemesnio policijos \"ado, tik jis buvo nebaigęs specialios 
polidjos karini.nl-ų mokyklos. ~aujame lietuvių policijos 
pareigybių sąraše buvo išskirti administracijos policijos 
karininkai (greta rikiuotės policijos karinitl-ų): ūkio sri
ties darbuotojai, sekretoriai ir \'ertėjai. Jų antpečių apva
das burn baltas. 

LietU\iŲ policijo departamento direktorius V. Reivy
tis sarn 1944 m. vasario 4 d. aplinkraščiu ~r. 768m vi
siems rniesrų ir apskričių policijo vadams griežtai nuro
dė tamyblllių diržų bei pistoletų nešiojimo tvarką. Buvo 
nusta~ta, kad pismletas m~Je nešiojamas de"inėje 

pnstje. L1enr.ių policijos rikiuotė padalinių kariams 
aprengn teko sena lietu\'iška uniforma, o vėliau, pa ibai
gus jos atsargoms, - mišrioji u vokiška, karo pabaigo
je - \·o·· eėių policinė arba karinė. Tačiau visi ant kairiojo 

uniformos rankogalio privalėjo prisiūti arba kitu būdu 
prikabinu sk1·delį su tautinės vėliavos spah-omis ar Vyčio 
ženklu. Be to, SS reichsfuhrer ir vokiečių policijos vado 
H. HimmJerio įsai,mu visi lietuvių policijos pareigūnai 
turėjo k.a.rukai sveikintis9:•. 
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m1 l'tldai ko11Jere11c1;oje 
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•.4 \\Trsniojo tvarkos poha,os 
vado pn< aukšt<>mOto SS 
ir poliCIJOS vado O,tlandc 
l~-01-20 nurodvmo 
vertimo nuorašas. LCI'.-\, 

( R- 144-l. ap. l , 
b. 3,1.57. 

"'Mada,ciyk e, .. Faszyzm l 
okupacjt ... , 1. l , • 610. 

.. Vokit1a111s A., Mcmorandu• 
mas vok.itlių gcncrahn1am 
kom1saru1 Kaune. UJin·e.s 
ka>11 archy-.·as, Kaun,s, 
1991, :šr 2, p 84 85. 

Ilgainiui lietuvių policijos teisinė priklausomybė ne 
sumažėjo, o priešingai - buvo vis konkrečiau apibrėžia
ma ir griežčiau kontroliuojama. Lietuvių policijai dirbti 
karo metais buvo labai sunku. Ji turėjo paisyti vokiečių 
iškeltų uždavinių. Įgyvendinant Trečiojo reicho aukš
čiausiosios valdžios planus intensyviai buvo vykdoma 
Lietuvos kolonizacija. Tačiau vokiečių administracija 
Lietuvoje visomis priemonėmis stengėsi sudaryti įspūdį, 
ypač kolonizuojamiems piliečiams, kad ji yra vykdoma 
Lietuvos savivaldos iniciatyva. Lietuvoje kolonizavimo 
reikalus tvarkė Generalinio komi ariato Kaune Poli
tikos skyrius (kolonizacijos referentūra), vadovauja
mas generalinio komisaro asmeninio referento barono 
SS hauptsturmfiihrer Wendto von der Roppo. Be to, i Lie
tuvą atkeliamiems vokiečių tautybės asmenims į.kurdinti 
1942 metų sausio mėnesį prie Generalinio komisariato 
Kaune buvo sudarytas SS Kolonizacijos štabas (SS-Ansie
d/1mgsstab) su pagalbinėmis įstaigomis vietose, vadovau
jamas SS st11rmba11nfii/1rer dr. Duckarto (pavaduotojas 
SS oberstunnfiihrer Hinrichas Abelis) ir pavaldus tiesio
giai SS reicl1sfiihrer H. Himmleriui9~5• 1942 metų gegužė 

19 dieną abi įstaigos buvo sujungtos. Dr. Duckartas turėjo 
vokiečių kilmės buvusius Lietuvos Respublikos piliečius, 
repatrijavusius 1940-1941 metai , grąžinti į Lietuvą. Tai 
buvo atliekama nedvipra miškai pabrėžiant tendenciją 
anek uoti Lietuvą. r ·eldinti lietuviu ir į.kurdinti kolo
nistu vokiečių administracija vertė vieto įstaigas ir pa
reigūnus - apskričilĮ vir' ininku , lietuviq policiją ir net 
policijo batalionu} 1• . Vokieėil! persikėlėliai pirmiau ia 
buvo apgyvendinan1i Marijampolė ap krityje prie e·u
pė . Paskui vokiečiai apgyvendino dar vieną rajoną nuo 
t-. larijampolės Nemuno link. ~i ruoia toliau ėjo per Kė
dainiu' iki Panevėžio, opa kui - dar toliau iki pat Latvijo 
ieno . Tai buvo pietinis kolonizavimo ruoia .. ' iaurini 

ruožas ėjo nuo Jurbarko per Raseinius-Kelmę- iaulius 
Latvijos link. Dauguma grįžtančių vokiečių priklausė 
SS rezervui. Šie potencialūs esesininkai dirbo ttkiuose, 
gautuose iš valdžios. Kolonistai kartu ėjo ir tarnybą 
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kaip D ir gestapo vietiniai postai. taip sukurdami Lie
tu\'oje \;etinį tokių postų tinklą. Jie buvo gerai ginkluoti, 
reguliariai mo omi pratybų metu. 

Bolše,-U.--ų agitatoriai, siekdami pakirsti lietm;ų poli

cijos batalionų narių moralę bei ko,mgumą ir sustiprinti 
antn-ok:išką nusistal)mą, skleidė gandus, kad jų šeimo 
iškcldinamos iš ūkių, iš namų, o miestuose - iš butų ir 
,is!;;as perriuodama gtjžus:iems vokiečių repatriantams. 
Be to, mo·e:ns su vaikais gaudė arbaitsamtai ir ,-ežė dar
bams i \'okietiją. \"okieėių t\'arkos policijos vadas Lie

trmJie ža:lcizrmeri,os pulkininkas dr. Hansas Hachtelis_ 
pesit.r.ręs sc ~ ši2bo Lietumje \'adorn 
ss ~~--,,..b:r.._-rfo.►.,w a. I>:rlznu. tiennių policijos bata

~ ~"lit~ ~u. k2d nė,ienas lietmių ūkini.nh.s, 
~ ~ . . 19-ro metą SOliemJeoo, nebus iš\-an1as.. lš
.§:,-i,-;.,,-;; tik tie ..;ktieiizi, bute žeme bei ūki iš ·so,;etu 

gzm 1 ~ .rael25.. Kolonizarijos Ši2has lai~-o, kad jei 
~ :oh zn·eris., h.i policijos bataliono kario ūkis 
~IOėz:r:,;s ,oofėr-! .kolonistui, lietmiw bus grą.Zintas 
~ ūkis ~e,;~ o jei tai bus frontininkas, tai 

JZlD bas skirtas dar~ is'keldinto lenko ūkis92-. 
_ ~ 1941 metą spalio~ Lietu.oje buYo 7.,9 tūkst. 
l'~ ~~ pareigas ėjusių Reicbo ,·okieėių ir 
J6,8 tūkst. uhmob1 kolonistur.. ,·adintų -n, e. • " . • , nn "t iazanais 

iOstfasar~J- \ien 1942- 1943 metais į Lie~vą buvo at-
uita 30 tūkst. kolonistų, daugiausia ,·okieėiu95• 

l.ietn-ai, l.anijai ir Estijai rusų bolše\izmas buvo 
~t•g_ ųa-c;In~nis negu ,·oltieė:ių nadonal.socializmas. 
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Tačiau latviams ir estams nutarus tęsti kovą su bolševi
kais vokiečh1 kariuomenės sudėt)ie, bendradarbiavimas 
nutrūko9io. 

Nors lietuviq tautos nuotaikos buvo ryškiai antiso
vietinės, tačiau ilgainiui pradėjo reikštis ir antivokiškos. 
Lietuviai, tikėjęsi , kad vokiečiai atkurs jų valstybinę ne
priklausomybę, nusivylė. Lietuviq savivaldos įstaigos, 

tarp jų ir lietuvių policija, kiek galėjo priešinosi vokie
čių savivalei, prasidėjusiai germanizacijai ir vykdomam 
negailestingam Lietuvos plėšimui. Vokiečiai susidūrė 

su visuotiniu lietuvių nenoru stoti i vokiečių karinius ir 
policinius dalinius. Buvo ir atviro sabotažo vokiečiams 
mėginant pritraukti savanorius i savo karines struktūras 
atvejų. Kitos tautos - estai, latviai, ukrainiečiai, baltaru
siai, rusai - neatsisa.J..-ydavo tarnauti vokiečiams. Lietuvių 
tautinis pasipriešinimas vengė partizaninių veiksmų prieš 
vokiečius, nes jie tik būtų padėję sovietų valdžiai, kurios 
grįžtant laukė nedaugelis. Lietuvių liaudis nejautė jokių 
simpatijų sovietų valdžiai ir į vokiečių buvimą žiūrėjo 

kaip i daug mažesnę blogybę. Bolševizmas Lietuvai buvo 
daug pavojingesnis negu vokiškas nacionalsocializmas: 
lietuvių liaudis per vienerius „stalininės saulės švietimo" 
metus daugiau nukentėjo negu per ketverius vokiečių 
valdymo. Todėl neginkluotas pasipriešinimas, pavadintas 
r e z i s t e n c i j a 931

, kuris iki šiol dar Lietuvos istoriktĮ 
nėra pakankamai ištirtas (išskyrus šioje monografijoje 
cituojamą A. Bubnio darbą „Lietuvių antinacinė rezis
tencija 1941- 1944 m."), buvo apėmęs plačius gyventojų 
sluoksnius. Neginkluota rezistencija nacizmui po karo 
peraugo i ginkluotą pasipriešinimą bolševizmui. .,Mūsų 

tikslas - laisva ir nepriklausoma Lietuva su sostine Vil
niuje ir Klaipėdos uostu", - rašė pogrindinė spaudam . Į 
šį pasipriešinimą buvo aktyviai įsitraukę daugelis įvairaus 
rango savivaldos pareigūnų, lietuvių policijos valdininkų 
ir paprastų policininkų. Nemaža dalis lietuvių policijos 
darbuotojų buvo aktrvūs lietuvių pogrindžio nariai, pri
klausė Lietuvos laisvės armijai (toliau - LLA)9H. Gestapo 
buvo suimti ir išsiųsti darbams i Vokietiją Švenčionių, 

'
110 Bubnrs A„ UetU\liŲ amit1n• 

<i11; Tl': istmrija 1941- 1944 
m., Vilnius, 1991, 

p. 124- 125. 

'"
1 Prancf1z-i!kai '" Rlsistnu-
ce - pasipriešinimas. Šio 
ttrmino autorius yra cstt! 
poclas ir ugro-fim11au1ų 
mokslininkas tyrėjas Borisas 
Vildc, gyvenęs Paryžiuje ir 
sušaudytas geslapo 1942 m. 

•ll Nepriklausoma Lietum, 
1942, lapkr. l , Nr. 9. 

"' 1,11 P"'· p. 75. 

'" K11ry,. 1967, Nr. 8, p. 243. 

.,, Bubnys A., Vokiečių ir 
lie1uvil1 saugumo policija 
(1941- 1944), Gc110(idas 
irrezistmrij11, 1997, Nr. l. 
p. 173. 

•~ Lil,ikis A., Pafadinlo laiko 
pwsakais, Va/stiebi/ /aikmš
ris, Vilnius, 2000, p. 59. 

"' T,11 p11t, p. 58. 

,,. Komitetas įsteigtas 
1943-11 -25. likslas - alkurti 
Lieluvos nepri klausomybę. 

Pirmininkas soci:,ldcmo• 
kra1as profesorius Sleponas 
Koirys ( 1879- 1964). 

Jungė beveik visas lieluvi,1 
polilincs parlijas ir kovines 
organizacijas ir veikė kaip 
pogrindinė Lietuvos vyrinu• 
syb;. 1944 m. vasarą veiklą 

Lietuvoje nutraukė ir atnau~ 
jlno Vakaruose. Galulinai 
jo veikla buvo nulraukta 
1992-06-27. 

'~Gimė 1905- 11 -28 Kaune. 
Nuo 1924 komunistas. Už 
anlilic1uvišką veiki:) kolėjo 
Dimitravo priverčiamo• 
Jo dnrbo slovyklojc. Iki 
1967 m. 1.:rsR Minis1rq 
Tarybos pirmininkas. Mirė 
1982. 

"'lis buvo kll~s iš Poznnnės, 
simp,11i2.1vu lenkams, dėl to 
lieiuvi!k,1I admlnl>iracljal 
buvn lah.ii pa,•ojlngns. 

Trakų, Varėnos policijos vadai. Už atsisakymą vykdyti 
vokiečių įsakymus 1944 metų kovo mėnesį SS teismas 
mirties bausme nuteisė Ašmenos apskrities Krėvos po
licijos punkto vedėją, GražiškilĮ punkto vachmistrą Ūsą, 
policininką Osorių9H. 

Nelegalią rezistencinę spaudą platino netgi lietuvių 

saugumo policijos atsakingi darbuotojai. Pavyzdžiui, 
Kėdainių mieste ir apskrityje šios l iteratūros platinimui 
vadovavo pats šios apskrities lietuvitĮ saugumo policijos 
viršininkas. Vilniaus lietuvitĮ saugumo vadas Aleksan
dras Lileikis aktyviai dalyvavo Lietuvos antinacinio po
grindžio veikloje. Be to, jis žinojo, kad jo pavaduotojas 
Kazys Gimžauskas palaiko ryšius su pogrindžiu, tačiau 
apie tai niekam nepranešė. Pats A. Lileikis teigia teikęs 
slaptą informaciją Kaune veikusiam pogrindžio radijui, 
kuris ją transliuodavęs i Švediją935• ,,Ne kartą Kazimieras 
[Gimžauskas - P. S.] mano ir jo surinktą medžiagą apie 
vokiečių siautėjimą Lietuvoje vežė i Kaum1, o ten j,) per
duodavo slaptai veikusiai radijo stočiai. Taip žinios pa
siekdavo Švedij,}, o iš ten - ir visą pasaulį", - rašė savo pri
siminimuose A. Lileikis936

• ,,Man patikėtas ypač svarbus 
veiklos baras: palajkyti ryšius su valdžios institucijomis, 
iš j lĮ išgauti informacijos ir ją teikti pogrindžio vadovams, 
kad šie galėttĮ geriau orientuotis ir tinkamai organizuo
ti veiklą, platinti antinacinę pogrindinę spaud,1. Taip pat 
turėjau teikti informaciją Lietuvos laisvės armijos vado
vybei", - prisiminė Vilniaus lietuvitĮ saugumo policijos 

šefas937
• 

A. Lileikis padėjo, kiek leido tarnybinės galimybės, 

ne tik lietuvitĮ pogrind inei rezistencijai, bet ir ... sovie
tiniams partizanams. Pakanka paminėti beveik neži
nomą faktą, kad Vilniaus apygardos l ietuvių saugumo 
policijos vadovas su Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
kom iteto (toliau - VLIKt'" žinia padėjo sovietiniam 
partizam1 būriui „Žalgiris"(vadas Motiejus Sumaus
kas, slapyvardis Kazimieras)9l• 1944 mettĮ kovo 24 die
ną likviduoti žiaurų ir labai pavojingą lietuviams Šven
čioniq apskrities žemės fakio komisarą Fritz,1 OhWrn. 
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Kad tarp lietuvių saugumo policijos pareigūnų buvo 
tautos patriott1, liudija ir šis gestapo informatoriaus pra
nešimas: ,,Lietuviško saugumo tarnautojai platina slaptus 

atsišaukimus. Areštavus ką nors iš lietuvitĮ, visi bėga pas 
lietuviško saugumo tarnautojus, kad šie eitų pas vokiečitĮ 

saugumo valdininkus užtarti. Vokiečių saugumas tegu 

būna su lietuvišku saugumu atsargus. nes lietuviai dirb
dami saugume viską perduoda visuomenei. Pavyzdžiui, 
platino praeitą savaitę laikraštukus saugumo tarnautojas 

Pakarna.''941 Aktyvus Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 

(toliau - LLKS) ir VLIK narys buvo Saugumo policijos 
departamento tarnautojas Povilas Žičkus942 ( 1944 metų 
gegužės 14 dieną buvo gestapo suimtas ir išvežtas į Vo

kietijos kalėjimą). Nelegalią LLKS spaudą platino Šakių 
policijos viršininkas Alfonsas Erštikaitis ir Marijampolės 

lietuvių kriminalinės policijos viršininkas Balys Pupalai
gis~3. l 942 metų kovo 16 dieną vokiečių policijos buvo 

suimtas ir pasodintas i kalėjimą Vilniaus miesto 5-osios 

policijos nuovados viršininkas P. Fataras. 1943 metų ba
landžio 23 dieną gestapas už LLKS laikraštėlių platinimą 

suėmė lietuvių policijos batalionų štabo ūkio dalies vedė

ją Vladą Čekauską, intendantą Joną Balčaitį, kriminalinės 
policijos vyresnuį inspektorių Povilą Janeliūną944• 

Vokiečių valdymo laikotarpio lietuvių savivaldos įs

taigų darbuotojai sovietinėje istoriografijoje buvo nepel

nytai vadinami hitlerininkų talkininkais. lš tikrųjų dau

gelis jų, netgi nebūdami rezistencijos organizacijų nariai, 

vykdė pasipriešinimo funkcijas. Tai vyko ne tik prieši

nantis germanizavimui ir kolonizavimui. Savivaldos pa

reigūnai, policijos ir įvairių įstaigų darbuotojai stengėsi 
sušvelninti primestą svetimą režimą, gelbėti žmones nuo 

persekiojimo, smurto. vežimo į Vokietiją, žudynių. Sa

vivaldos pareigūnų ir policijos darbuotojų humanizmas 

padėjo išlikti gyviems daugeliui nepasitraukusių buvusių 

sovietinių aktyvistų ir komjaunuolių, nors vokiečių įsa

kymai ir potvarkiai reikalavo juos visus išžudyti. Dalis 

šių žmonių buvo paleista iš kalėjimų. areštinių. Kitų, iš 

pradžių besislapsčiusių, o vėliau grįžusių i namus, lie-
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•u Bubny-; A,, Uetuvlr, 

n11tiuncinė rt:isten;,1n 

194 1- 1944 m , p. 26- 27. 

•u 'frn pat, p. 43. 

• ., Te11 pnt, p. 63. 

... Tc11 pat, p. 64. 

-

> 

Tmk11 apskrities lietuvi11 
policijos vado pavaduoto
jas, vėliau laikinai ei11a11-
tis Kretingos apskrities 
policijos vado pareigas 
Kazys Caplikas 

~, LCVA, f. R- 1476, ap. 1, 
b. l , l. 31. 

"''n ' " Pat, f. R-660, ap. 2, 
b. 204, 1. 8. 

tuvitĮ policija dažniausiai neliesdavo945
• Už tai vokiečiai 

prasikaltusius negailestingai bausdavo. Pavyzdžiui, už 
rezistenciją Vilniaus apskrities viršininkas Petras Kerpė 
atsidūrė Štuthofo koncentracijos stovykloje. Neretai hu
maniškai buvo elgiamasi ir su žydtĮ tautybės žmonėmis. 

Antai žydų tautybės Lietuvos pilietis Jokūbas Šapiro buvo 

suimtas lietuvit1 policijos, tačiau. kai ištardžius paaiškėjo, 

kad jis soviett1 valdymo laikais buvo enkavedisttĮ suimtas 
ir tardomas kaip antikomunistinis elementas, nedelsiant 
buvo paleistas namo9 16

• 

Dėl to lietuvitĮ administracija. o ypač policija. vokie

čitĮ akyse autoriteto neturėjo: jie ją menkino ir kur tik 
galėjo žemino. Pavyzdžiui, vokiečiq arklitĮ tikrinimo ir 

atrinkimo komisijos nariai labai šiurkščiai elgėsi ne tik su 

ūkininkais, bet ir su lietuvitĮ policijos pareigūnais. Kauno 

apskrities RumšiškilĮ valsčiuje šios komisijos nariai labai 
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Kritusio kovoje lietuvių policininko Broniaus Valiulio laidotuvės (1943) 

atžariai ir griežtai elgėsi su policijos nuovados viršininku, 
aprėkė ir grasino jam. Tos pačios apskrities Aukštosios 
Panemunės valsčiuje vokiečių puskarininkis botagu ir 
botkočiu mušė valstiečius ir reikalavo, kad šitaip darytų 
ir policijos vachmistras Telesforas Kisielius. Kadangi šis 
nepasekė jo pavyzdžiu, jis T. Kisielių ėmė čaižyti botagu 
ir nešvankiais žodžiais iškoneveikė. Vokiečių karininkas, 
taip pat komisijos narys, rėkė ir grasino pistoletu. Šiuos 
negražius vokiečių elgesio su lietuvių policijos pareigū
nais faktus Kauno apskrities lietuvių policijos vadas Juo
zas Dženkaitis 1942 metų birželio 4 dieną slaptu raštu 
pranešė Kauno apygardos SS ir policijos vadui947• 

Buvo nemažai atvejų, kai lietuvių policija atsisakyda
vo vykd}ti vokiečių administracijos įsakymus, nes manė, 
kad ~i:tuv~s gyventojai tremiami be teisminio pagrindo. 
Voki~I~ reikalavimų buvo labai daug ir griežtų, juos visa

d~ _r~~e~a~o skubiai vykdyti. Užuot saugojusi, globojusi 
piliec1us Ir JU turtą 11·etuVJ· li .. ki . . dm. .. . , ų po CIJa vo ec1ų a mistra-
c_I!o_s buvo verčiama kenkti savo tautiečiams - ,,medžio

ti Jaunus vyrus Reicho darbams, nšluoti" savo žmonių 
aruodus, rekvizuoti gyvuli • . us, pasarą, maistą ir t. t. Vo-
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... Nacio11alistų talka /111/t rinm· 
kams, p. 94- 95. 
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► 

„ Kauno apygardos komisaro 
r,!to vertimo j lietuvių 

blbą nuora!as, LCVA , 
f. R-1474, ap. l , b. 25, l. 30. 

.., Policija, 1944, gcguiė. 

kiečių įsakymų vykdymas buvo tolygus savęs plakimui, 
todėl policininkai, sužinoję, kada ir kur vokiečiai vykdys 
tokius grobimo reidus, slapta įspėdavo gyventojus, kad 
šie „susitvarkytų", o paskui ramūs vykdavo su vokiečiais 
ten, kur būdavo įsakyta. Suprantama, tokios išvykos bū
davo bevaisės, ir vokiečiai grįždavo įsiutę. Ieškomi žmo
nės buvo slepiami netgi Vidaus reikalų vadybos pastate. 
Pavyduoliai, kerštaujantys asmenys dažnai įskųsdavo 

vokiečiams labiau pasiturinčius kaimynus, įduodavo ir 
policininkus, jei įtardavo šiuos įspėjant gyventojus apie 
būsimus reidus. Policininkai būdavo suimami, tardomi, 

teisiami ir kalinami. 
Vykdant priverstinę lietuvių mobilizaciją į SS legioną 

1943 metais, Kauno apygardos komisaras SA brigade
fiihrer A. Lentzenas Kauno apskrities policijos vadui i~ 
apskrities viršininkui rašė, kad lietuvių policija neroda~~1 
geros valios, kad kiekvienas policininkas prival~ s~rasti ~ 
atgabenti į kalėjimą po tris asmenis, neatvykus_ms ! n:1~~1-
lizacijos komisijas948• Dalis aukštesniųjų lietuVJŲ pollCIJOS 
pareigūnų kur galėdami ir kaip įmanydami gelbėjo b~don 
įkliuvusius savo kolegas, per juos padėdavo _gyvent~Jams. 
Įvairiais būdais buvo stengiamasi nevykdyti daugeho vo
kiečių potvarkių ir įsakymų, bet kartu neerzinti Reicho 
valdžios atstovų valsčiuose, apskrityse, Lietuvos genera
linio komisaro įstaigoje Kaune. Viešas pasipriešinimas 

arba atsisaJ...·ymas vykdyti vokiečių reikalavimus ~~:~ 
motyvuojamas teisiniais argumentais, kuriems vokieciaI 

tradiciškai buvo itin jautrtis. . . 
1944 metų pavasarį organizuotas Lietuvos generalmes 

srities lietuvių policijos karinio parengimo mokymas. Ba
landžio 25 - gegužės 5 dienomis toks apm~kymas buvo 
organizuotas Kaune nuovadų viršininkams Ir pu~~t-lĮ ve
dėjams. MokymlĮ metu buvo aptartas ginkllĮ ~az1111n~a5-, 
šaudymo mokymas, šaulys kautynėse, ~auty_mtĮ skyr'.us, 
miško ir nakties kautynės, tiltlĮ ir panašnĮ obJektlĮ apsau

ga, banditizmas ir kova su juo, tikrini~1a_i ir ~ra~os, r'(" 
šiai ir apsaugos priemonės banditlĮ ve1k1amoJ~ zonoJe, 
praktiška policijos tarnyba ir policijos drausme9.,9_ Mo-
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~ Vilniaus miec.to policijos vyrai, 
štai jau tret1H l:artą,po skaudžios b?lšov1killės o'c.ipacijoe , !en-

gi8111e l, 1:aujuoai-.;i, ·~etu!J. 
Praėjusieji 19 ~ i,etai visais atvejai s r.ebuvo n:.~ lengvi.Šiais 

metais Jlls vyrišl::ai atlikot e eevo pare.i.gao, ~ausz:ie ir aUGliJ.auey::ru. 
J,rod~te . kod ::,~kate 1.r galite dirl:lti.Tie o T.a.t taip pa1: pare:IA:alavo iš 
Jlleų t arpo aukų .Šios aukos teb~e muos :CeJ.rodžiu o jų atz:-.i::.ioaa ac
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Vilniaus miesto ir apygardos /ietuvitJ viešosios po/ic,jos vado A. Iškausko 1sakymas lietuvių 
Policininkams dėl artėja11či1Į 1944 metų 
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kymus vedė Policijos departamento referentas A. Kin
durys, Kauno apskrities policijos vadas L. Vasiliauskas, 
lietuvių saugumo policijos Kauno apygardos viršininkas 
A. Čiuoderis, lietuvių saugumo policijos Kauno apygar
dos viršininko pavaduotojas P. Banys, lietuvių policijos 
Identifikacijos direkcijos viršininkas A. Klemas, Kauno 
komendantūros leitenantas Baltuška, Kauno apskrities 
policijos vado pavaduotojas A. Erštikaitis ir nuovados 
viršininkas Sutkaitis. Baigus mokymą, Kauno apskrities 
policijos vadas L. Vasiliauskas nurodė pravesti panašius 
užsiėmimus su kitais policijos pareigūnais. 

Bolševikinė Raudonoji armija, vokiečių vermachto 
kariams atkakliai besipriešinant, vėl į žengė i Lietuvos 
valstybės teritoriją ir nepermaldaujamai slinko į Vakarus, 
į Europą. Vokiečių karinė ir policinė vadovybė dėjo vi
sas įmanomas ir neįmanomas pastangas sulėtinti ir su
stabdyti priešo armijos judėjimą. Lietuvos generalinės 
srities SS ir policijos vadas SS brigadefuhrer ir policijos 
generolas majoras K. Hintze kreipėsi atsišaukimu į „Visus 
Viešosios Policijos ir Lietuvos Policijos Bat. Karininkus 
ir Kareivius"950

• Atsišaukime teigiama, kad „artimiausiu 
laiku lietuvių tauta bus painformuota per spaudą ir atsi
šaukimais apie mobilizacijos pravedimą kovai prieš bol
ševizmą greta Didžiosios Vokietijos". Generolas kreipėsi 
į lietuvių viešosios policijos ir policijos batalionų kari
ninkus ir kareivius, kad šie suprastų istorinės valandos 
didingumą. Atsišaukime apskričių policijos vadai, viešo
sios policijos karininkai kartu su apskričių viršininkais 
įpareigojami pravesti mobilizaciją ir įvardijami atsakin
gais už visos tautos likimą. ,,Jeigu Jūs viešosios policijos 
ir lietuvių policijos batalionų karininkai, bendradarbiai 
ir vyrai savo pareigas atliksite teisingai, būsite drąsūs ir 
kieti..., aiškiai suprasite savo tautos politinę padėtį Di
džiosios Europos tautų šeimų rėmuose ir dirbsite savo 
tėvynės bei gražiosios tėviškės ribose už bendrą reikalą, 

Jums Jūsų tauta ir tėvynė užtikrins pasisekimf, - bai
giama atsišaukime. Kartu buvo atkreiptas dėmesys, kad 
viešosios policijos nariai taip pat privalo prisistatyti ėmi-
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"' Karys, 1944, liepos 1, Nr. 26 
(1240). p. 1. 

-
mo komisijai, bet patikrinti tuoj bus paleidžiami eiti savo 
tarnybiniLĮ pareigų. 

Lietuvą sovietams atkariavus iš Vokietijos, lietuvių 
policijos struktūros galutinai buvo likviduotos. Tačiau 
ne visi lietuvių policijos pareigūnai paliko savo Tėvynę. 

Nemažai jų aktyviai dalyvavo kare po karo: lietuvių par
tizam1 junginiuose, antibolševikinėse pogrindinėse orga
nizacijose, kitais būdais priešinosi sugrįžusiam okupan
tui. Į XX amžiaus partizaninio judėjimo istoriją lietuviLĮ 

partizanų (jie buvo vadinami „miškų broliais") kova su 
Lietuvos sovietizacija įėjo kaip atkakliausia ir ilgai tru
kusi. Pagrindinių Lietuvos istorinių žemių - Aukštaitijos 
ir Žemaitijos - miškuose stalininis režimas sutiko atka
kliausią, palyginti su kitomis Pabaltijo šalimis, pasiprieši
nimą: su sovietais kovojo 50 tūkstančių lietuvių. Šis karas 
brangiai kainavo lietuvių tautai: žuvo arba buvo NKVD 
nužudyta 20 tūkstančiLĮ lietuvių, 200 tūkstančiLĮ (beveik 
20 procentLĮ visų gyventojų) buvo suimta. MūsLĮ kaimy
nLĮ latviLĮ ir estLĮ rezistencijos politinė ir karinė vadovybė 
anksčiau suprato partizaninio karo su sovietiniu režimu 
neperspektyvumą ir dėl to šitĮ šaliLĮ genofondas nukentė

jo mažiau. 
Prasidėjusi sovietinė reokupacija kartu privertė dau

gelį lietuvitĮ policininkt/ gelbstint savo gyvybę palikti tė

vynę. Didžioji policininktĮ dalis organizuotai ar pavieniui 
pasitraukė į Vakarus. Kai kur Vokietijoje lietuvit/ darbo 
pabėgėliLĮ (toliau - DP) stovyklose tvarkai palaikyti ir 
sargybai eiti buvo suformuota DP policija. Vėliau kartu 
su visais pabėgėliais buvę lietuvit/ policininkai išsiskirstė 

po laisvąjį Vakan1 pasaulį. 1955 metais Čikagoje (JAV) 
buvo įkurtas buvusitĮ Lietuvos policijos clarbuotojt/ klu
bas „Krivi'Ilė", pradėtas leisti „Kario" žurnalas, kuriame 
buvo spausdinama nemažai straipsnių, atsiminimtĮ, skir
tlĮ nelengvai, bet garbingai lietuvitĮ policijos tarnybai An
trojo pasaulinio karo metais. 

399 



~ 
o 
E-< "' ~ .ll 
::> = 
o:: e 
E-< ~ 

> U) 
"' 

J~ 
o 

Į z 
u .. 

V 

< C 

" N ~ 

z 
< e., 
o:: 
o 
U) 

o 
:E 
r..t,l 
l-< 
U) U) < 
u3 < e: 

>-

=d~ o 
~ <~ :> 

~ '<t' 
..J 
< - "l" ~ w °' o:: e:: 

U) l J) 

::> 
,.., :::, 
'<t' 

~ < °' a > -> 
U) 
r..t,l 

t= 
2 
U) 

U) 

<i.l z 
:::l :;i 

< o' 
15 o:: :, 

1-1-l 
.,, 

z ~ 
" 1-1-l 
e.. 
C 

(.J ~ 
V) !! 
o = > = 
::> ~ 
f-

.. 
e: 

t.l.l 
,. 

:J 

400 

e 
F 
!! 
.5! 
l;. 
"' e: 

"O 
:, 
o:, 

J) 

< 
.č,j 
e:: 
::: 
V) 

z 
::::; 
< e:: 
"' z 
e.; 
t:: 

" 1 
e: 
o 
~ 
e: 
2. 

"' Gimė 1867 m. Nuo XX •· 
pradžios tymus Lenkų so
cialistinės partijos veikėjas. 
1919- 1922 m. Lenkijos 
valstybės viršininkas, 
1926-1928 ir 1930 - lenkq 
premjeras. Mirė 1935 m. 

11. 

LenkLĮ problemos 
lietuvių žemėje 

Vokiečių trimetis Lietuvos administravimas tik pa
didino tam tikrų nacionalinių ir socialinių grupių konf
rontaciją, kadangi dėl vokiečių politikos ir partizaninio 
karo Lietuvoje paprastas žmogus negalėjo likti neutralus. 
Vokiečių, sovietų, lenkų ar lietuvių pusės pasirinkimas 
piliečiui negarantavo saugumo ir išgyvenimo. 

1942-1944 metais Lietuvos generalinės srities rytuo
se aktyviai veikė šovinistiškai nusiteikę lenk-ų pogrindžio 
ginkluoti būriai, vadinamoji Armija krajova (toliau - AK). 
Iš pradžitĮ į AK būrius įstodavo įvairit1 politinių pažiūn1 
lenkai (Josifo Stalino posakis - ,,besiveržantieji į valdžią 
kriminaliniai nusikaltėliai"), tačiau kurį laik,} armija iš
laikė vienybę ir pakluso lenkt! vyriausybei Londone. Tik 
1942 metų pabaigoje nuo jos atskilo dešinysis nacionalis
tinis sparnas (NSZ - nacionalinės ginkluotosios pajėgos) 
ir kairysis prokomunistinis sparnas (Armia Ludowa). 

Nors buvo susiskaldžiusi, AK liko pačia stambiausia su
kilėlių armija, turinčia savo gretose iki 400 tfrkst. naritĮ. 
LietuvitĮ liaudies rezistencija savo pirmuoju prie'u laikė 
stalininę Sovietq Sąjung,}, o antruoju priešu - hitlerinę 
Vokietiją, o lenkq AK priešlĮ numeracija buvo atvirkščia. 
AK siekė, kad Vilniaus krašta būttĮ atplėštas nuo Lie
tuvos ir prijungtas prie Lenkijo-. kad būtlĮ įgyvendintas 
lenkt! cmigra inės vyriausybės Londone planas atkurti 
pilsudskinę Lenkiją „nuo jt1ros iki jūros". AK veikloje da
lyvavo ne tik vietiniai lenkai, bet ir siunčiami iš Lenkijos. 
Vilniuje veikė lenkti nacionalistinis centras, kurį sudarė 
pilsudskininkai ir narodovcai (tuo metu mirusio m,1ršalo 
). Pilsud kio~' 1 ir Liaudies partijos šalininkai). 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šovinistinitĮ aistn1 
ku rstymu ypač išsiskyrė lenktĮ reakcingieji nacionalistai, 
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kurie Vilniuje gana plačiai veikė: kai kuriose vokiečių is
taigose ir tam tikrose Vilniaus srities vietovėse buvo įstei 
gę netgi vietinius „savivaldos organus". Bet ir vokiečių 
karinė bei civilinė administracija, nors Vilniaus kraštas 
jau buvo tapęs Lietuvos dalimi, pačiame Vilniuje rėmėsi 
lenkais952. Lietuvos apskrityse, kuriose daugumą gyven
tojų sudarė lenkai, buvo steigiama lenkti pagaJbinė po
licija953. Pavyzdžiui, tokią „savivaldą" lenkti nacionalistai 
nuo 1941 mettĮ rugpjūčio 8 dienos buvo suorganizavę 
Druskininkuose, kuriuose perėmė i savo rankas bur
mistro, saugumo, pagaJbinės policijos ir kitas įstaigas954. 
Lenkai nuplėšė lietuviškus gatvių pavadinimus, iškėlė 
šūki - ,,Šalin chamus lietuvius". Iškabino burmistro pasi
rašytą skelbimą, kad už vieno vokiečių kareivio ar lenko 
nužudymą bus sušaudyta dešimt lietuvių955. Lietuvių sa
vivaldos pareigūnų bei rezistencijos pogrindžio ir lenkų 
AK prieštaravimai ilgai nekėlė didesnės konfrontacijos, 
tačiau konfliktas nepaliaujamai brendo. Savo valdymo 
pradžioje vokiečiai siekė pasinaudoti lietuvių ir lenkq 
nesutarimais. Tai ypač išryškėjo Reicho komisariato pa
reigūnams ir vermachto komendantams varžantis dėl 
teritorijos kontrolės į pietryčius nuo linijos Druja- Mo
lėtai-Rumšiškės-Vištytis. 1941 metais AK vadovybė pa
keitė hitlerinių komisarų paskirtą Švenčionių burmistrą, 
o Šalčininkų ir Dieveniškių policininkus lietuvius atleido 
ir i jų vietą paskyrė policininkus lenkus. Atsižvelgiant į 
vis didėjančią trinti tarp lenkų ir lietuvių, lenkų pagalbi
nė policija vokiečių sprendimu netrukus buvo paleista. 

1942 metais vėl buvo siekiama sukiršinti lietuvius ir 
lenkus iškeldinant iš Rytų Lietuvos „statistinius lenkus". 
Iškeldinimą savo parašais turėjo patvirtinti lietuvių pa
reigūnai, o jį atlikti - lietuvių policininkai. 

Vokiečių administracija rėmė ir gerai apginkJavo 
l~nkų_ partizanus, kurie siautėjo Švenčionių apskrityje, 
h~tuv,~kose vietovėse terorizuodami ir žudydami lietu
vius, uzpuldinėdami lietuvių policiją956_ Nemažai lietuvių 
policininkų žuvo nu l k . . . . . 
. . . o en ų partizanų, kurie s1auteJo ne 

tik V1ln1aus krašte (ypač Švenčionių apskrityje) terori-
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wyp11n11, 1990, N>. 6, e. JO. 

"' LMA/1 RS, f. 169, l 64- 65. 

' " Bu lavas J., VokiJk11j11 
fn11S111 ok11pnc111,s Llc/111-os 
vnldymns (/ 94 l - 1944 m.), 

Vilnius, 1969, p. 64. 

.,. Karys, 1989, Nr. 8, p. 358. 

l'okielilĮ propagandinis 
plakatas 

"' Tcnpa,, 1991, Nr. 6, p. 321. 

VOKltCIU KW't'S KARIAUJA 
Df L TAVES. DIRBK □EL JO 
NltMltCKl ZOlNIERZ WAlClY W TWtJ 
SPRAWl~,PRACUJ OLA Nl~GO 

. . . . . ldinėdami lietuvių policiją, bet 
zuodam1 hetuvms ir uzpu . ·t . . be 1·0-

d • · t idavo ! V, nn1 ir ir Vilniaus mieste .• Jie azn~1 a e k let olicininkų. 
kios priežasties nusaudavo vieną ar~a •. ~ ą p 1· ·11,·nkas 

• k · pnez1uros po ic, Iš pasalų buvo nuzudytas ainų - p nc-
Zaranka kriminalinės policijos pareigunas_Juoz~s rtadie-

' . . . k l kų part1zana1 ne 
kevičius ir kt. Vieną ~ohc,~m ą en k l čios. Taip pat 
nos metu nušovė pne Ausros vartųt· ~P_Ynkas Jakutis o 

. dos po 1c1m • 
buvo nušautas 7-osios nuova k kJ Kitą vachmistrą 

h · t · peršautas a as. policijos vac mis ru, . š • kulka Laimė 
. . · kurią ats1mu e · ' išgelbėjo metaline saga, l . ky t rėJ·o būti 

• • k d AK vadų isa mu u 
laiku buvo suzmota, a 1· .. das ir vienas parei-
nužudyti Vilniaus miesto po ,c11os va 

. · š " · · kraštO957. gūnas, kilęs• varenos - . l boJ·o vokie-
. . . b o drąsus nes JUOS g o 

Lenkt! partizanai u: . . j. di"o kad lietuvilĮ sau
čitĮ administracija. A. L1le1k1s pa m J , 
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gumas netgi turėjo nuotraukų, kuriose užfiksuota, kaip 
Šalčininkų rajone vokiečių policijos pareigūnai ginkluoja 
AK bt1rius. Visi lenkų partizanų puolimai vyko su Vil
niaus apygardos komisaro SS sturmba1111fiihrer H. Wulffo 
žinia, nes svarbiausias jo tikslas buvo palaik,'ti nesantai
ką tarp lietuvių ir lenkų. Jis nedėjo jokitĮ pastangų, kad 
lenkų partizanai būtų likviduoti. Trakuose lenkų parti
zanai sumušė keletą lietuvių, nušovė lietuvį teisėją, api
plėšė banką ir puolė policiją, tačiau patyrė nesėkmę, nes 
lietuvių policininkai davė jiems deramą atkirtį. Netrukus 
lenkų partizanai pasirodė Turgeliuose. Ten jie suėmė pra
džios mokyklos mokytoją, išbadė jai akis, nupjovė liežuvį 
ir mirtinai nukankintą pakišo po egle. Lenkų kovotojai 
neaplenkė ir Molėtų. Ten jie nušovė 14 lietuvių, o prie 
Nemenčinės užpuolė lietuvių policijos dalinį. Per kau
tynes žuvo 60 lietuvių vyrų, o paimtieji į nelaisvę buvo 
išrengti ir nuogi paleisti9ss. Turgelių valsčiaus Mykoliškių 

kaime susikovę su lenkų AK daliniu (200 vyrų) žuvo 19 
lietuvių policininkų ir 7 vokiečių žandarai. Tai - tik keli 
pavyzdžiai, kaip lietuviai yra nukentėję nuo AK karių. 

Dabartiniai lietuvių istorikai prilygina AK dalinių veiklą 
Lietuvoje nacistiniam genocidui ir sovietiniam terorui. 

Kai lenkų kariai patekdavo į lietuvių policijos ar sa
visaugos dalinio rankas, lenkus globojęs H. Wulffas 
įsakydavo juos tuojau paleisti. Visiems lietuviams poli
cininkams buvo žinomas griežtas apygardos komisaro 
H. Wulffo įsakymas: neliesti lenkų partizanų9s9• Vilniaus 
apygardoje tarp AK ir vokiečių buvo susitarta, kad vokie
čiai mokės AK kariams tokias pat algas kaip ir lietuvių 
policininkams, tieks ginklus ir maistą. Visi skyrininkai 
kas mėnesį iš Vilniaus gaudavo nuo 8 iki 20 tūkstančių 
RM, tai buvo neginčijamas jų ryšių su vokiečiais įrody

mas960. Už tai AK kariai įsipareigojo aktyviau kovoti su 
sovietiniais partizanais, saugoti geležinkelius, iš gyvento
jų rinkti vokiečiams maisto produktų pyliavas, kurias sa
botavo arba kurių neįstengė išreikalauti lietuvių policijos 
pareigūnai. Neatsitiktinai vokiečių administracija, žino-
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dama, kaip dislokuoti AK daliniai, trukdė juos persekioti 
ir vokiečitĮ kariuomenei, ir lietuvių policijai. 

Siekdama sukiršinti lenkus ir lietuvius, vokiečių civili
nė administracija ėmėsi provokacijų - paskleidė gandus, 
kad lietuviai keršija lenkams. Pogrindinė spauda infor
mavo: .,Paskutiniu metu vokiečiai sušaudė l O Vilniaus 
krašto lenkų ir apie 100 išvežė į koncentracijos stovyklą, 
paskelbdami, kad tai padaryta už lietuvių kriminalinės 

policijos valdininko Padabos nužudymą, nors nužudyta
sis buvo vokiečių gestapo valdininkas."961 

Iš tikrųjų Marianas Parlaba buvo lietuvių policijos ins
pektorius ir nuolat palaikė tarnybinius ryšius su gestapo 
būstine Vilniuje. Būdamas baltarusių kilmės, gerai mokė

damas lenkų ir vokiečių kalbas, M. Parlaba, kai 1939 me
tais Vilnius buvo perduotas Lietuvai, tapo NKVD agentu. 
Į Lietuvą įžengus Vokietijos vermachtui, jis perėjo tar
nauti į gestapą ir dažnai dalyvavo tardant suimtus lenkus. 
Už tai AK vadovybės buvo nuteistas mirti ir 1943 mettĮ 

rugsėjo 15 dieną einantis į darbą nušautas962
• 

Vilniuje lenktĮ tautybės asmenys savo antipatiją lietu
viams nesidrovėdami reiškė viešai ir netgi drįsdavo už
kabinti uniformuotus savisaugos dalinių karininkus bei 
eilinius policininkus, pavyzdžiui, stovinčius eilėje prie 
kino teatro kasos. Vilniaus apygardos savisaugos dalinių 
vadas pulkininkas Izidorius Kriaunaitis, siekdamas iš
vengti nesusipratimų su lenkais, buvo priverstas patarti 
pareigtmams ten, kur bttna eililĮ, eiti apsirengus civiliais 
drabužiaiso;o3_ Šis antagonizmas šiek tiek sumažėjo tik ka
rui artėjant į pabaig,). Daug kur, ypač Vilniaus apygardo
je, tarpininkaujant vokiečil1 pareigūnams, tarp lenkt) par
tizami ir lietuvitĮ policijos netgi bi'tta susitarimo nepulti 
vieniems kittĮ ir bendromis jėgomis kovoti su sovietiniq 
partizam1 bt1riais"6-1• 

1943 metais AK vadovybė buvo linkusi kartu su Rau
dom)ja armija kovoti prieš Vokietijos vermachtą, o lietu
vitĮ rezistencija neatmetė galimybės drauge su Vokietijos 
kariuomene gintis nuo Raudonosios armijos invazijos, 
jeigu Vokietijos politinė vadovybė pripažintų lietuvitĮ 
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tautos teisę i savo valstybės ir kariuomenės atkūrimą. Lie
tuvių rezistencija karo metu laikėsi neginkluoto priešini
mosi taktikos, o lenl'"Ų AK 1943 metais pradėjo ginkluotą 

kovą prieš vokiečius ir lietuvius. Tačiau ne visi lenkų da

liniai pakluso centro sprendimui: Antono Rimšos skyrius 

1943 metų lapkričio 5 dieną sudarė su vokiečių policija 
Lietuvoje sutartį dėl bendrų veiksmų prieš sovietų par
tizanus965. Dėl šio fakto stalininis partizaninio karo tyrė

jas daro išvadą, kad „ 1943 metų pabaigoje lenkų fašistų 

antitarybinis blokas su hitlerininkais < ... > galutinai susi
formavo. Lenkų legionieriai vykdė hitlerininkų baudžia

mųjų organų funkcijas. Lenkų reakcingas pogrindis tapo 
hitlerinių baudžiamųjų organų „SD", lauko žandarmeri
jos ir „SS" kariuomenės filialu"966• 

Lietuvių ir lenl'"Ų priešiškumas virto ginkluotais konf
liktais tarp lietuvių policijos batalionų, o vėliau - tarp 

Lietuvos vietinės rin11inės ir lenkų partizanų būrių. Vis 
dėlto 1942- 1944 metais lietuvių ir lenkų pogrindis daug 

kartų per slaptus pasitarimus bandė ieškoti būdų sušvel
ninti neapykantą ir ieškoti kompromisų, tačiau be rezul
tatų. Lietuvių ir lenk'"Ų rezistencijos konfliktavo tuo metu, 

~ai jiems grėsė daug pavojingesnis priešas - Sovietų Są
Junga. Paskutinės abiejų šalių nesėkmingos derybos 1944 

metų balandžio 5-6 dienomis nesustabdė ginkluotų susi

dūrimų: li~tu~ai _tvirtai reikalavo iš lenkų AK vadovybės 
atstovų pnpazmtt, kad Vilniaus kraštas yra neatskiriama 
būsimos nepriklausomos Lietuvos valstybės dalis, ir nu

traukti lenkų partizanų karą su lietuvių policija ir admi
nistracija967. 

1945. metų pradžioje AK vadovybė realiai įvertino 
ta_rptautmę _padėti_ ir priėmė sprendimą, kad tęsti karą 
ner~-p_rasme~, to~el atleido savo karius nuo priesaikos ir 
pasiule legalizuotis. Beje, lietuviams šios problemos net 
nebuvo kam s ti il · · 

. .• . pr~s. : gai Ir sunkiai kuriama Vyriausiojo 
Lietuvos isla1svm1mo komiteto (VLIK) d b . . 
d - · Vak . . va ovy e ats1-

~re aru_ose, ~es1~ty~ tūkstančių karių liko be politi-
~10 va~ovavtmo ir, deJa, lietuvių partizanų karas nepriar
tmo Lietuvos nepriklausomybės. Po karo buvo svarbiau 
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prisitaikyti ir išlikti. Kaip rodo istorija, lietuviams visada 

geriau sekėsi taiki rezistencija. 

O bolševikai eilinį kartą „atsidėkojo" lenkams už ben

dradarbiavimą (buvo susitarimas, kad Vilniaus krašte 
lenkų AK bus papildomai apginkluota ir kartu su Raudo

nąja armija žygiuos i Varšuvą ir Berlyną): užgrobęs Vilnių 

generolas I. Černiachovskis nuginklavo AK junginius, o 
jų vadą pulkininką Aleksandrą Krzyzanowskį suėmė ir 

išvežė i Maskvą. Vėliau jis buvo perduotas vadinamajai 
,,liaudies" Lenkijai ir 1951 metais mirė Varšuvos kalėji

me. Karą laimėjusi SoviettĮ Sąjunga vėl aneksavo Lietuvą, 
Lenkijoje įvedė komunistinį režimą ir pavertė ją savo sa

telite. 

407 



„ Littuvlų tvarkos policijos 
,r,ruras, LCVA, f. n-683, 
'P· 2, b. 4, l. 13. 

VII 

POLICIJOS MOKYKLOS 

l. Policijos mokymo metodai 

Atkurta lietuvių policija pradėjo darbą labai sunkio
mis karo sąlygomis, trūko paprasčiausios ginkluotės, pa
tyrimo, neturėta transporto, ryšių priemonių, nebuvo net 
uniformų. Bet svarbiausia, į policiją atėję žmonės pasiro
dė menkai tepasirengę policijos tarnybai. Ypač buvo pa
sigendama vadovaujančiojo policijos personalo, baigusio 
specialias policijos mokyklas, turinčio pakankamą tarny
binį stažą. Lietuvių tvarkos policijos statuto 29 straips
nyje buvo teigiama, kad policijos kadrai komplektuojami 
per policijos mokyklas968• Karo metu Lietuvos policijoje 
dirbo tik apie 40 prae. senų patyrusių policininkų, o liku
sieji 60 proc. buvo jaunuoliai, nei teoriškai, nei praktiškai 
nepasirengę policijos darbui. 

Lietuvių policijos pareigūnų sistemingas mokymas, 
tinkamas jų parengimas specifiniam darbui ir planingas 
auklėjimas policine dvasia - tai buvo svarbiausi polici
jos organizacijos pagrindai. Policijos pareigūnų mokymo 
svarba ypač padidėjo karo metais. Pradiniame karo etape 
pakriko policininkų karinis mokymas, o to padarinys -
bereikalingos aukos ir smuktelėjusi moralė. Nemažai lie-
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Lietuvių policijos 
batalio110 kariai 11111 

11išalusio Trak11 ei ero 
ledo 

tuvių policininkų žuvo nuo lenkų ir sovietų partizanų ar 

nusikaltėlių rankų vien dėl nepatyrimo ar lengvabūdiš
kumo. Buvo atvejis, kai 36 lietuvių policininkai neįstengė 
įveikti 9 ginkluotų sovietinių partizanų969• 

Geriausiai lietuvių policijos eilinius ir puskarininkius 
parengdavo policijos mokyklos, kurios pagal tam tikrą 
planą ir programą suburdavo policijos pareigūnus aštuo
niems mėnesiams arba vieneriems metams nustatytam 

kursui išeiti. Tačiau karo sąlygomis to įgyvendinti buvo 

neįmanoma, todėl reikėjo ieškoti kitos, tinkamesnės išei
ties, kuri labiau atitiktų gyvenimo realijas. Juo labiau kad 
Ostlando tvarkos policijos vadas SS gruppenfuhrer ir po
licijos generolas leitenantas G. Jedicke savo 1942 metų 
rugsėjo 2 dienos įsakyme Nr. 1215/42 kategoriškai nuro
dė, kad mokslo trukmė neturi viršyti aštuonių savaičių. 

Mokymai vykdavo: 

l) periodiškai per policijos vadų suvažiavimus-kon
ferencijas Kaune arba Vilniuje; 

2) per nuovadų viršininkų ir punktų vedėjų susirinki
mus miestuose ir apskrityse; 

3) per policijos nuovadų ir punktų policijos pareigū
nų susirinkimus. 

.., La,.dijų apskrities pohcijos 
vado 1942 metų ataskaita, 
lc11 pal, (. R-409, ap. l , b. 23, 

l. 83. 

. __ Policijos vadų suvažiavimus-konferencijas lietuvių Po
hctJOs departamentas organizuodavo kas šešias savaites 
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po dvi dienas - iš viso per metus įvykdavo aštuoni su

važiavimai. Nuovadų vi ršininkų susirinkimus miestuose 

ir apskrityse policijos vadai šaukdavo kartą per mėnesį. 

Kiekvienam suvažiavimui ir susirinkimui buvo rengia
ma išsami ir nuosekli programa. Policijos vadai turėjo 

sudaryti išsamų visų metų Policininkų mokymo bei au

klėjimo planą ir jį siųsti Lietuvių policijos departamen
tui tvirtinti. Be to, policijos vadai, sudarantys programas, 

buvo įpareigojami įtraukti i ši darbą ir kitus pašalinius 
asmenis - teisės specialistus, saugumo ir kriminalinės 

policijos atstovus ir pan., kurie skaitytų paskaitas. 
Lietuvių policijos ryšių karininko prie vokiečių tvar

kos policijos vado Lietuvoje štabo V. Reivyčio įsakymu 
1942 metų liepos 7-8 dienomis Kaune buvo sukviestas 28 
apskričių lietuvių policijos vadų suvažiavimas. Suvažia
vimo atidarymo proga V. Reivytis savo kalboje pareiškė 
džiaugsmą matydamas visus atvykusius apskričių polici
jos vadus į pirmą jų darbo suvažiavimą. Pačią pirmą su
važiavimo dil!ną atvykusius pagerbė SS ir policijos vadas 

Lietuvoje SS brigadefiihrer ir policijos generolas ~ajor~s 
L. Wysockis, vokiečių tvarkos policijos vadas pne S~ ir 

policijos vado Lietuvoje policijos P_ulkini~k~s W. Dem~ke 
ir vokiečių žandarmerijos vadas L1etuv?Je :andarmenJOS 
kapitonas N. Brogmus. V. Reivyčiui pnsta~1t_1~ L. Wysoc-

k. . 'ki o su kiekcvienu apskrities pohctJOS vadu pa-ts pas1sve1 , n • . 
spausdamas ranką ir kartu padėkojo ji~n:1s uz _atl1eka'.11_ą 

k d b L Wysockis patikino susmnkus1us pohc1-
sun lĮ ar ą. . . .. k" 

). os vadus kad ,· is su savo vadais yra sus1paz111ęs su sun ta 
' b · · · k d ·11 darbas yra 

policijos tarnyba apskrityse, ir pa re~e, ~ J . . 
. •·, saugrnn 1r ramiam hetu-

reikšmingas įnašas atemanci,tm ' . • . 
. k ·uos Vok1ec111 namuo-

vių tautos b(1viui. Bendn1 piettĮ , un . . .. 
. L Wysockis apskričilĮ lictuvn1 pohctJOS vad11 se orgamzavo . •. . . . 

. ' b d ugiška. Po vais111 suvaz1av11nas 
garbei, atmos1era uvo ra . . • 
tęsė darbą. Vakare lietuvilĮ policijo~ ryšių_ k~r'.:nk~s ~:'i~ 

k"ečil tvarkos policijos vado L1etuv0Je ta o . . . 
:oyti~ sa~o ruožtu pakvietė vokiečilĮ _pol_icij?s v~dus ir t 

'šk s v·1kanenes, l kuną atvy o 
PadėJ'ėjus bendros draugi o. • ' . 1· ·s tare·,··1s 

. . . ·rmasis genera 1111 ' 
Lietuvos generalinės snt1es pt • 
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ir ndaus reikalų generalinis tarėjas generolas P. Kubiliū

nas.. ~-šio karininkas savo swikinimo kalbo_je padėko_jo 

gerbiamiems 5'-eaams už jų apsilanl:mą ir nuoširdžiais 
žodžiais išrėlė vokiečių viršin.ink.---ų ypatingą palanl-..-umą 

lietuvių policijos atbilgiu. Jis taip pat padėkojo P. Kubiliū
nui ui materialinę paramą, k-urią lietm;ų civilinė valdžia 
plačiu mastu teikia lietm;ų policijai. \-. Reh;1is pažadėjo 

ir toliau ,isišką lietm;ų policijos ištikimybę ir nuolatinį 
bendradarbiavimą. Saw kalbą baigė užtikrindamas au
koti visas jėgas bendram tikslui, prisidedant prie I aujos 

Europos kūrimo. Kitą d.ieną po pietų suvažiavimo dalyviai 
paliko Kauną įsitikinę, kad vokiečių policijos vadovybė 
visiškai supranta SWlk---Ų lietm;ų policijos darbąn. 

Polici_ios pareigūnų susirinkimus nuovadose ir punk
tuose nuondų viršininkai ir punktų vedėjai turėjo šauk'ti 
kartą per sa,-a.itę- Taigi per metus įvykdavo 30-40 susirin

kimŲ- ~uovadų viršininkai ir punktų vedėjai sudarydavo 
ketvirėio ar pusmeėio policini.nĮ_---ų mok1mo ir auklėjimo 
planus, kuriuos pateikda,·o policijos vadui tvirtinti. Pa

':-zdžiui. 1942 metų gruodžio mėnesį Ukmergėje nau
jai priimtų policijos tarnautojų mokymui buvo surengti 
aštuonių savaičių kursai (,·edėjas ir lektorius - Ukmer

gės apskrities policijos nuovados viršininkas Kazys 
~iaieika)n. ~uol.atinių kursų klausytojų buvo 20, o su 

laikinais - 50. Pagal kursams sudarytą programą 48 va
landos btn-o skirtos rikiuotei, 28 - ginklams, 48 - polici
nei tarnybai. 20 '"-a.landų - lietuvių kalbai. 

~ uo 1944 m. balandžio 25 d. iki gegužės 5 d. Kau
ne įvyko nuovadų ,mininkų ir punktų vedėjų karinio 
rengimo mok-ymasr,i_ Klausytojai buvo supažindinti su 

nauj_aus~ policijos ginkluotės ginklais, atlikti šaudymo 
Pratunai, supažindinti su tillų bei panašių karinių objek
tų apsaug~ specifika, dokumentų tikrinimu bei kratų 
~u. l\uo tų pacių metų birželio 12 d. iki rugpjūčio 
:, d. Kaune ketinta organizuoti kursus žemesniesiems 

policiJos _ tarnautojams, kurių tikslas - parengti policijos 
tamauto•ams 1cyt· tinkam , mo I us instruk.toriusm . Tačiau 
bolševikų reokupacija sugriovė šiuos planus. 
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Visų lietuvių policijos pareigūnų mokymo reikalus 
koregavo lietuvių Policijos departamento Mok-ymo sky
riusn . Šio skyriaus vedėjas Ignas Tomaitis privalėjo reng
ti mokymo planus ir programas policijos mokykloms, 
policijos mokomosioms kuopoms. kursams ir pan. Jis 
turėjo rūpintis policijos mok-yklų ir mokomųjų kuopų 
steigimu, mol-..-ymo personalo parinkimu, inspek-tuoti ir 
tikrinti policijos mol-..-yklas bei mokomąsias 1-..-uopas, teik
ti atitinkamus nurodymus šių įstaigų vadovams. Vedėjas 
koordinavo visų policijos mokslo jstaigų darbą. Be to, jis 
rūpinosi profesine moksline literatūra ir spauda, policijai 
skirto žurnalo leidimu, medžiagos jam rinkimu, taip pat 
profesine propaganda, teikė spaudai ir radiofonui atitin

kamą medžiagą1rs_ 

Lietuvių policijos štabo sporto instrul-..'1ori~ ,·a~o~a~o 
sporto, rikiuotės ir šaudymo reikalams lietuVJŲ polJCiJOJ~

Jis rengė fizinio lavinimo planus ir rūpinosi jų i~~end.i
nimu visoje policijoje, rengė rikiuotės, sporto rr sa~dy
mo programas policijos mokykloms ir ~ ok~~os1_o~s 
kuopoms, Kauno policijos daliniams vede rikiuotes ir 

. . . kas 1943 metų pabaigo1·e buvo 
sportinių pratimų pamo . _ 
įsteigta lietuvių policijos krepšinio kom~nda, kunos su-
dėtyje žaidė Adomaitis, Kulakauskas, ~,~enovas, ~~os
cevičius, Norkus, PauJiukevičius, žemaitis l, žemaitis 11 
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ir Tumaitis. Pirmas komandos pasirodymas įvyko 1944 
metų sausio mėnesį. 

Neturėdami galimybių ir sąlygų karo metais turėti pa
kankamai specialių policinitĮ mokyklų, kuriose tarp kitų 
būtų rengiami kriminalinės policijos pareigūnai, Kau
no kriminalinės policijos apygarda, be savo tiesioginių 
funkcijų, atliko šios policijos rūšies darbuotojų teorinį 
bei praktinį parengimą. Greta savo tiesioginių pareigų 
kriminalinės policijos tarnautojų mokymui vadovavo 
Lietuvos generalinės srities lietuvių kriminalinės polici
jos viršininkas Petras Pamataitis. 

Kai kuriose Lietuvos generalinės srities apskrityse 
buvo kuriamos policijos mokomosios kuopos976

• Jos per 
lietuvių policijos ryšių karininką tiesiogiai priklausė žan
darmerijos vadui. Visas mokymo kursas buvo išeinamas 
per 270 valandų, po 45 valandas per savaitę, kasdien dir
bant po 8 valandas ir šeštadieniais - po 5 valandas. 

Vienos mokomosios kuopos kursas buvo numatytas 
šešioms savaitėms. Per metus buvo numatyta vienoje mo

komojoje kuopoje išleisti septynias laidas ir taip išmoks
linti 840 pareigūnų. 

Kuopai buvo numatyti minimalūs nuolatiniai etatai: 

Mokomosios kuopos viršininkas l 
Būriu vadai 3 
Kuopos sekretorius l 
Raštininkas l 
Ūk"Vedys-tiekėjas l 
Sargas l 

Iš viso 8 

Mokomoji kuopa buvo sudaroma iš 120 klausytojų, 
komplektuojamų pirmiausia iš policininkų kandidatų ir 
pol'.c'.~inkų, anksčiau, iki sovietų invazijos, nesimokiusių 
pol1CtJOs mokyklose, nebuvusių kursuose ir mokomuo
siuose būriuose. Visa mokomoji kuopa buvo suskirstoma 
į _tris būrius, suburiama vienoje vietovėje (mieste, apskri
ties centre - tai priklausė nuo turimų patalpų) ir gyveno 
bendrabutyje. 
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r. V. Rc.ivyčio 1942-07-28 raš

tas Nr. 6598 fondarmcrijos 
vadui Lietuvoic, tc11 pat, 
l. 58- 59. 

Lietuvių policijos pareigūnų mokomosioms kuopoms 
buvo parengtos specialios mokomosios programos, api
mančios dešimt dalykų, tarp kurių buvo: 

l. Politinis švietimas tema „Naujoji Europos linkmė 
ir kova su bolševizmu" (4 val.). 

2. Policinė ir administracinė teisė. 
2.1. Policijos uždaviniai. 
2.2. Policijos organizacija. 
2.3. Policijos kompetencija ir pareigos. 
2.4. Policijos teisės atliekant tarnybos pareigas, 

ginklo naudojimo teisė ir galia. 
2.5. Policijos pareigūnų priklausomybė ir jų san

tykiai su vokiečių civilinės ir karinės valdžios 

įstaigomis bei pareigūnais. 
2.6. Policijos drausmės nuostatai ir baudimo galia. 
2.7. Vokiečių civilinės valdžios ir generalinių tarėjų 

potvarkiai, įsakymai ir policijos įpareigojimai. 

2.8. Lietuvių policijos vado ir žandarmerijos vado 
įsakymai, nurodymai ir tarnybiniai patvarky

mai lietuvių policijai. 
2.9. Lietuvių policijos vadovybės esminiai aplink

raščiai, susiję su policijos pareigūnų teisėmis 

ir veikla. 
(Iš viso šiai temai buvo skirta 40 val.) 

3. Vokiečių policijos organizacija. 
3.1. Organizacijos sistema. 

3.2. Priklausomybė. 
3.3. Komplektavimas. 
3.4. Teisės ir pareigos. 

3.5. Pareigttnl) laipsniai ir ženklai. 

(Iš viso - 6 val.) 
4. NusikalstamtĮ darbtĮ tyrimas ir aiškinimas. 

4.1. Kova su nusikaltimais. 

4_2, Nusikaltimq tyrimo ir bylų kėlimo instrukcija. 

43 _ Įvairūs skundai, protokolai, tikrinimo aktai, 

kvotos, nutarimai ir jų siuntimas. 

4.4. ByhĮ teismingumas. 
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4.5. Daktiloskopija. Ranl-.'Ų, pirštų ir pan. atspau

dai. 
(Iš viso - 30 val.) 

5. Praktiška policijos tarnyba. 
5.1. Tarnybos skirstymas ir tikrinimas. 
5.2. Budėjimas būstinėse ir gatvėse. Tarnybos per-

davimas. 
5.3. Kreipimasis į viršininką. Komandos, raportai. 

5.4. Tarnybinė taktika sekant nusikaltėlius. 
5.5. Kova su spekuliacija. 
5.6. Kova su diversantais. 
5.7. Kova su apkrečiamomis žmonių ir gyvulių li

gomis (pasiutlige, šiltine ir kt.). 

5.8. Gyventojų švara ir sanitarija (pirmoji pagal
ba). 

5.9. Priešlėk-tuvinė ir priešgaisrinė apsauga (polici
jos pareigos ir priemonės). 

5.1 O. Praktiškas judėjimo tvarkymas ir baudimas. 
(Iš viso - 40 val.) 

6. Tarnybinė etika. 

6.1. Atsakomybė, sąžiningumas ir pan. 

6.2. Vidinė ir išorinė pareigūno išvaizda. 

6.3. Elgsena tarnyboje, privačiai ir viešoje vietoje. 
6.4. Švara, tvarkingumas, punktualumas. 
(Iš viso - l O val.) 

7. Ginklų pažinimas. 

7.1. Granatų ardymas ir naudojimas. 

7.2. Šautuvų ir pistoletų dalinis ardymas, laikymas, 
valymas. 

7.3. Šaudymo pratimai. 
(Iš viso - 20 val.) 

8. Rikiuotė (70 val.). 
9. Fizinis lavinimas. 

9. l. Džiudi.itsas. 
9.2. Laisvi judesiai. 
9.3. Gimnastika. 
(Iš viso - 34 val.) 
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Liet11vi1Į policijos batalio-
110 kariai i iemq 

,.., Lietuvių policijos mokyklos 
mokomoji programa. LCVA. 
f. R-683, ap. 2, b. 13, 
1.60-61. 

"' Policijos departamento 
direktoriaus 1941- 12-17 
1sakymo Nr. 10 nuorašas, 
ten pat, b. 4, l . 37, 

.., PolictJOs d epartamento 

d1rektoriJus 1942-09-03 
,~akymo nuorašas, tem pat, 
b. 2H, 1. 2. 

"' Pohnjos departamentu 
direktonJu, 1942- 11-05 

l••kymo nuorabs, 1e11 

pat.f. R- 10 18, ap. l , b. 93. 
l. 6 1- 62 

2. 

10. Bendrasis lavinimas. 
10.1. Būtiniausios skaičiavimo, geografijos žinios ir 

bendro pobūdžio klausimai. 

10.2. Kalbų mokymas. 
(Iš viso - 16 val.) m 

Kauno ir Vilniaus policijos mokyklos 

Policijos departamento direktoriaus lietuvių policijos 

ryšitĮ karininko V. Reivyčio iniciatyva dėta daug past~~gų, 
kad būtq įsteigtos policijos mokyklos ir jose mokomi Jau
nuoliai, neturintys šiam darbui tinkamos kvalifikacijos. 

Jo 1941 metų gruodžio 17 dienos įsakymu Nr. 10 buvo 
netgi skirti šeši etatai (policijos mokyklos viršininkas, j_o 
pavaduotojas, du instruktoriai, sekretorius ir vyresnysis 
vachmistras)978• SS reichsfiihrer ir vokiečitĮ policijos vadas 
H. Himmleris 1942 metų rugpjūčio 19 dienos įsakymu 
Nr. 5-31/42 leido Lietuvos generalinėje srityje steigti po
licijos mokyklas979• Tik lapkričio 5 dieną tokios mokykl~s 
buvo įsteigtos ir pradėjo veikti Kaune ir Vilniuje980

- Ba'.
gusieji jas turėjo bftti grąžinti dirbti į savo nuovadas ir 

punktus. 
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Prakomunistinis partizaninis judėjimas, savaime aiš
ku, kėlė rūpesčių vokiečių vadovybei, bet ne tiek, kad 

būtų atšaukti kariniai daliniai iš fronto ir permesti į už
nugarį. Tuo metu, SS reichsfahrer H. Himmlerio paveik
tas, A. Hitleris buvo pasirašęs įsakymą, kad nuo šiol kova 
su partizanais užimtose srityse perduodama išimtinai į 

SS ir policijos bei joms pavaldžių nacionalinių policijų 
rankas. Ginkluotosioms pajėgoms (vermachtui) beliko 
rūpintis transporto saugumu (geležinkelių ir plentų ap
sauga). Taigi po kelių mėnesių karinio mokymo vokiečiai 
lietuvių policijos mokykloms pranešė, kad jų abiturientai 

bus išsiųsti į Rytų Lietuvą kovoti su sovietiniais partiza
nais. Policijos vadams buvo palikta teisė atšaukti iš mo
kyklos besimokančius policininkus ir pakeisti juos kitais. 
Besimokantys policininkai pasijuto apgauti: užuot grą
žinti dirbti į nuovadas, jie buvo siunčiami į kovos lauką. 
Savaime suprantama, kad toks elgesys su jais neigiamai 
paveikė ir jų moralę. Nors mokinių sudėtis dažnai keitėsi , 

policijos mokyklose suorganizuoti daliniai buvo išsiųsti 

į Rytų Lietuvą vykdyti kovinių užduočių. Nemažai jų už 
narsumą kovos lauke buvo apdovanoti vokiečių Geleži

nio kryžiaus ordinu. 

Vilniaus ir Kauno policijos mokyklos išleido tris lai

das, t. y. tris kuopas, kurios buvo išsiųstos į Rytų Lietuvą. 
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Liet11vi11 policijos batalio
,ro kariai prie jtvirti11to 
bu11kerio 

'" Vilniaus policijos mokyklos 
k,1vlrlicjl kursai, Policija, 
194•1, vasaris, p. 2. 

•
1 L.B. Llc1uvl4 apsaugos 
dalinių 257. Bn, Karys, 1979, 
Nr. 3, p. 95. 

Iš pradžių jos veikė kaip atskiri daliniai, o 1943 metų pa
baigoje susijungė į batalioną. 

Vilniaus policijos mokykla (Šv. Jono g. l) 1944 metų 

sausio 27 dieną išleido trečiąją laidą. Nuo 1944 metų va
sario 6 iki gegužės 6 dienos šioje mokykloje nemokytiems 
policijos tarnautojams buvo organizuoti kursai, pavadin

ti „Vilniaus Policijos Mokyklos ketvirtaisiais kursais"981• Į 

kursus pirmiausia buvo priimami nevedę policijos parei
gūnai, pareiškę norą visam laikui likti policijos tarnyboje. 

1-oj i policijos kuopa Kauno policijos mokykloje buvo 
suformuota 1942 metų rudenį. Kuopos vadu paskirtas 
tuometinis mokyklos viršininkas. Po kelių mėnesių ka
rinio mokymo kuopa, kurią sudarė 127 policininkai, 
buvo išsiųsta į Šiaurės rytų Lietuvą kovoti su sovietiniais 
partizanais. Kuopoje buvo trys šaulių ir vienas sunkiųjų 
kulkosvaidžių (4 vienetai) būrys. Kuopa buvo ginkluo
ta vokiškais ir čekiškais „Mauser" sistemos šautuvais, 
angliškais (Pirmojo pasaulinio karo laikų) lengvaisiais 

ir rusiškais „Maksim" tipo sunkiaisiais kulkosvaidžiais. 
1943 metų sausio 20 dieną kuopa atvyko į Švenčionis 
ir iki birželio vidurio saugojo viešąją tvarką, kovojo su 
sovietiniais partizanais Daugeliškio, Adutiškio, Naručio 

ežero, MykoliškitĮ ir Švenčionių rajone. Birželio 14 dieną 
kuopa išvyko į Eišiškių rajoną, kur 16- 18 dienomis daly
vavo Dubičių rajone prieš partizanus vykdytoje didelėje 

operacijoje. Po gana sėkmingos kovinės operacijos birže
lio 19 dieną kuopa atvyko į Konstantinavą (i šiaurės rytus 
nuo SvyrilĮ), kur kovodama su raudonaisiais partizanais 
sulaukė įsakymo, kad ji įtraukiama į 257-ojo policijos ba
taliono sudėtį982 • 

2-oji policijos kuopa Kauno policijos mokykloje buvo 
suformuota 1943 mettĮ pradžioje. Balandžio mėnesį ji 
perkelta iš Kauno į Vilniaus policijos mok-yklą, kur baigė 
karinį mokymą. Kuopa, vadovaujama leitenanto A. Tyru
lio, buvo pasitĮsta į Šiaurės ryttĮ Lietuvą, kur Melagėmi, 
Tverečiaus, VydžitĮ rajonuose dalyvavo kovoje su sovieti
niais partizanais. Gegužės 13-24 dienomis dalyvavo ko
vos veiksmuose Adutiškio-KamajtĮ, o birželio 16- 18 die-
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nomis - Dubičių rajonuose. Pasibaigus Dubičių operacijai 
kuopa perkelta i Svyrių rajoną, J...7.1r liepos 3 - rugpjūčio 

10 dienomis kartu su vokiečių policija rajone gaudė sovie

tinius partizanus. Rugpjūčio 10 dieną kuopa buvo perkel

ta į Mykoliškes. Spalio pabaigoje ji jtraukta i 257-ojo poli
cijos bataliono sudėtį ir persikėlė į Šemetavos dvarą983• 

1943 metų kovo 22-23 dienomis Vilniaus policijos 

mokyklos kariūnai Dubičių rajone dalyvavo kovos veiks

muose prieš sovietinius partizanus. Operacijai pasibaigus 

visi grižo į Vilnių. 1943 metų balandžio pradžioje iš bai
gusių Vilniaus policijos mokyklą ir gavusių kovinį krikštą 

policininkų buvo suformuota 3-ioji policijos kuopa. Ba
landžio 11 dieną ji išsiųsta i Smurgainius (į šiaurės rytus 

nuo Ašmenos) kovoti su sovietiniais partizanais. Gegužės 

25 dieną kuopa perkeltai Alšėnus (į pietus nuo Ašmenos) 
tų pačių uždavinių atlikti. Už sėkmingą vadovavimą kuo

pai jos vadas buvo paskirtas Vilniaus policijos mokyklos 
viršininku, o jo vietą užėmė kitas gabus karininkas. Spa

lio 24 dieną kuopa įtraukta į 257-ojo bataliono sudėtį ir 
iš Alšėnų lapkričio pradžioje persikėlė į Michničės kaimą 

(8 kilometrai į pietryčius nuo Svyrių, prie Svyrių ežero). 

Lapkričio 22 dieną kuopai buvo įsakyta iš Michničės per

sikelti į Varnėnus ir sugaudyti Varnėnų-Gervėčių rajone 

veikiančius lenkų partizanus984• 
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Tru111pas poilsis (1942 111. 

kovas) 

"' Te11 pat. p. 96. 

914 Teu pat. 

Vokiečių valdymo metais Lietuvoje veikė dvi karo 

lauko komendantūros - Vilniuje (814-oji) ir Kaune. Šiau

liams ir Panevėžiui numatytos karo lauko komendantūros 

į Lietuvą atvyko tik 1944 metų pradžioje. Komendantū

ros operatyvinėse ir kariuomenės užnugario srityse turė

jo maždaug dukart daugiau etatų ir savo valdymo sky

rių, sudarytą daugiausia iš kari nių tarnautojų; buvo netgi 

administracinės tarybos inspektoriai ir sekretorės, atlie

kančios civilinės vadovybės uždavinius. Komendantūros 

turėjo policin ius įgaliojimus ir jais aktyviai naudojosi. 

Lietuvos karo lauko komendantūroms buvo pavesta: 
l ) geležinkelių ir automobililĮ kelių apsauga, 

2) karinhĮ dalinių įkurdinimas, 

3) maitinimo punktų organizacija, 

4) armijų grupės Nord aprūpinimas maistu, 
5) drausmės ir tvarkos palaikymas Vokietijos kariuo

menės užnugaryje. 
Vykdant šias funkcijas, ypač pirmą ir paskutinę, 

aktyviai talkino lietuvių policijos daliniai. Be to, komen

dantftroms buvo priskirti du užnugario apsaugos bata
lionai (Lnndes-Schutzen-Bntnllion) - 506-asis sargybos 

ir 307-asis krašto apsaugos, bendras karilĮ skaičius juo
se buvo 1,5 tC1kst. l 942 metlĮ vasarą 307-asis batalionas 
buvo išvestas iš Lietuvos. 1943 metų pradžioje gautas įsa
kymas pranešė, kad netrukus ir 506-asis batalionas pa

liks Lietuvos teritoriją. Dėl to vokiečių vyriausiasis karo 
komendantas (Oberfcldkommanda11t) Lietuvoje genero
las majoras E. Justas nusprendė iš lietuvilĮ užverbuoti ir 
kuo greičiau parengti keletą policijos kuopq objektams 
Lietuvoje saugoti. Vermachto vyriausiasis vadas Ostlan
de kavalerijos generolas W. Braemeris paprašė ir gavo 
Ostlando reicho komisaro H. Lohse ir aukštesniojo SS ir 
policijos vado Ostlande SS obergrupperifiihrer F. Jeckel
no, kurie vieni turėjo teisę verbuoti savanorius, sutikimą. 
Į vietines komendantC1ras (Ortskomma11dnnturen), kurilĮ 

Lietuvoje buvo 21, taip pat į visas vietoves, esančias netoli 
geležinkelio apsaugos postlĮ , buvo išsilĮStas aplinkraštis, 
kuris skelbė, kad 1,5 tūkst. jaum1 lietuvilĮ, tarnavusilĮ ar 
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..... 
netarnavusių policijoje arba kariuomenėje, tarp jų 150 
puskarininkių ir maždaug 25 jaunesnieji karininkai, bus 

įdarbinti lietm;ų kuopose geležinkelių ir kelių apsaugai 
Lietm·os teritorijoje. Priežiūra, atlyginimas, aprūpinimas 

ir L L toks pat kaip ir rnkieėių policijos. linifonna - vo
kiška su liettl\;ų herbais ant rankm;ų ir lietm;ška kokar

da ant kepurės. Registracijos biurai buvo ,isose vietinėse 
komendantūrose, tik\ uniaus apskrityje jaunuoliai nebu
,·o ,·erbuojami Registracijos laikas buvo nustatrtas nuo 

1943 metų ko.-o 15 iki 31 dienos. Iš miškų išėjusiems ir 
savo noru užsiregistran1siems \-yrams buvo garantuotas 

visiškas nebaudžiamurnas. Per ši gana trumpą laikotarpi 
užsiregistravo apie 1,2 tūkst. vyrų, tarp kurių buvo nema

žai išėjusių iš miškų. 

3. 

Prienų ir Postavų policijos 

mokvklos 
l 

Jaunuolių mokymui Prienuose, neužimtų kareivinių 
patalpose, tvarkos policijos vado pulkininko leitenanto 

dL W. ~wsilio ~ buvo ikurta Prienų jaunesniųjų 
,..wų poocijos mokykla. Jos administracijos ir dėstytojų 

personalas buvo formuojamas iš Prienuose buvusio vo
kieiių policinio mokymo bataliono, kurio vadas kartu 

buvo ir mokyklos komendantas. Mokykloje buvo moko
mi naujai sukuru lietuvių pagalbinės policijos batalionai, 
taip pat tie batalionai, kurie dalyvavo akcijose partizanų 

veiklos srityse, o čia atvykdavo pailsėti ir papildyti gretų. 

Joje buvo įsteigta lietuvių policijos bataliono mokomo
ji kuopa91,, (Ausbildungskompanie fiir litauische Schutz

mannschafts Bataillon), kurios mokymosi laikas buvo 
numatytas ne ilgesnis kaip keturios savaitės. Rūpintis kuo

pos steigimo reikalais buvo pavesta policijos pulkininkui 
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• Tnrkos poi,cuos vado pne 
S.S u polJCrios .-ado uttu• 
,._ 19-H~l ĮSa1q.,,,., 

,-nt.1mo I h<nn-n, ~ 
nuorms. LC\:A ( R-101 
ap. l, b. 96. l . 116-119 

Lietuvių policijos padali
nys šukuo;a vietovę 

I. Kriaunaičiui. Iš 1,2 tūkst. atvykusiųjų po gydytojo ap
žiūros namo buvo išsiųsti visi, dar neturėję 18 metų. Liko 
apie tūkstantis vyrų, iš kurių maždaug šimtas atkrito dar 
mokydamiesi: dalis - dėl tarnautojų slnmdų, dalis - pačių 

prašymu, daJis - dėl to, kad jau nuo pat pradžių netinka
mai elgėsi. Po gydytojo apžiūros ir vyrus aprengus, ba
landžio viduryje prasidėjo mokymai. Tam buvo sudary
tos šešios kuopos po 150 žmonių. Nebuvo jokio rikiuotės 
muštravimo, o mokymosi programą sudarė šaudymas iš 
šautuvų, kulkosvaidžių, granatsvaidžių bei minosvaidžių, 

rankinių granatų mėtymas, patruliavimas ir rastų minų 
nukenksminimas. 

1943 metų birželio l dieną mokymai buvo baigti. Ba
taliono štabas ir rezervinė l 00 žmonių kuopa dislokavosi 
Kaune. Pagrindinė jų funkcija - visų iki šiol 506-ojo sar
gybos bataliono saugotų Kauno mjesto objektų apsauga 
(išskyrus geležinkelį, tiltus ir tunelius). Be to, buvo sau
gomas ir vyriausio~ios karo lauko komendantūros pas
tatas. Likusieji 800 policininkų buvo suskirstyti į penkias 
kuopas po 160 žmonių. Dvi kuopos geležinkeliu persi
kėlė į Vilnių, viena liko Kaune saugoti Virbalio-Šiaulių 
geležinkelio ruožo iki vermachto Šiaulių apskrities ko
mendantūros veikimo ribos. Kita kuopa dislokuota Šiau
liuose, jai buvo pavesta Šiaulių-Tauragės, Šiaulių-Kretin
gos ir Šiaulių-Latvijos sienos geležinkelio ruožų apsauga. 
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Likusi kuopa dislokuota Panevėžyje, ji rūpinosi Šiaulių

Daugpilio geležinkelio ruožo iki Lietuvos sienos apsauga. 
Visos šios kuopos buvo pavaldžios vyriausiajai karo lauko 
komendantūrai arba vermachto komendantui Šiauliuose 
ir Panevėžyje. Vokiečių 506-asis sargybos batalionas pa

skyrus lietuvius atsitraukė. Kiekviename geležinkelio ap
saugos poste dar 8-10 dienų liko vokiečitĮ feldfebelis arba 
puskarininkis lietuviams instruktuoti. 

Vykdant tvarkos policijos vado prie SS ir policijos 
vado Lietuvoje policijos pulkininko leitenanto W. Musi
lio 1943 metų liepos 3 dienos įsakymą, rugsėjo 15 dieną 
Kaune buvo atrinkti 203 nemokyti policininkai ir pasiųs

ti į Prienq policijos mokyklą. Mokslas turėjo trukti 6-8 
savaites, tačiau tų pačių metq spalio 21 dieną jis buvo nu
trauktas ir kursantai paskirstyti į Kauno apskrities valsčių 
policijos dalinius darbo jėgai mobil izuoti. Į mokyklą jie 
negrįžo. 

Taip pat 1943 metq rudenį Prienų mokykloje buvo 
organizuotas „ 1-as policijos būrių viršininktĮ kursas 
Prienuose". Kursai turėjo vykti nuo spalio 25 iki gruo
džio 18 dienos, tačiau dėl organizaciniq nesklandumų 

jie buvo pratęsti iki 1944 metų vasario 5 dienos. Per tą 
laikotarpį iš kurso dėl įvairių priežasčiq buvo pašalinta 

60 kursantų. Baigę kursus kursantai nebuvo paskirstyti 
į dalinius, o liko uždaryti kareivinėse ant Žaliojo kalno 
(Kaune). 

Panašus likimas ištiko ir iš Kauno m iesto policijos pa
reigūnų sudarytą specialią komandą, atrinktą šešių savai
čių mokymams (tvarkos policijos vado 1943 metų rug
pjūčio 21 d ienos įsakymas) . Komandoje buvo 68 žmonės, 

daugiausia seni, patyrę policijos darbuotojai - puskari

ninkiai ir vyresnieji puskarininkiai, tarnaujantys policijo
je 3- 20 metų. Visi vyrai, išskyrus retas išimtis, buvo vedę 
ir turėjo vaikų. Dalis jų dėl ilgos tarnybos sirgo reumatu, 
įvairiomis vidaus ligomis. Šiuos žmones Prienų policijos 
mokykloje mokė vienas vokiečių feldfebelis kaip rekrū

tus. Mokymo planas jau du kartus buvo įvykdytas, tačiau 

grąžinti į dalinius jie nebebuvo. Juos ketinta panaudoti 
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"' Lietuvit1 ry~ių kurininko 
11,bo 19•13 m. rugsėjo mėn . 
potvarkio projektas, LCVA, 
f. R-683, ap. 2, b. 28, l . 4- 5. 

"' Gen. mjr. Jusi aplankė 
vietinės apsaugos bllritĮ 
savanorius, Karys, 1943, lap• 
kr. 6, Nr. 45 (1207), p. 283; 
Lietuviai, 1943, lapkr. 6 , 

Nr. 23, p. 3. 

"' Korinink11 kandidatų kursai 
Kaune, ten pat, liepos !7, 
Nr. 29 ( l 191). p. 180. 

kaip policininkus naujai įsteigtuose atramos punktuose 
Panevėžio apskrityje986

• 

1943 metų rudenį vokiečių vyriausiasis karo komen
dantas Lietuvoje generolas majoras E. Justas, lydimas vo
kiečių ir lietuvių policijos karininkų, inspektavo Prienų 
jaunesniųjų vadų policijos mokyklą, į kurią pirminiam 
mokymui atvyko Vietinių savisaugos būrių (VSB) sava
noriai. Generolas apžiūrėjo kareivines ir mokymo klases, 
rikiuočių vedimo aikštę, pasikalbėjo su kursantais bei ins
truktoriais. Apžiūrėjęs mokyklą generolas susirinkusiems 
VSB savanoriams tarė kalbą, kurioje, tarp kita ko, pasakė: 

,,< ... > Jūs man ypatingai vertingi dėl to, kad ryžotės 
griebtis ginklo ir kartu su mumis kovoti prieš banditus 
šiame krašte. Kaip jus jau užtikrino pirmasis Generalinis 
Tarėjas generolas Kubiliūnas, jūs po karinio paruošimo 
būsite panaudoti kaip krašto apsauginiai daliniai savo 
pačių Tėvynei ginti. Šį užtikrinimą aš čia jums dar kartą 
įsakmiai pakartoju < ... >."987 

Be to, Kaune prie lietuvių savisaugos dalinių (LSD) 
ryšių karininko štabo veikė trumpalaikiai kandidatų i ka
rininkus kursai, kurie rengė savisaugos batalionq būrių 
vadus. Kursantai - rinktiniai puskarininkiai iš įvairių da
liniq, buvusitĮ Rytuose ir Lietuvoje. Daugelis jq jau buvo 
išėję kietą karo mokyklą per ilgalaikius kautynių veiks
mus prieš sovietus ir j tĮ partizanus toli Rytuose988

• Kursai 
prasidėjo 1943 metq gegužės 24 dieną, o liepos 3 l dieną 
po įtempto kasdienio mokymosi nuo ryto iki vakaro kur
SlĮ programa jau buvo baigta ir kursantai išvyko i šaudy
mo ir taktinius pratimus poligone. Rugpjūčio 11 dieną 
įvyko iškilmingos naujlĮ karininktĮ išleistuvės. 

Kita policijos mokykla veikė Vilniaus apskrityje Pos
tavtĮ miestelyje. Raitosios policijos ir policijos vairuotojlĮ 
rengimo mokykla buvo įsteigta 1942 metų birželio mėn. 
buvusios lenktĮ kavalerijos kareiviniq pastate, buvusiame 
miškelyje, 5 km nuo PostavtĮ (dabar - Baltarusijos Res
publikos Vitebsko srities rajono centras). Ši vietovė yra į 
šiaurės vakarus nuo Baltarusijos sienos, apie 50 km nuo 
Vilniaus. Mokyklos personalą sudarė apie 30- 40 vokiečių 
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policininkų- instruktoriq. Joje tiek vokiečiq, tiek Ostlan

do generalinių sričių - estų, latvitĮ ir lietuvitJ - pagalbinės 

policijos pareigiinai mokyti elgesio su arkliais bei jodi

nėjimo pagrindų, taip pat vairuoti automobilius. Kartu 

vyko mokomieji užsiėmimai su lengvaisia is ginklais. Ap

mokymai trukdavo šešis mėnesius. Iš viso šioje mokyklo

je buvo apmokyta beveik 1000 estų, latviq ir lietuviq po

licininkų. Tarnybai policijoje buvo parengta beveik 1000 

arklių bei vežimtJ. Tačiau aplink Postavus pradėjo labai 

aktyviai veikti lenkų ir sovietiniai partizanai . Miestelis ir 

pati mokykla buvo nuolat puldinėjami, todėl iš čia reikėjo 

išsikelti. 1944 metų kovo 23 dienos m okykla buvo perkel

ta į Žagarę (Joniškio aps.) ir pavadinta Policijos kavale ri

jos ir vairuotojų mokykla (Polizei Schu/e Juer Reit- und 
Fahrwesen 2agarė)989• Čia mokykla bazavosi senovinės 
pilies teritorijoje. Po 1944 m. liepos 28 d. sovietinės armi

jos prasiveržimo prie Šiaulių link Žagarės ir Joniškio, mo

kyk.Ia buvo evakuota į Karaliaučiq, kur atvyko rugpjūčio 

mėn. ir apsistojo vokiečių kareivinėse. Evakuacijos metu 

mokyklos personalas, kursantai bei invento rius sm arkiai 

nukentėjo nuo priešo aviacijos puolimų. 

Vyresnysis tvarkos policijos vadas prie aukštesniojo 

SS ir policijos vado Ostlande SS gruppenfiihrer ir poli

cijos generolas leitenantas G. Jedicke 1942 metų rugsė

jo mėnesį šalia Rygos Bolderos kareivinių rajone įsteigė 

tarnybiniams policijos šunims mokyti šunų mokyklą990• 

Patalpos šiems specialiems kursam s buvo įrengtos senose 

arklidėse. Mokyklai vadovavo ilgametis Griunheidės (prie 

Berlyno) policijos mok-yk.los šunų instruktorius policijos 

meisteris Stephanas. Pagrindinė mokyklos užduotis - Pa

baltijo valstybitĮ policijos ir savisaugos dalinių atrinktus 

pareigūnus išmokyti elgtis su policijos tarnybiniais šuni

mis. Kai patalpos buvo parengtos, Rygoje ir apylinkėse 

pradėti supirkinėti šunys, tinką tarnybiniam mokymui. 

Mokymams vadovavo atvykę iš Reicho trys patyrę šunq 

instruktoriai. Pirmieji šunų vadovų mokymo kursai pra

sidėjo 1942 metų lapkričio 10 dieną, juose mokėsi 20 Lat

vijos policijos pareigūnų. Kiek pavėlavę lapkričio 18 d. 
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"' Tvarkos policijos vado prie 
SS ir policijos vado Lietuva. 
jc 1944 m. kovo 23 d. rašto 
vertimas. LCVA, f. R-409 
ap. l. b. 23, l. 135. . 

"° V.Sp. Policijos šunų 
mokykla Rygoje-Bolderoie, 
Policija, l 943, lapkritis, 
p. 16. 

Uetuvi11 policijos pa
reigrinai apmoko savo 
keturkojus pagalbininkus 
krimi11ali11ės policijos 
šw111 mokykloje 

~, Lietuvių ryšių karininko 
štabo 1943 m. informacija, 
LCVA, f. R-683. ap. 2, b. 23, 
1.4. 

į kursus atvyko 10 lietuvių policijos atstovų. Po keturiq 
savaičiq įtempto mokslo visi lietuviq policijos pareigūnai 
jau kartu su savo išrinktais ištikimais keturkojais draugais 

grįžo i savo tarnybos vietą. Nepaisant sunkių karo sąlygų, 

mokyk.Ia nuo jos įkūrimo dienos nuolat plėtėsi ir augo. 
Kursų dalyvių skaičiui didėjant teko atsiųsti į šią mok-yk.lą 

iš Reicho dar du patyrusius instruktorius. Lietuvių poli
cijos pareigūnai baigė penkis šios mokyk.los kursus (lai
das), iš viso 3 l vyras. 1943 metų spalio mėnesį Lietuvos 
generalinės srities lietuviq policija turėjo 27 dresuotus 
tarnybinius šunis. Kiek vėliau ir Lietuvos generalinėje 
srityje buvo įsteigta Kriminalinės policijos šunq mokykla 
(vadovas - kriminalinis sekretorius Juozas Sadauskas). 

Lietuvos jaunuoliai, atlikę darbo prievolę Reicho 
darbo tarnyboje (Reichsarbeitsdienst; RAD), galėdavo 
užsirašyti į policijos mokomąjį batalioną „Lietuva" (Po
lizei-Ausbildtings-Abtei/1111g), kuris 1943 meltĮ rudenį 

buvo formuojamas Pomeranijoje (Vokietija). Jo dydis -
350 etal tĮ . Apie ši skambiai pavadintą lietuvitĮ policijos 
junginį archyvinilf dokumenttĮ yra išlikę mažiausiai. Jis 
vienintelis neturėjo numerio. NorinčilĮjtĮ jame tarnauti 
netrf1ko: vien 1943 mettĮ lapkričio 23- 27 dienomis į jį 

užsirašė 63 savanoriai991
• Vėliau iš Keslino (Vokietija) jis 
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...... 
buvo perkeltas i nuolatinę bazavimosi vietą (Prienuose), 
ir pavieniai jo padaliniai buvo naudojami per policines 
operacijas Šiaurės Lietuvoje ir Pietų Latvijoje. 
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► 

VIII 

LIETUVIŲ POLICIJOS 
BATALIONAI IR KITI 
JUNGINIAI 

l. 
Vokiečių valdžios pastangos 
mobilizuoti Lietuvos gyventojus 
į karinius policinius dalinius 

Paskutinio karo metais daugiau kaip šimtas tūkstančių 
lietuvių, latvitĮ ir est11 tarnavo įvairiuose vokiečių kariuo

menės daliniuose. Tačiau ar teisinga taip traktuoti? Ar 
tai buvo vokiečitĮ kariuomenės daliniai, ar savarankiškos 
nacionalinės formuotės? Dauguma nuomonių šiuo klau
simu paremtos ideologija, o ne objektyviais istoriniais ty

rimais. Tema gana plati ir nagrinėtinų klausimų gali būti 
daug, tačiau tam ypač trukdo istorinitĮ įvykių ideologiza
vimas - nesvarbu, kokia tai būtų ideologija - komunis

tinė ar antikomunistinė. Atsiranda būtinybė pakoreguoti 

kai kuriuos nusistovėjusius teiginius, įsigilinti į to meto 
politinę ir karinę realybę, objektyviau nušviesti skaudžius 
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mūsų tautos istorinius reiškinius, kiek tai įmanoma vis 
dar politizuotoje Lietuvos visuomenėje. 

.. , IIJOfCIIIIIR, 19 OKTa6pa 

1991 r. 

.,, Madajczyk Cz., 1-iiszyzm; 
ok11pncjc .... t. l , s. 648. 

Karo žygyje į Sovietų Rusiją vokiečitĮ vermachtą rėmė 

Italijos, Suomijos, Vengrijos, Rumunijos, Kroatijos ir Slo
vakijos ginkluotosios pajėgos. Ispanų tautos lyderis Fran- "' 
ciscas Frankas, atsidėkodamas A. Hitleriui už paramą Is

panijos pilietiniame kare, pasiuntė į RyttĮ frontą savanorių 
diviziją. Užimtose teritorijose ir neutraliose šalyse tūks
tančiai savanorių užsirašė į vermachtą ir SS būrius norė

dami dalyvauti kovoje su bolševizmu. Netgi l 08 amerikie
čiai Rytų fronte kovojo vokiečių pusėje992• Geopolitinius 
1941- 1945 metų karo tikslus faktiškai įgyvendino ne 70 
milijonų vokiečių, o daugiau kaip 300 milijonų europie
čių, sutelJ...'tŲ įvairiu pagrindu - nuo priverstinio pavaldu
mo iki savanoriško bendradarbiavimo, bet veikusių viena 
kryptimi. 

Gimė 1882-09-22 Helms

cherodc. Knro tarnybą 
pradėjo 1901-03-09. Pirmą
ji pasauhni karą praleido 
dausi:msia generaliniame 
štabe, tik 1917 m. trumpai 
ntsid,irė fronte, kur buvo 
jūn1 korpuso Flandrijoje 
š tnbo viršininkas. Nuo 
1933-04-04, tu rėdamas 

pulkininko laipsni, tapo 
Reicho gynybos Tary• 
bos pirminin ku, nuo 

1934-04-0 l - generolu ma
joru, 1936-0 1-0 l - gcnero· 
Iu leitenantu, 1937-08-01 -
a r ti ler ijos generolu, 
1938- 11 -0 l - generolu 
pulkininku, 1940-06- 19 -
generolu feldmaršalu. 

Kai Vokietijos vermachtas su nacionalsocializmo vė
liavomis pergalingai žygiavo nuo Norvegijos krantų iki 
Libijos dykumos smėlynq, vokiečiai nė nemanė paisyti 
užimtų kraštų gyventojų sentimentų, mat jie jautėsi prak
tiškai įrodę savo teorijos apie rasių nelygybę teisingumą. 

Pradėdami karą su Sovietų Sąjunga ir pasitikėdami vien 
savo pačių jėgomis ir savo kariniu pranašumu, vokiečių 
politikai pradiniame karo etape ignoravo politinį ele
mentą, visiškai neįsivaizduodami, kokią didelę jėgą bf1tų 

suorganizavę kovai su komunizmu panaudodami Sovie-
tų Sąjungos savanorius. Vokietijos vadovybės viduje vyko 
nuožmi kova tarp dviejų tendencijų: partinės-nacistinės 

ir karinės-valstybinės. Prieš sovietinių savanorių panau
dojimą vokiečių kariuomenėje buvo nusistatęs Vokietijos 
ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Adolfas Hitleris: 
,,jeigu jie veikia kenkdami savo tautos interesams, vadi
nasi, jie neturi nei sąžinės, nei garbės; jeigu nori padė-

ti savo liaudžiai, vadinasi, bus pavojingi."993 Jam pritarė 
Vyriausiosios ginkluotųjų pajėgų vadovybės (OKW) va
dovas generolas feldmaršalas Wilhelmas Keitelis994 bei 
OKW operatyvinės valdybos viršininkas generolas pul
kininkas Alfredas Jodlis995, kurie kategoriškai atmetė bet 
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Nuo 1938-02-04 iki karo 

pabaigos - Vyriausios ios 
ginkluotųjų pajėgų vado• 
''Ybės (OKW) vadovas. 
1939- 10-29 apdovanotas 
Riterio k ryžiumi prie 
Gclciinio kryžiaus o rdino. 
Nepaprastai silpnos valios 
žmogus. Hitleris teigė, kad 
n iekada neats isakys jo, 

nes esąs „išt ikimas kaip 
šuo·. 1945-05-09 pasirašė 
Vokiet ijos kapituliacijos 
aktą . 1946- 10- 16 pakartas 

Niurnberge. 

. ,, Gimė 1890-05- 10 
Viurcburge. Karo tarnr b~ 
pradėjo 19 10 111. būdn· 
mas lcitenanras 4-ajnml' 
Bavarijos lauko artilerijos 

pulke Augsburge. 1918 
m., turėdamas kapitono 

laipsni, perėjo i generJlini 
štabą. Buvo žinomas kJop 

labai gabus generalinio 
štabo karininkas: kandus, 

aštraus liežuvio, savo 

srityje gana išsilavinęs, 

neieškantis žodžio kišenėje. 

1933 m. tapo pulkininku 
leitenantu, 1935 111. - pulki
ninku, 1939 111. - generolu 

majoru, 1940 111. - a rtile
rijos generolu, 1944 m. -
generolu pulkininku. 

Nuo 1939-08-23 - OKW 
operatyvinės valdybos vor
~ininkas. vie nas artimiausių 

A. Hitlerio patarėj'I, Turėjo 

fenomenalią atm inti, be t 
kuriuo paros metu gebėjo 
iš atminties nusakyti 
kiekvienos d ivizijos d islo
kacijos vie tą, atsiminti bet 
kuri jsakymą ir tiksliai in
formuoti apie padėti fronte. 
Buvo nepriklausomas 
santykiuose su A. Hitleriu, 

ir jam dažnai pavykdavo 
pasielgti kitaip. Atviras 
ir garbingas. 1943-0 1-30 
buvo apdovanotas auksiniu 
partijos ženkleliu. Pasikė
sinimo i A. Hitle ri metu 
buvo sužeistas, apdova· 
notas atminimo ženklu. 
Vienintelis, kuris tą pačią 
dieną naujojo Vokie tijos 
prezidento K. Donitzo 
buvo apdovanotas Riter io 
kryžiumi prie Geležinio 
kryžiaus ordino bei „Ąžuo
lo lapais" prie to pat ies ap
dovanojimo. l 945-05-07 
Reimse Vakarų valstybėms 
pasirašė vermachto knpi• 
tuliacijos aktą. Niurnbcrgo 
teismo p rocese pareiškė, 
kad „ne kareivio re ikalas 
būti savo vyriausiojo vado 
teisėju". 1946- 10 -16 pakar 
tas Niurnbergc. 1953-02-28 
dcnacifikncijos teismas po 
mirties ji reabilitavo. 

kokius būdus įtraukti sovietų savanorius į savo karinius 
dalinius. Tačiau vien žvilgtelėjus į Sovietų Sąjungos že
mėlapį buvo galima suprasti, kad Vokietija negalėjo už
kariauti šios šalies ir laikyti jos paklusnios, jeigu tam bent 
tyliai nepritars dauguma jos gyventojų. 

Vokietijos politinė vadovybė, organizuodama užim
tų Rytų teritorijų administravimą, siekė įgyvendinti tris 
funkcionalius uždavinius. Pirma, laikyti gyventojus ab

soliučiai paklusnius, ryžtingai slopinant visus, netgi ma
žiausius, nepaklusnumo bei noro priešintis atvejus. Antra, 
užtikrinti užimtos teritorijos ekonomikos funkcionavimą 

vokiečių karinės gamybos labui. Trečia, paversti užimtus 
kraštus neišsenkamu vokiečių karinės pramonės darbo 
jėgos rezervuaru, o tam tikrais atvejais - panaudoti savo 
karinių dalinių nuostoliams kompensuoti bei naujoms 
karinėms ir policijos struktūroms steigti. 

1942 metais vokiečiai neteko pagrindinių žaibiško 
karo privalumtĮ - staigaus užpuolimo ir laikinos karinės 
organizacijos bei ginklavimosi pranašumo. Lemiamoms 
kovoms buvo mobilizuojamos naujos pajėgos. Jau tuo 
metu nemažai aukšto rango vokiečių karininkų supra
to, kad iškreipta hitlerinė rasinė politika Rytuose lemia 
priešingą rezultatą - skatina liaudį priešintis grobikams. 
VirštĮ paėmus tai daliai vokiečių karininkijos, kuri buvo 
nacionalsocialistinės ideologijos ir polit ikos priešininkė 

ir kuriai valstybiniai Vokietijos interesai buvo už viską 
svarbesni, RyttĮ savanoriq verbavimo reikalai pajudėjo į 

priekį. A. Hitleriui leidus organizuoti pagalbinius kari
nius dalinius iš buvusiq Sovietų Sąjungos ir jos okupuottĮ 

krašttĮ piliečitĮ bei karo belaisvių, fronte esančių dalinių 
vadai sudarė atskirus vienetus, apginkluodami juos sa
vais ginklais ir aprengdami savais drabužiais. Kilo aprf1-
pinimo problema. Naivu galvoti, kad šie žmonės sutiko 
būti aprengiami vermachto uniformomis tik iš bado ar 
baimės vėl bf1ti grąžinti į karo belaisviq stovyklas. Vargu 
ar atitinkamos vokiečių institucijos būttĮ sutikusios rizi
kuoti įtraukdamos į ginkluotąsias pajėgas daug priešiškai 
nusiteikusitĮ ginkluotų žmonitĮ . 
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1942 metais buvo įsteigtas Rytų savanorių pajėgti šta

bas, jo viršininku paskirtas generolas leitenantas Heinzas 
Hellmichas996

, o kiek vėliau tas pareigas iš jo perėmė ge
nerolas leitenantas Ernstas Augustas von Koestringas997• 

Sausumos pajėgų generalinio štabo pulkininkas Clausas 

von Stauffenbergas998 gavo nurodymą įsteigti inspekciją 

„Rytai". Dabar legalizuoti Rytų savanoritĮ daliniai buvo 
organizuojami visame Rytų fronte, tačiau tik iki batalio
no dydžio. Visose armijų grupėse, armijose ir kituose 

stambiuose junginiuose buvo įsteigti Kommandeur der 
Osttruppen z.b. V. (specialiosios paskirties RyttĮ dalinitĮ 
vadai) etatai. Lietuvos generalinėje srityje, Marijampolė
je, 1942 metlĮ viduryje buvo įsteigta ir veikė iki 1944 mettĮ 
,,KitataučitĮ karininkų, puskarininkitĮ ir vertėjų moky

kJa", kuri taip pat buvo vadinama 1 -ąja ROA 999 karininktĮ 
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"' Gimė 1890-06-09 Karlsru• 
hėje. l 908 m. pradėjo 

karo tarnybą. Nuo 

1910-0616 - 136·0)0 
pėstininkų pulko !eile• 

nantas, nuo 1934-02-01 -
pulkimnka, le11enan1as, 

nuo 1936-01-01 - pulki

ninkas. nuo 1939-10-01 -
generolas maioras, nuo 
1941 -09-0 l generola, 

leitenantas. l 940-06-01 -

1942-0l -17 - 23-IOSIOS 
pesllninkų d1VW)OS 1-adas, 

1942-12-15 1943 12-31 -
Rytų savanorių pajegų 

l tabo -,r!,nmkll,, 1·chau 

!14 P•J<gų ln>jXlc:IOnu; 
1944 01 10 1944 06-17 
243 JOSIOS ptsllnmlc:ų 

dl\·11.ijos v-•da;. Zuvo 
1944 06 17 Serburo 

pw,"'-'IYI< ( PrancUJJĮa) 
1944 O'J 02 po mirties • p 
dovanot;u lllteno kryfnuni 

P°'" GddinlO kryl.u11> 
ordino. 

.,, l ,unc 1876 06 02 Ma.,I,. 

voic •UlllKJu"" , okkėio, 

Tulos dvarininko, šeimoje. 

Mokėsi Maskvoje, mokėjo 

rusų kalbą kaip gimtąją. Į 
,-okietių k,inuornenę jstojo 

1895 rn. 1916 rn. - ryšių 

karininkas prie austrų XII 
armijos. 1917 m. koman

diruotas i Turki,ą ir 1918 
m. paskirtas turkų armijos 

generalirno štabo viršininko 
pirmuoju adjutantu. Vėliau 
Vokietijoje <Jo jvairias 

pareigas. 1930 m. - pulki
nu,ka,, nuo 1933-04-01 -
generolas majoras, nuo 

1937-08-0 1 - generolas lcl

knanta.s, nuo 1940• 10-0I -
kavalrn1os gcncrola, 
1931 02 0 1- 1933-09 30 

karo ,lak Ru.1110Je ir 
1935 10 01 - 1'14I k,im 

ata.It RusiioJe ir l lctuvojc 

A>rnc,ni!h, P•hno10 \tall

'"f 1941 Oll 1943 (14. 30 
Įg.u1ou, gtneruJ„ Kaulu,.o 

klaus,mai, prie arml1•1 gru• 
J><" .A", VUlj k.w,kų karinių 
d,hnrų volut<'.14 ,rrni101c 

gtner-ohnl• rn~ktorhn. 
l94◄•01 -0l - 194S-05-04 -

R)'llj snvnnonų pnjėg11 
inspektorius. 1947- 1953 m. 
parnšė atsiminimus, kurie 

išėjo Vak.m1 Vokietijoje. 
Mirė 1953 m . ll1chlhofe. 

"" Gimė 1907- l l - 15 llavari

jo1c. Rezervinės kariuo
menės štabo viršininkas. 

Pasikėsinimo i A. Hrtlerį 

1944-07-20 pagrindinis or• 
ganizatorius ir vykdytojas. 

Tos pnčios dienos vakare 
sušaudytas kaip išdavikas. 

,.. PyccKan Oceo601111-

Tenb11a,1 Ap•rnn - Rusų 

išlaisvinimo armija. 

IOOO )lpo6n3KO e. Kapall\yK A., 

PyccKCIJl ocoo6oiJumen•11aH 
ap~IIIH, MOCKOa. 1998, e. 9. 

1001 Laisves kov11 archyvas, t. 9, 
Kaunas , 1993, p. 157. 

1001 "Thorwald Į. //uzja. iol
nierze radzieccy w armi, 
Hitlera, Warszawa- Krak6w, 

1994, s. 192. 

100
' Gimė 1897-10- 18 

llcrlync. Karo tarnybą 
pradėjo 191 4- 10- 16. Nuo 
1939-02-01 - pulkininkas 

leitenantas , 1941 02· O l -
pulkininkas, 1943-01-01 -

gcncrola~ majoras, 
1943-09-0 1 - generolas 

leitenantas, 19•15 o,t 20 -

pėsti11i11k11 generolas. 
19,12-06 02- 1943-01 22 -

XXIX arn11Jos korpuso 
š tabo viriininkas, paskui 

Iki 19•1'1 07 18 - ar· 

mij1111rupė• .,Šlourt• 
š1abo vir!lnl11kas, 
1945 l)\ 2H- 1945-04 -22 

ormlJ•J 11"'1';• w, 1c1,irl 
štab11 vir41mnkas. 194'i 05 

nu5itudė Hcnshurg< 

l J0,4 l'ycoau.· fl,OJIIUl60pJH110 

IUh. TI,., l l tJ"d llCW•Ut/4 

l ilJmw, 29- 10 1991 

,.,, Gimė 1884-06-30 

Viurcburge. Protes-

tantas. Karo tarnybą 
pradėjo 1902-06-30. Nuo 

1931 - 12-01 - pulkininkas, 

nuo 1932- 10-0 l - 6-oslos 
divizijos štabo viršininkas. 

1934-07-01 tapo generolu 

majoru, 1936-08-0 l -
generolu leitenantu, 
1938-02-01 - artilerijos 
g<ncrolu, 1940-07- 19 -

generolu pulkininku. 

Nuo 1938-08-27 iki 
1942-09-24 - sausumos 

pajėgų generalinio š tabo 
viršininkas. 1939- 10-29 

apdovanotas Riterio kry
žiumi prie Geleiinio kry
žiaus ordino. 1944-07-23 

suimtas gestapo ir 
įkalintas Flosenburgo 

koncentracijos s tovy-
kloje, paskui - Dachau. 

1945-0 1-31 išleistasi 
atsargą. 1945-1946 m. 

buvo amerikiečių nelais

vėje. 1949 m. parašė knygą 
. Hitleris kaip karvedys·. 

1961- 11 gavo aukščiau-
sią amerikicči11 armijos 
civilinį apdovanojimą 

Mcrilorius Civilim, Servicc 
Award. Mirė 1972-04-02 

1\schanc (Chimgau). 

._. Mamcp1mm,1 110 ucmopuu 
pycc•ow ocao6oi!1m11·m,110-
10 i!o 11.><c1111H. 1941- 1945 
1· 1, (Cr,ns11. 1toKyMc11 rM, 

hOCIIOMUIH\11'1H), l\hlll )'CK 

l , Mockna, 1997, e. ,11 . 

mokykJa1000. Jos vokiečių komendantu su nedideliu štabu 

buvo paskirtas majoras Gye, o vadu buvo paskirtas tikras 
rusas, iš pradžių nelaisvėje buvęs pulkininkas ir vėliau 

tapęs ROA generolu V. G. Assbergas (Arcezovas). Pasak 
generolo majoro E. Justo, rusų generolo pavardė buvo 
Alsberg, specialiai sugalvota tarnybai vokiečių armijo
je1001 . MokykJa rengė kariškius nuo puskarininkio iki lei

tenanto ir prikJausė Kaune dislokuotai generolo leitenan
to H. Hellmicho mokomajai divizijai. 1944 metų gegužės 
mėnesį mokykJa buvo perkelta į Prancūziją, į Cojlans vie
tovę 1002. Buvo parengti specialūs Rytų savanorių karinitĮ 

dalinių įstatai ir kiti norminiai dokumentai. Tačiau jie tu
rėjo esminį trūkumą, į kurį netgi atkreipė dėmesį armijtĮ 
grupės „Šiaurė" štabo viršininkas pėstininktĮ generolas 
Eberhardas Kinzelis100

J savo 1943 metų balandžio 16 die

nos laiške Rytų savanoritĮ pajėgti vadui: juose neatsakyta 
į svarbiausią kJausimą: kas bus su jų, RyttĮ armijtĮ karitĮ, 
Tėvyne po karo?1

1J0-1 

Pirmąjį dokument,Į, kuris reglamentavo iš sovietinių 

piliečiq sudaryttĮ karinių formuočit1 funkcionavimą, pa
rengė sausumos pajėgų generalinio štabo II (organiza
cinis) skyrius 1942 mettĮ rugpjūtį. Tai buvo generalinio 
štabo viršininko generolo pulkininko F. Halderiot0os įsa

kymas Nr. 8.000/42 (be datos)1006, kuris sovietinius pi

liečius suskirstė į šešias kategorijas, iš jų pirm,1 ir antn1 

sudarė: 

l) t iurktĮ tauttĮ atstovai ir kazokai, kurie buvo trak

tuojami kaip lygiateisiai s,Įjungini.nkai, kovojantys 
petys į petį su vokieči11 kareiviais su bolševikais 

ypatingtĮjtĮ kovinilĮ dalinitĮ, tokitĮ kaip Turkestano 
batalionai, kazoktĮ daliniai bei Krymo totoritĮ for

muotės, gretose; 
2) vietiniai apsauginiai savanorh1 daliniai, taip pat 

paleisti karo belaisviai - lietuviai, latviai, estai, suo
miai, ukrainiečiai, baltarusiai ir etniniai vokiečiai, 

panaudojami tvarkai palaikyti bei kovai su apsupto• 
mis Raudonosios armijos grupėmis bei partizanais . 



Prie jsak.,rmo buvo pridėta „savanoriš\...'Ų pagalbinin
kų" (Hilfswillige) panaudojimo vokiečių vermachte ins

trukcija. 
Įvairių kategorijų pagalbinių formuočių egzistavimas 

buvo nacistinės politikos diferencijuoto pofoirio i įvai

rias tautas pasekmė. is skirtumas burn labai ryškus mo
kant kariams atlyginimą ir suteikiant atostogas. Pabaltijo 
kra tų apsauginio dalinio karys gaudavo 72 reichsmarkes 
per mėnesį, o rusų sanmoris - 24 reichsmarkes. Lietuvių, 

lahių ir estų kariai burn geriau materialiai aprūpinami 
ir gaudavo kaip papildomą apdovanojimą už kiekvieną 
fronte pralei tą dieną po vieną reichsmarkę, o kiti legio
nieriai ir rusų sa,cllloriai pinigų negaudavo. Analogiška 
padėtis bm'O ir dėl atostogų, kurios baltan1s buvo sutei
kiamo be apribojimų, o iš rusų, ukrainiečių ir baltarusių 
tiJ..'tai tiems, 1...-urie turėjo šeimas. 

Reikia pažymėti, kad ne ,isi vokiečiai pritarė A. Hit
lerio pažiūroms dėl Rytų kampanijos tikslų ir metodų. 

Blai,iai mąstantys vokiečių karininkai suprato, kad, ne
pai ant puikių rezultatų, nugalėti milžinišką ekonominį 

potencialą turinčią Sovietų Sąjungą neįmanoma, nepakei
tus politikos ir neatėmus iš Stalino rankų „tėvynės karo" 
kozirio. Kad šios užduotys būtų sėkmingai įgyvendintos, 

būtinai buvo reikalingos permainos nacistinės vadovybės 
elgesio su Sovietų Sąjungos tautomis politikoje, reikėjo 
SO\ietinius piliečius patraukti į savo pusę kovai su stali
nine vyriausybe. Jau 1941 metų rugsėjo mėnesį šį kJausi
mą kėlė armijų grupės „Centras" štabo karininkai - štabo 
operatyvinio skyriaus viršininkas pulkininkas Henigas 
von Tresckowas100

- ir žvalgybos skyriaus viršininkas ge
neralinio štabo majoras Rudolfas von Gersdorfas1006• 1941 

metų gruodžio 13 dieną sausumos pajėgų generalinio šta
bo generolas J..·vartirmeisteris generolas leitenantas Edu
ardas Wagneris1009 rašė užimtų Rytų sričių ministrui Alfre
dui Rosenbergui, kad karo padėtis verčia patraukti užimtų 
sriėių gyventojus i savo pusę, todėl būtina rasti tokį pa
trauklų politinį šūkį, kuris skatintų jų antibolševikinį ju
dėjimą. Panašius samprotavimus ne kartą dėstė ir armijų 
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"" " Gime 1901-0l -10Mag

d ebu111e. Karo tarnybą 
prndejo 1917-08- 15. 

Nuo l 940 -03 O l - pulki
ninkas le1tcnanta<, nuo 
19-12-0-I-OI - pull-inmkas. 

nuo 19-14-01 -30- i:encrolas 
ma1orn.<. Bun, šių kannaų 
dJlin ių štabų operntyvan,o 

s~~'Tlaus ,iršininku~: nuo 
1939-09-01 - 221 -osios 

pestininkų d Mzijos, nuo 
1940-03-01 - armijų grup;s 
.. A', nuo 1940-12-01 -

armijų grupes „B", nuo 
19-11 -06-20 - arm1Jų p.rup,s 
„Cemras". Apdovanotos 

Vokiečių aukso kryiiumi. 
19-14-07-21 nusiiudc R)1Ų 

fronte. 

1009 AlameputUbl 110 ucmopu11 
P)-COi OlO OC80000U111'-1bH0.-0 

oau...-e111u,. /9./1 - 19-151. 
(CrdTbll, /IOk)MCHTbl, BOC· 

no>111Ha111u1). Bwnyc• l . 
l'.·10<.no, 1997. e. 4-1. R. 1.h. 
Fre1herras ,·on Gersdorlfas 

gimė 1905 m. Annijų grup<> 
.Centras" Rrtų fronte ivalg)'" 

bos skyriaus viršininkas. 
vėliau - 7•0s1os armijos VJ• 
karų fronte stabo viršinink:is. 
1944-08-26 apdovanotas Ri· 
terio ltryiiumi prie Geležinio 

kryžiaus o rdino. Po karo -
bundesvero korpuso vadas. 
Fanatiškas kavalerisl1S. Mirė 
1980m. 

'"" Gimė 1884-0-l•OI Kirch<nla· 
mitce. Karo tarnybą praMJ0 

1912-08. Nuo 1935-Q,1-0I -
pulkininkas leitenant•S. nuo 

1937- 10-01 - pulkinank•s. 
nuo !940-08-0J - generol» 
majoras, nuo 1942·(),l•OI 

generolas leitenantas, nuo 

1'143-08-0 1 - arulcriJ0 • 

generolas. l 940-08-0 l -
1944-07-23 - Sausumos 

pajegų generalinio !13bo 
generolas kvar1 irmeiSl<fl5· 

194-1-07-23 nusižudė. 

,.,. Ganu, 1875-02-24 Prenclau. 

Nuo 1924-05-0 l - pulk1-

mnkos. nuo 1928- 11-0 l -
gcnrrolJ( m.,,oras. nuo 
1929-10-01 - generolas lea 
tenantas. nuo 1940-09-01 -

p<'Stinmk11 Įt<nerolas, 
Nuo 1940-09-01 - XXXV 
pėstmmkų korpuso v-Jdas 
1941 -03-15-19-13-07-06 -

am1ij11 grupes „Cenrras" 
uinugario rnJono viriinm
k-,s ir ups.111gos kJrinių da
linių ,-adns, Apd ov,rnotas 

Vokieči11 aukso krrii11m1. 
2u,·o 1943-07-06. 

"" Mad,,jciyk Cz., 1-ii.,~y;m i 
ok11p,1r;c ...• t. l , s. 576. 

''" Gimė 1895-09-26 Viurc
bu'lle. Pirm,ui pasaulinj 
karą baigė 1arnaudamas ka
rininku, apdovanotas 11 ir 
l kl,ses Gddinio kryžiaus 
ordin,as. Baigė universiteto 
Filosofiiu• fakulteaą. Nuo 
1923 m. - NSDA P n.uys 
(Nr, 1098716), SS narys 
(Nr, 357267). 1934 m. ui 
ketinimą išpric,-artauti 

nuteistas 2 metus kalėti. 
Kovojo Ispanijoje, .. Kondo
m· legione. Smogiamosios 
SS brigado, .. Dirlewan

ger" vadas Rytų fronte. 
19-13- 12-05 apdovanotas 
Vokiečių aukso kryžiumi. 
Nuo 1944-0ll-12 - SS oba
J,11iru, 19-1-1-09-.10 apdova
notas Riterio kryiiumi prie 
Gd<l!nio kr)'iiau, orJino. 
19~5-06-07 AltshJu«•nr 
nu!udyta, lenkų karei,·i•!· 

"" Gpsl\1:111 111., EspritCKllė 
COA}\3.TN nnn~pa, Becmu-2, 
22-08-2002 ( lmell,), 

1

" ' Gimc 1896-07-l 6 Geršltle 
V,unemberge. Pirmojo 
pasaulinio karo mc-
1•15 •pdo,-anotas 11 ir l 

klos~ Gtlc!mio kryžiaus 

grupės „Centras" užnugario rajono vi ršininkas ir apsaugi
nių karinitĮ dalinių vadas pėstininkų generolas Maxas von 
Schenckendorffasro1o, kuris 1942 metų kovo mėnesį savo 
raporte nurodė, kad rusų liaudies noras bendradarbiauti 
bus veiksminga priemonė kovoje su partizanais. 1 etgi fa 
natiškas nacistinis politinis veikėjas propagandos minis
tras Josefos Goebbelsas 1942 metų pradžioje nusprendė 
nebeskJeisti nesąmonių apie Rytuose gyvenančius pusiau 
laukinius žmones ( U11terme11schen), nes tokia propagan
da tik didino vokiečių priešų skaičių, ir pasiūlė sudaryti 
marionetines vyriausybesro11. O kai Vokietijoje susidarė 
kritiška padėtis, nacistinė rasinė doktrina buvo pamiršta. 
Vokiečiai buvo priversti keisti savo politines, rasines ir ka
rines nuostatas, elgesį ir požiūrį į užimtų Rytų Europos 
kraštų tautas. Į SS oberfiihrer dr. Oskaro Oirlevangerio10u 
Waffe11-SS diviziją buvo užverbuoti netgi čigonai iš Sak
senhauzeno koncentracijos stovyklos. Tuo metu vokie
čių vermachto eilėse kovojo 150 tūkstančių žydų kilmės 

kareivių ir karininktĮ, tarp jų 23 pulkininkai, 5 generolai 
majorai ir 8 generolai leitenantai. Iš jų 20 žydų karininkų 
buvo apdovanoti aukščiausiu Trečiojo reicho koviniu ap
dovanojinm - Riterio kryžiaus ordim11013

• 

UžimttĮ RyttĮ sričilĮ ministerijos veikla įgijo pragmatiš
kesnį atspalvį, kai 1942 mettĮ rugpjūčio mėnesį SS Vyriau
siosios valdybos viršininkas SS gruppenfiihrer Gottlobas 

ordmJis. Nuo 1922- 11 , o 
nuo 1931-01 -01 p,1kJrlo· 
tinai - NSl>AP nary, (Nr. 
426875). Prad stodJmJS l 
NSOAP burn gimnJst,kos 
mokytojas, p,1s1c~<' nem,•n· 
kų sporto rczultJlŲ (bok,a.•. 
plouk1m•s II sportini< ,,,. 
mos), Nuo t931 -0I -OI - SA 
n.lf)'S, SA stm1d,aru11fuhn•r, 
nuo 1932- 10-15 - SA 
obafuhra. SS nariu lapo 
1936-01 -30 (Nr, 275991 ). 

B karto suteiktas SS 

olh!r/11/ira laipsnis. 
apar,lle buvo l.momas 
k•1p I.SO metro ūgio ir 
l 00 kg svt'rianus m1limas. 
1940-0-l-01- 19-15-05-08 -
SS vyn.1u:-ilos1os \'al
Jybos viršrnmkas. 
Nuo 1~40-0-1-20 - SS 
brlg,1111</u/rrcr ir ll\1[/i·11• 
SS ~cnerolJS majoras, 
19-12-04-20 - ~ .~rnp
p,·,ifulrru ir ll'aJfe11 -SS 
gcncrolG..s leitenantas, 
1943-06-21 - SS oliergrnp• 
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Bergeris101-1 tapo oficialiu SS reichsfahrer H. Himmlerio 
atstovu šioje ministerijoje. Būdamas trečiasis po R. Hey
dricho ir Walterio Krugerio101 5, patikimiausias SS reich
sfiihrer bendražygis, nelabai derindamas savo veiksmus 
su A. Rosenbergu, ėmė zonduoti galimybes pritraukti 
daugiau užimtų kraštų gyventojų vokiečių reikmėms. 

Mėgstamiausias jo posakis buvo: ,;vokiečių motina ne
verkia dėl žuvusio kitataučio." 1943- 1944 metais svajojo 
Rytuose įrengti gynybos ruožą, kurį už tam tikras nuo
laidas gintų 5 proc. gyventojų - mobilizuoti estų ir latvių 
vyrai ir kiti Vakarų Europos kariai. 

1942 metų gruodžio 18 dieną Užimtų Rytų sričių mi
nisterijoje, gausiai dalyvaujant vermachto atstovams, įvy
ko išplėstinis pasitarimas. Pasitarime buvo reikalaujama 
padaryti nuolaidų užimtų kraštų gyventojams (grąžin

ti privačią nuosavybę, įvesti naują žemės ūkio valdymo 
tvarką, sudaryti galimybę steigti mažas gamybos įmones, 

plėsti kultūrą, remti Bažnyčią, padidinti mokyklų skai
čių), kritikuojama žmonių gaudymo darbams į Vokietiją 
praktika. Kaip tik šiame pasitarime nuskambėjo žinomas 
posakis, kad „Rusija gali būti nugalėta tik pačių rusų". 

Pralaimėjus prie Stalingrado Josephas Goebbelsas 
1943 metų vasario 15 dieną visiems reichsleiteriams, 
gauleiteriams ir propagandos vadovams išsiuntė slaptą 
aplinkraštį. Remdamasis A. Hitlerio 1943 metų sausio 30 

dieną pasakyta kalba, J. Goebbelsas priminė, kad nacistų 
kova turi labai didelę reikšmę ne tik Trečiajam reichui, 
bet ir visai Europai. Dėl to vokiečių santykiai su Europos 
tautomis, taip pat ir gyvenančiomis Rytuose, turi remtis 
šiomis nuostatomis: 

l. Pergalei kovoje su komunizmu pasiekti turi būti mo
bilizuotos ne tik visos vokiečių tautos, bet ir užimtų 
kraštų tautų, taip pat ir Rytų Europos, jėgos. 

2. Propagandinėje veikloje būtina pabrėžti, kad Adol
fo Hitlerio pergalė yra visos Europos interesas. 

3. Dėl to nedera žeminti ir niekinti kitų tautų. Nega
lima, atkreipė dėmesį J. Goebbelsas, vadinti Rytų 
tautas „galvijais", ,,barbarais" ir paskui tikėtis iš jų 
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pe11f1i/Jrer ir Wajfc11-SS 
generolas. Jo did;inusiu 
nuopelnu laikytinos jstcig
tos Waffe11-SS divizijos. 
19H-0 1-30 npdovnnolas 

auksiniu NSDAP ženkleliu, 
o 1943-07-01 - Vokiečių 

sidabro kryiiumi. Nuo 

1943-08 iki 1945-05-08 -
Reichstago d epu1a1as. 
1943-08-20, be daugybės 
kit tJ pareig11, tapo Užimt11 
R)'ltl sričilJ ministerijos l 
valdybos (Ha11ptabtti/1111g 
f) viršininku. Nuo l 944-04 
vadovavo kovinėms opera
cijoms Slovakijoje, o nuo 
1944-08-3 1 iki 1944-09-20 
SS - policijos vadas Slo
vakijoje. Apdovanolas SS 
rcic/1sfii/1rer Garbės špaga 
ir SS žiedu „Mirties galva. 
1949-04-14 Niurnbcrge 
nuteistas 25 melus kalėti. 
1951- 12-16 paleistas į 
laisvę. Mirė 1975-01 -05 
Gerštetene V iurtembcrge. 

"" Gimė 1890-02-27 Štrasbur
ge (Elsasas). NSDAP narys 

(Nr. 3995130), SS narys 
(Nr. 266 184). l 939-09 -
SS stamlarte11fi1/irer ir 
policijos pulkininkas. 
194 1-12- 13 kaip ss 
policijos d iviziJOS vadas ap· 
dovanolas Rilerio kryiiun11 

prie Geležinio kryžiaus 
ordino. 1943-08-31 kaip 

286 vermachto karys 
apdovanotas „Ąžuolo 
lapais.o 1945-0 l - l l -
.Kalavijais (Nr. l 20). 
1943-08 - 2-osios SS ianktl 
divizijos „D,u Jlt'idi" vadas. 
1944 -06-21 - SS obergrup· 
pe11fiihrer ir W.·,Jfc11-SS gc· 
ncrolas. Nuo l944- ll ·25 -
La1vlų VI sav,norlų SS 
korpuso vadas. l 9•15-05-0S 

nusižudė KurliJndijojc. 

'"' Grunbcrg K., Adolf J-litlcr -
biograjia fi1/lfera, Warsui
w-J, 1988, s. 337-338. 

101• Cm::onon 6. B .. Taft1-1w 
Bmopo1i J.mpoaoii, M ocKna, 

2000, e. 3 l 9. 

1011 Mamepua11bl no ucmopuu 
pyccKozo ocso600ume11bno
,o 0011JKe11uR. J 94 J - / 945 
t . t . (Crarb11, /\OKYMCHTl>l, 

eocno~umamrn). 8hmycK 
l , MocKoa, 1997, e. 17. 

suinteresuotumo Trečiojo reicho pergale. Atsargu
mas formuluojant savo posakius padės išsaugoti 
vokiečių kraujo ir pasiekti pergalę 1016. 

Tragišką tautinių sąjūdžių dilemą Antrojo pasaulinio 
karo metais taikl iai apibūdino Baltarusijos liaudies rados 
prezidentas V. Zacharka (B. 3axapKa): .,Mes neturime pa
sirinkimo „arba - arba". Jeigu laimės vokiečiai, tai sunai
kins mus visus. Jeigu laimės sovietai, tai sunaikins inteli
gentiją ir asimiliuos liaudį < . . . > Trečios išeities nėra." 1017 

Dauguma Vakarų istorikų ir politologų yra linkę ma
nyti, kad nacistinės pažiūros bei rasistinė praktinė veik
la Rytuose buvo itin svarbi, gal net pagrindinė Trečiojo 

reicho pralaimėjimo kare priežastis. Dauguma autorių 
laikosi nuomonės, kad daug „lankstesnė" politika oku
puotuose Rytų kraštuose galėjo sudaryti pakankamas 
prielaidas vokiečių vyravimui sustiprinti ir Raudonosios 
armijos pasipriešinimui palaužti. 

Dvidešimt metų Lietuva, Latvija ir Estija buvo nepri
klausomos valstybės, paskui metus jas valdė sovietLĮ oku
pantai. 1940 metais lietuviams, latviams ir estams rusų 
bolševikai tapo okupantais, o 1941 metais vokiečiai - iš
vaduotojais. Būtent pragaištinga Josifo Stalino politika 
Baltijos kraštų gyventojus nuteikė draugiškai vokiečiL1 at
žvilgiu. Kai prasidėjo Vokietijos ir jos sąjungininkLĮ žygis 
į Rytus, Baltijos šaliLĮ gyventojai ėmėsi aktyvios veiklos. 
Dešimtys t(1kstančių lietuviLĮ, latvių ir estų kilo į kovą. Jie 
atvirai demonstravo savo antikomunistines nuotaikas ir 
tikėjosi, kad Vokietija juos išvaduos ir galės būti atkurta 
nepriklausomybė. Pabaltijo kraštų gyventojtĮ dalyvavimo 
pavaldžiLĮ vokiečiams karinitĮ dalinitĮ gretose problemos 
neįmanoma nagrinėti atskirai nuo Vokietijos RytLĮ poli
tikos. Pirminiame „Barbarosos" plano variante buvo nu
matyta europinėje SovietLĮ $,Įjungos dalyje įsteigti keletą 

nacionalinitĮ valstybių su savo vyriausybėmis (Lietuva, 
Latvija, Baltarusija, Ukraina), kurios tarp vokiečių impe
rijos ir azijinės SoviettĮ Rusijos dalies1018 atliktų buferio 
vaidmenį. Bet prasidėjus karui buferinių valstybit1 idėj,Į 
A. Hitleris atmetė. Naujoji koncepcija numatė visą val-
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džią perduoti vokiečit! administracijai užimtoje terito ri
joje įsteigiant reicho komisariatus. 

Vokiečių okupacinė sistema Pabaltijo kraštuose 'sl...)'
rėsi nuo sistemos, funkcionavusios kituose Sovietų Są

jungos rajonuose. Išsl...)'rus skriaudas ir prievartą, ji buvo 
panašesnė į Vakarų kraštuose buvusią administravimo 

sistemą. Buvo toleruojama kultūrinė ir mokslinė veik
la, tik ji buvo griežtai kontroliuojama ir derinama prie 
oficialios propagandos. Liberalesnis šių kraštų adminis
travimas turėjo savų latentinių tikslų. 

Pagal generalinį planą Ost buvo numatyta suvokietin
ti visą estų tautą ir gana nemažai latvių. O lietuviai tam 
netiko, nes turėjo gana daug slaviško kraujo. SS reichs
fiihrer H. Himmlerio nuomone, visą lietuvių tautą rei
kėjo ištremti toli į Rytus - į Vakarų Sibirą 1019. Atidžiau 
panagrinėjus vokiečių archyvinius dokumentus, tampa 
visiškai aišku, kad ilgalaikis nacionalsocialistinės Vokieti
jos tikslas Baltijos respublikose buvo jas įtraukti į Reicho 
sudėtį du trečdalius gyventojų iškeldinus, o kitus pamažu 
sumaišius su vokiečių imigrantais. Bet pirmiausias ir arti
miausiais metais vokiečių uždavinys buvo laimėti karą. O 

tam Baltijos kraštų gyventojų maksimali parama kovoje 
su bolševikais buvo labai pageidautina. 

Reichsministras užimtoms Rytų sritims A. Rosenber
gas, būdamas įžvalgus politikas, savo 1941 metų spalio 24 

dienos potvarkio projekte dėl administracijos organi1,avi
mo Ostlando reicho komisariate iškėlė dvi alternatyvias 

galimybes: arba organizuoti vokiečių kontrolinę admi
nistraciją, pripažinus platų savarankišką ir savanorišką 
Ostlando tautų bendradarbiavimą su vokiečiais, arba, 

pašalinus vietinių savivaldos įstaigų vadovus, organizuoti 
vokiečių administraciją. Jis gana skeptiškai vertino vieną 

iš galimybių - pašalinti vietinės savivaldos vadovus - ge
neralinius tarėjus (Generalrate, Lietuva), generalinių di
rekcijų ( Generaldirektoren, Latvija) ar vietinių direkcijų 
(Landesdirektoren, Estija) vadovus. Tai padarius tektų 

skirti labai daug Vokietijos aukščiausiosios, vidurinės ir 

žemesnės kategorijos tarnautojų. Kaip jau buvo minėta 
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anksčiau, kalbėdamas apie savivaldos naudingumą Rei
chui politiniu, saugumo, kariniu bei ūkiniu požiūriais, 

Reicho užimtų Rytų sričių ministerijos pareigūnas dr. 
Peteris Bruno Kleistas slaptame valstybinės svarbos do
kumente pažymėjo, kad Ostlando tautų bendradarbiavi
mas su vokiečia is yrn naudingas. Šito atsisakius reikėtų 
pradžiai paskirti apie 120 000 vokiečių policininkų 1°20• 

Vokiet ijos propagandos ministerijoje buvo įsteigtas 
specialus skyrius (Ostabteilung), jam vadovauti paskir
tas dr. Eberhardas Taubertas1021, kuris organizavo pro
pagandinę veiklą, nukreiptą prieš komunistinę Sovietų 

Sąjungą. A. Rosenbergo ministerijoje šią užduotį atliko 
Propagandaabteihmg. Bet pagrindinis krūvis šioje srityje 
teko Vokietijos ginkluotųjų pajėgų specialiajai tarnybai -
Abteilung Wehrmachtpropaganda OKW 

Speciali l 94 l metų birželio 2 dienos direktyva pro
pagandos klausimais (Weisungen fur die Handhabung 
der Propaganda im Faile Barbarossa)'°u įpareigojo gin
kluotąsias pajėgas visur pabrėžti, kad Vokietijos priešas 
yra ne Sovietų Sąjungos tautos, o išimtinai tiktai „žydi
nė-bolševikinė sovietinė vyriausybė su visais pareigūnais 
bei komunistų partija", kad vokiečių kariuomenė atvyko 

į jtĮ šalį ne kaip priešas, o atvirkščiai - jie siekia išlaisvinti 
žmones nuo soviett1 tironijos. Propaganda turėjo skatin
ti SoviettĮ Sąjungos byrėjimo į atskiras valstybes procesą, 
bet tuo pačiu metu negalėjo atskleisti tikrųjų ketinimų. 

Politiniai karo metodai buvo atmesti, nes trumpalaikės ir 
pergalingos kampanijos sąlygomis nacistinei vadovybei 
atrodė nereikalingi. Kitaip nei A. Rosenbergas, kuris siū

lė su Baltijos, Ukrainos ir Kaukazo tautomis elgtis daug 

švelniau negu su rusais, A. Hitleris buvo įsitikinęs, kad 

vokiečių armija sugebės atlikti savo misiją savarankiškai. 
„Niekada neturi būti leista, kad ginklą nešiotų kas nors 

kitas, išskyrus vokiečius!" - teigė 194 1 metų liepos 16 
dieną A. Hitleris102.1. 

194 1 meltĮ birželio 30 dieną įvyko Vokietijos užsienio 

reikalų ministerijos, OKW užsienio skyriaus, SS Vyriau

siosios valdybos ir NSDAP tarptautinių ryšių valdybos 
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atstovų pasitarimas, skirtas priimti bendrą direktyvą 
sprendžiant klausimą dėl užsienio savanorių prašymų 
dalyvauti bendroje kovoje su Sovietų Sąjunga. Nutarta 

netenkinti čekų bei rusų emigrantų prašymų. 

Vermachto generolas k"Vartirmeisteris generolas leite
nantas Friedrichas Paulus102• l 941 metų liepos 25 dieną 

pasirašė jsakymą paleisti iš OKW ir Vyriausiosios sau
sumos pajėgų vadovybės (OKH) karo belaisvių stovyklų 

318 770 etninių vokiečių, baltų, ukrainiečių, baltarusių, 

moldavų bei suomių ir dali jų panaudoti vokiečių armi
joje bei policijoje102s . 

Armijų grupės „Šiaurė" (Heeresgruppe Nord) karo 
dienyne (1941 metų liepos 7 dienos jrašas) buvo teigia
ma. kad pagal OKH pranešimą fiureris nusprendė, kad 
Pabaltijo erdvės ateities politinei pertvarkai neturėtų būti 
užbėgama už akių. Naujai susidariusių vyriausybių ta l
kininkavimas, kiek tai apsiriboja rimties bei normalaus 
darbo ritmo krašte palaikymu ir pagelbėjimu vokiečių 

kariuomenei, ypač jos aprūpinimo srityje, yra priimti

nas, tačiau tik tuo atveju, jei tai nėra susiję su politiniu 

pripažinimu. Kurti karinius dalinius, išskyrus savisaugos 
policijos, neturi būti leidžiama. Tai patvirtino vokiečių 

vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Ostlande štabo vir
šininkas generolas majoras Vodeppas1026 savo 1942 metų 

kovo 4 dienos rašte dėl baltų prašymų leisti stoti i vokie
čių ginkluotąsia pajėgas: ,,Karinė pagalba nereikalinga. 

Bendram tikslui ir kariniams interesams bus daugiau 

naudo , jeigu, pasiruošę kovoti, žmonės stos i Tvarkos ir 
saugumo tarnybą užimtoje teritorij0Je."1oz7 

Tačiau vokiečių armijų, kovojančių fronte, užnugaryje 
kilęs partizaninis karas tapo svarbiu veiksniu pritraukiant 

sovietimus piliečius į vermachto gretas ir formuojant 

ypatinguos1u ginkluotus dalinius. Pirmiausia tai buvo 
lietuvtai, latviai, estai, baltarusiai ir ukrainiečiai. 1941 

metų rugpjūčio 25 dieną armiJŲ grupės „Šiaurė" vadas 

generolas feldmaršalas ( Generolfeldmarsdial[) Wilhelmas 

von Lttbas .:a oficialiai leido priimti i tarnybą vermachte 

lietUV1~ latvius bei estus u sudaryti iš jų ypatingąsias ko-
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mandas bei savanorių batalionus kovai su partizanais1O29
. 

Jau 1941- 1942 metų žiemą buvo jsteigt i balttĮ apsauginiai 
fronto batalionai - pirmiausia tam, kad pakeisttĮ vokiečitĮ 

karinius dalinius fronto užnugaryje ir fronte, bet jau nuo 
1942 mett/ liepos estų batalionai vienodai su vokiečiais 
kovojo pirmosiose fronto linijose. 

Baltijos šalyse vokiečių panika nebuvo tokia pastebi
ma ir vietinių žmonių nenoras bendradarbiauti su Vokie
tija nebuvo toks visuotinis kaip Lenkijoje. A. Hitlerio kal
bos apie Lietuvą buvo jvairios - nuo piktų iki draugišktĮ, 

bet pagal nacitĮ rasinę vertybių skalę latviai ir estai buvo 
aukščiau už lietuvius vien dėl to, kad tuose kraštuose jau 
nuo seno gyveno gerai vertinami Baltijos vokiečiai - Bal
tendeutschen, daugelis jų - vokiečių kilmės aristokratai 
ar šiaip vokiečių inteligentija, kuri įnešė tam tikrą indėlį 

i vokiečių kultūrą. 
Rytuose steigiami pagalbin iai policijos ir kar in iai pa

daliniai buvo kuriami laikantis savanor iškumo ir laten 
tinės prievartos principtĮ, bet pirmenybė buvo teikiama 
savano riškumui. Nepažeisdami t,uptautinės teisės atvi
ros m obilizacijos vokiečiai skelbti negalėjo, todėl nutarė 
nesivaržydami pasinaudoti Pabaltijo krašttĮ savivaldos 
struktūromis. Teisė organizuoti savanorilĮ verbavimą į 

vokiečiams pavaldžius karinius dalinius buvo suteikta 
Ostlando rcicho komisarui H. Lohse ir aukštesniajam 
SS ir policijos vadui Šiaurės Rusijoje ir Ostlancle SS ober
gruppe1ifiilirer F. )eckelnui. 

Darbo jėgos mobilizacija Baltijos kraštuose tun:jo 
ir latentinį tikslą - surinkti vyrus kariniams ir sukarin
tiems daliniams sudaryti. Kai vokiečitĮ politinė ir karinė 
vadovybė nutarė geriau panaudoti Halt ijos šaliq gyvcn

tojlĮ išteklius, ji dažnai leisdavo jiems pasirinkti vicn,1 iš 
dviejlĮ galimybitĮ - arba savanorišką tarnybą vokiečiams 

pavaldžiuose policijos ir kariniuose daliniuose, arba dar

bo tarnybą. Latviai ir estai labiau nei lietuviai buvo linkt; 

tarnauti vokiečių jsteigtuose kariniuose daliniuose. 

1942 m. liepos l d. Pabaltijo nacionaliniuose polici

jos daliniuose (neskaičiuojant penkių arm ijoms prlskirtt) 
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batalionų) buvo 115 034 žmonės. Iš to skaičiaus atėmus 

priešgaisrinės apsaugos policijos ir pagalbinės policijos 
(Hilfsschutzmannschaften) pareigūnų skaičių matyti, kad 
juose iš viso tarnavo 34 229 vyrai (54 batalionai) 1030• Žai
biškas vietinių policijos batalionų gausėjimas glumino 
net pati A. Hitlerį . Jis nenorėjo, kad baltų kovos daliniai 
vėliau pareikalautų savo šalių nepriklausomybės1031 • Ta
čiau tai buvo didžiulė paspirtis vokiečiams, kurie fronte 
pradėjo justi vokiečių vyrų trūkumą. Vokiečių tvarkos 
policijos pajėgos Baltijos šalyse buvo gana kuklios: Lie
tuvoje - 456, Latvijoje (Ostlando centrinių institucijų 

dislokavimo vietoje) - 1987 policininkai, Estijoje - 591 
policininkas 1°32• 

Už nacionalinių policijos formuočių organizavimą 

Ostlande buvo atsakingas vyresnysis tvarkos policijos 
vadas prie aukštesniojo SS ir policijos vado Ostlande SS 
gruppenfiihrer Georgas Jedicke, vėliau - SS brigadefiihrer 
Otto Giesecke. Nemažai dėmesio rengiant tarnybai nau
jokus buvo skiriama politiniam auklėjimui. Šiam tikslui 
visi be išimties daliniai turėjo specialiai parengtus poli
tinio švietimo karininkus. Kokie politiniai ir moraliniai 
idealai buvo diegiami - tai atskirai nagrinėtina tema. 

1944 metų kovo 15 dieną buvo įsteigta vadinamoji 
,.Nikelio tarnyba«. Jai vadovavo HJ-hauptbannfuhrer Siegf-
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~ied~s Nickelis. Tarnyba atliko ryšininko tarp Vokietijos 
Jaummo organizacijos Hitlerjugend vadovybės ir Ostlan
do reichskomisariato vaidmenį, jos pagrindinė užduotis 
buvo Baltijos šalyse pradėti 15-20 metų vietos jaunimo 
verbavimo akciją. Akcija vyko nuo kovo 25 dienos iki rug
sėjo 20 dienos ir neblogai pavyko. Remiantis „Nikelio tar
nybos" ataskaita, buvo užverbuota 21 117 žmonių (18 9 17 

vaikinų ir 2500 merginų), iš jų pagal tautybes: 
- 1383 rusai - ,,SS pagalbininkai" (,,SS-Helfer"); 
- 5933 ukrainiečiai - ,,SS pagalbininkai"; 
- 2354 baltarusiai - ,,SS pagalbininkai"; 
- 1012 l ietuvių jaunuolių - ,,SS pagalbininkų"; 

- 3000 estų - ,,Liuftwaffe pagalbininkų"; 
- 3614 latvių - ,,Liuftwaffe pagalbininkų"1m. 

1944 metų balandžio 18 dieną Vokietijos vyriausio
sios ginkluotųjų pajėgų vadovybės būstinėje įvyko pa
sitarimas, kuriame buvo aptarta savanorių iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teisinė padėtis. Diskutuojant, koks yra 
skirtumas traktuojant trijų generalinių sričių savanorius, 
buvo konstatuota, kad viena yra estai ir latviai, kita - lie
tuviai. Estai ir latviai buvo pripažinti visiškai lygiateisiais, 
palyginti su vokiečitĮ kariais, o lietuvitĮ savanoriai tokiais 

nebuvo pripažinti 1034
• 

1944 metais Mauthauseno-Guseno koncentracijos sto
vykloje tarp sovietinitĮ kalinitJ buvo pradėta atskirai regis
truoti lietuvius, latvius bei estus. audojant agitacinį spau
dimą, Baltijos šalitĮ kaliniams buvo žadama laisvė, jeigu 
jie sut iks stoti savanoriais į karinius jun~ini~_s RyttĮ fro.~te. 
Kiek jtĮ tuo metu buvo užregistruota, nera zznoma, '.a~1au 
1945 mettĮ balandžio mėn. stovykloje buvo 238 latv1a1, 17 

lietuvių ir 5 estai10
·'
5

• • • • 

N . t to kad 1944 mettĮ birzeho 23 d1em} Pa-epa1san , , . . . . . 
balt ijo kraštai tapo karo operacinės v~•~~o.~ s;1t_1_m1 ~r 
vcrmachto daliniai užėmė „panteros h 111Ją EsttJOS __ ,r 

L t „ s·iet)yJ·e Osth ndo rcichskomisariato valdzia a VIJOS pa ' . ' . . . . . .. 
liko. 1944 met tĮ liepos mėn. H. H1111 mlens nusprendc 
leisti steigti savarankiškas l ictuvitĮ, latvitĮ _b~i cstq ~an -

c e tes Pa1··111kti išmokyti šiems dalt111a111s skirtus nes ,ornHt > • • , 
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žmones buvo pa,-esta žvalgybos organizaciiai .. \\"affe11-
Jag.ią-ro.in.i'G.."'. Rudenį armiių grupės ~ iaurė« vadas 
generolas feldmaršalas Ferdinandas -homeris1o..,- g.n-o 

didelius įgaliojimus vadovauti vokieaų įstaigom bei ins

tituciioms.. 1945 metų sausio 15 dieną apsupti rnkieėių 

kariniai daJiniai bmo sujungti į armijų grupę .,Kurliandi

_ja•, l.."Uriai paeiliui vadm,m> generolai pulkininkai Hein
richas vo n \ 1etinghoffas1<l-". dr. Lotharas Rendulicas1

0..'9 ir 
J-.:arlas Hilpertas!o-..-:_ Pas_la1tinėje karo fazėje - 1945 metų 

vasario mėn. - Kurliandi_jo_je :\. Hitleris įvedė karinį ,-al
~,ną.. Karinės ,-a.dm~-bės priešak:i e burn paskirtas SS 
gruppenfūhrer teisės dal..-iaras ,,-uhelmas Behrendsas100

, 

kartu btm> reidisfūhra įgaliotiniu šioje teritorijoje. 

Kariniu požiūriu jis bm1> pavaldus armijų grupei uKur-
1.iandija·, 0 politiškai - H_ Himmleriui1t'C. 

UC.7. xa,;:.a:i,i: :ioosua:a

MD.-a. ;~ :IK 
KRC'C. l S 0- 11 • 

-- Jl0 

_. Gc,,l~-0>-12 

Mi::mdv::v: Pircųo 
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xxxx lmkų l.orpu,o , .. _ 

du. m..211 - mni,ų g."l9ių 
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~ prade10 1906 m_ 
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la:mmw, 1916--19 l 8 m_ 
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, anous .Ąžuolo Lapais"_ 
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fr001c !943-08-22-
1944-I0- 25 - X uma-
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~ - Mir, 1952-02-23 
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- Gtm<' 1,· - 11-.!\ . .:..m 
u.md-. rr.a.k.o l'HO 
1~1- - urat,,rw 19~() -
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ras. l ~06 - l 4-osios 
pė:sunankų dlllZllOS 
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19-13-08-19+!-06-:?5 -
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do.-anous luttno kITinmu 
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_.µuoio lųws". 19-15-01-IS · 
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19-15-0 1-2, --03- Jl - UlIU:Ų 

grupės . C..n tras" ,~ 

19-15-03--0t - arllllJŲ grup<$ 
..Kurlwidip • ,-acbs. Po b.-o 
!\-~ proces< :-r. -
ouU1<tts20mdŲbkti. 
tačau 1951 palnstas. .\llrc 

19, 1-01-18. 

-Gimė 1888-09- 12 :--lium~ 
Karo tarnybą pradėjo l 907 "'
Ba,-arijos l 4-ajam< pestininl-ų 
pulke- l 933 - pulkutinkas 
lciicnanlas, 1935 - pulkini0 • 

kas, l 939 - generolas m•i<>"'-
1940 - g,nuolas l,atenant.s. 

l 942 - pėstminkų g,ncrolas. 

l 945 - generolas pu!Jwun· 
1w. 1939-09 - rx anrujos 
korpuso štabo v,ršininkas-

1940-02 - J -OSIOS ,rmaJOS 
! tabo v1ršinmk.u. 1942-06 -

UX arm1JoS korpuso ,'l<l>'-
1943-08-22 apdO\-allOll> Ri· 
terio kryf,uma prie Gek!inl<l 

kryf,aus o rdino- l9H -08-08 
b ip s-12 , ,rm.chto ~ • 
•pdovanow .Ąfuolo Lap.US 
19-H-09- 1945-04 - 16-ollOI 

irm1Jos Rytų fron!C ,-a~ 

l.zrtln 'O.< gm,·mums 
Joomisnm.< 711l'odoms 
1'011 R,·11td1111s (cmtre) rr 
L1etm-os gm.-mli11ės sri
ties Pim111.<1s ga1cm/r111s 
tclrė)'IS ir \ ida11s reilm/r,1 
gm,mlini, tan!ja., gene
rolas leit.:11a11tt1s Petras 
K11bil11i11as (ddirrėjc s11 

skrybėle) 

19-45-04 - UITUIŲ grupės 
.Kurlw,diµ• ,-adas. .\hrė 

1948-12-! 4 rusu karo 
bdamiq sto,,-ldo1• -

.., Gunė 190,-05-11 Ros
lring,ne_ S SDAP (Nr. 
981960) ir SS (J-<,_ 35815) 

IW)-s_ 1939-03- 19-15 -
Rrichstago deputa1as. 
194-l-04-0l-1944- 10 -

•ukšicsnysis SS ir policijos 
,-.das Scrbijoje, o nuo 

1~5-01-30 iki 19-15-05 -

Ost!ande ir Šiaurės Rusi
)Oje_ Nuo 1944-08-01 - SS 

gruppenfūhru ir polacijos 
generolas leilenanlas. Re

>en·o SS s1unnbamif11/artr 
\\'aff,11-SS dali01uose_ 

H_ Himmle r is apdovan o 

JO Ji SS Gorbės špaga ir 
SS . M1r1ies galvo s· ž iedu. 

1946-04- 16 Belgrade jam 
!•)'kdyta n11rties bausmė_ 

"" MadaJczyk Cz., Fruzyzm i 
okupacJ<---, l . l, s. 6-17. 

LIETUYA 

Jokių tvirtesnių rnkiečių įsipareigojimų dėl Liettffos 
nepriklausomybės atkūrimo ar pripažinimo nebuYo gau
ta. Tačiau šiokios tokios ,ilties būta. Prielaida, kad lietu

viai įsitrauks į kovą dėl Vokietijos ateities, burn griežtai 
atmesta. Buvo išsamiai ir nedviprasmiškai garantuota, 

kad derinimas ir bendradarbiavimas su Vokietija, kovo
jant su bendru priešu Sovietų Sąjunga, yra tik priemonė. 

Vokiečiams likvidavus Lietuvos laikinąją vyriausy

bę, teko, neatsisakant ginti savo teisių ir tautos garbės, 

stengtis lojaliai prisiderinti prie naujosios padėties. Buvo 
įsteigtos centrinės savivaldos įstaigos, vadinamosios va

dybos, kurioms vadovavo generaliniai tarėjai lietuviai. 
Reikia pabrėžti, kad atkurtos lietuvių policijos ir įsteig

tų policijos batalionl) padėtis buvo palankesnė už kitų 
kraštLĮ vietiniLJ policijl). Karo metais vietinės nacionalinės 
policijos struktūros funkcionavo daugelyje vokiečil) oku
puotLĮ kraštL). Pavyzdžiui, Lenkijos teritorijoje jsteigtan1e 
administraciniame darinyje „Generalinė gubernija" veikė 
iš vietos gyventojų lenkų sudaryta policija, tačiau ji buvo 
vadinama ne lenkų, o gr(llla/owa policija (pagal tamsiai 
mėlynos spalvos uniformas). Be to, ji neturėjo centrinio 
vadovaujančio organo, o tik vietines vadovavimo struk-
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tūras. Keliems Lenkijoje įsteigtiems Schutzmannschafto 
batalionams vadovavo tik vokiečių policijos karininkai. 
Bohemijos ir Moravijos protektorate po sėkmingo te
roristinio pasikėsinimo i Vyriausiosios reicho saugumo 
valdybos viršininką SS obergruppenfiihrer Reinhardą 
Heydrichą čekų policija buvo išformuota, o jos likę na
riai turėjo nešioti raiščius su užrašu „Deutsche Polizei", 
nes buvo tiesiogiai įtraukti į vokiečių policijos sudėtį. Ne 
ką geresnė padėtis buvo ir kituose kraštuose. O atkur
toji lietuvių policija turėjo centrinį vadovaujantįjį orga
ną - Policijos departamentą, kuriame atsakingas pareigas 
ėjo lietuviai. Lietuvių policijos batalionams vadovavo ir 
karininkų pareigas ėjo taip pat lietuviai. Batalionų karit! 
uniformas puošė nacionalinę priklausomybę žymintys 
skiriamieji ženklai. 

Už nacionalinių policijos formuočių sukūrimą Lie
tuvos generalinėje srityje buvo atsakingas tvarkos poli
cijos vadas prie SS ir policijos vado majoras A. Engelis 
(vėliau - pulkininkas Wolfgangas Denicke ir pulkininkas 
leitenantas Walteris Musilis). Lietuvos generalinio komi
saro nurodymu šalies teritorijoje buvo pradėtos steigti 
gyventojų registravimo įstaigos, pavaldžios vokiečių civi
linei valdžiai 1

0-
0

• Rytų fronto vokiečių kariuomenės vadtJ 
pa~eida~imu ir vokiečių policijos Lietuvoje vadovybei 
sut1k~s !au 1941 metų rugsėjo mėnesį keli Vilniuje sufor
muot, h~tuvių policijos batalionai gavo į sakymą išvykti į 
fronto pmnąsias linijas, įsitraukti i kovos veiksmus su už
frontėje veikiančiais sovietlJ partizanais, o kiti buvo skirti 
frontą ap~ū~_inančių geležinkelio linijų ir tiltų apsaugai. 
Ope~atyvi~e~e srityje jie buvo pavaldūs vokiečitJ kariuo
menes dal11110 vadui, o aprūpinimo - vokiečių policijos 
vadovybei Lietuvoje. 

Pral . ·· k . a~me,ę autynes prie Stalingra<lo vokiečiai pa-
skclbe v1suotin,, v· • · ' t kl ' .k . 

• . • •• Y. 
1stl 15 e ll!, rei almgtĮ karo reikmėms, 

n~obil11,ac1Ją . Tai negalėjo aplenkti Pabaltijo taip Į>al ir 
Lietuvos Aukšte .· SS • . .. ' 
Š

. . · snysis ir polJCJJOS vadas Ostlande ir 
iaurc~ R ·· · , SS b .. ' 

l 
. USIJOJc o ergruppenfuhrer ir policijos gcnero-

as E Jeckelnas 1943 t • . me ų vasario l dieną įspėjo Lietuvos 
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'°'' Lietuvos generalinio ko
misaro potvarkto vertimo 
j li etuvių kalbą nuorašas, 
LCVA, f. R-7 13, ap, l , 
b. l , l. 11. 

-

lietuvių policijos batalio-
110 kariai stovi rikiuotėje 

'°'' Ro!to vertimoj lictuvhi 
kalbą nuorašos, /.CVA, 
f, lt•61Sap.2,b.21 ,l.18. 

io.J Lietuvos generaliniu 

komisaro pavaduotojo ir 
nuolallnlo atstovo C. Na• 
bcrsbcrgo atsišaukimas Ir 
generalinio tarčjo vidaus 
rclknln111s 11cucrolo P. 
Kubllhluo potvarkis, K11rys, 
1913, birt. 19 d„ 
Nr, 25 ( 1187). 

generalinį komisan) A. T. von Renteln:1 pasirengti masi
niam Lietuvos vyn1 surašymui 111-1•. Surašant vyrus turėjo 
būti panaudoti adresl) biurai, maisto produkllĮ kortelilĮ 
išdavimo registracijos knygos ir kiti šaltiniai. 

1943 mellĮ vasaros pradžioje, remiantis tais pačiais 

Reicho ministro užimtoms RyttJ sritims 194 l mctlĮ gruo
džio 19 dienos potvarkiu dėl darbo prievolės įvedimo 

užimtose Ryt11 srityse, taip pal 1942 mcllJ rugpj('1čio 27 
dienos potvarkiu, keičiančiu potvarkį dėl darbo prievolės 
įvedimo užimtose RyttĮ srityse, ir Reicho komisaro RyttĮ 

kraštui 1943 meili sausio 25 dienos pirmuoju potvarkiu, 
nurodančiu vykdyti potvarki dėl darbo prievolės įvedimo 
okupuotose Ry111 srityse, Rcicho komisaro RyttĮ kraštui 
1942 mcllJ rngsėjo 9 dienos po tvarkiu <lcl gcncrnlini11 t11-
rėj11 tdsės leisti potvarkius gcncralinl:1111 komisarui prita
rus, Lietuvos generalinės srities pirmasis generalinis tarė
jas ir generalinis tarėjas vidaus reikalams generohis Petras 
Kubiliimas 1943 meili birželio 10 dic11t) pasirašė potvarki 
dėl 19 12- 1918 ir 1925 metais gimusilJ vyn1 surnšy111olll''\ 
Visi minėto amžiaus vyrai privalėjo registruotis lietuvitĮ 

surašymo komisijose, kurios buvo sudarytos Lietuvos gc-
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neralinės srities pirmojo generalinio tarėjo ir generalinio 
tarėjo vidaus reikalams generolo P. Kubiliūno 1943 mettĮ 
balandžio 6 dienos potvarkiu dėl l 919- 1924 m. gimusių 

vyrų surašymo1046• Kartu buvo numatytos griežtos sank

cijos tiems, k'Urie registracijos vengs: jei nėra numatytos 
griežtesnės bausmės, prasižengę bus baudžiami kalėjimu, 

sunkiųjų darbų kalėjimu arba priverčiamojo darbo sto

vykla. Potvarkis įsigaliojo nuo birželio 15 dienos. 

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK)10
H , 

1943 metų lapkričio 25 dieną suvienijęs visas krašto po
litines jėgas ir partijas bei pogrindines organizacijas, pa

skelbė pareiškimą, kuriame buvo sakoma, kad vokiečių 
„skelbiama mobilizacija, priešinga mūsų tikslams ir tautos 

valiai, teisiškai yra Lietuvos piliečiams neprivaloma, pa

vartojimas mobilizacijai prievartos priemonių bus smurto 
ak.1as, prieštaraujantis tarptautinei teisei"10-1s_ 

Kreiptasi į reichsrninistrą užimtoms Rytų sritims NSDAP 

reichsleiterį A. Rosenbergą prašant panaikinti teisines 
kliūtis, kad įsteigti ypatingiej i ar SS ir policijos teismai 

galėtų spręsti vengiančių mobilizacijos civilinių asmenų 

bylas. Buvo paliktos apskričių komendantūros, tačiau ko
mendantai dabar jau priklausė apygardų komisarų įga

liotiniams apskrityse ir buvo jų prižiūrimi. Braškant Rytų 

frontui, pirmasis generalinis tarėjas ir generalinis tarėjas 
vidaus reikalams generolas P. Kubiliūnas 1944 metų bir

želio 10 dieną išleido potvarkį „Dėl Lietuvos vyrų šau

kimo karo tarnybon", pagal kurį nuo birželio 28 dienos 
turėjo prasidėti visų šaukiamojo amžiaus Lietuvos vyrų 

mobilizacija į vokiečių kariuomenę. Buvo grasinama net 

mirties bausme. Lietuvos mobilizacinio štabo Spaudos 

biuras paaiškino, kuriems tikslams skelbiama mobili1..a
cija. Išplatintoje informacijoje teigiama, kad mobilizacija 

taikoma 1915-1926 metais gimusiems vyrams, iš kurių 

bus sudaryti karo aviacijos žygio batalionai. Dalis vyrų 

bus atrinkti i priešlėktuvinės artilerijos dalinius, kurie 
bus skirti Lietuvos miestų apsaugai. Be to, bus suformuo

tas priešlėktuvinės artilerijos pulkas ir kiti aviacijos dali-
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, ... Att1trs, 1943, bal. 8 d. 

, ... Jo ,•cik.Ja nutraukta tik 
1992-06-27, jau 1tvirlinus 
Lietuvos nepriklausomybę. 

'°" Jakubč,on is A., Nepriklau
somybės viltis, Llet11vos 
rytas, 1991, SJUsio 9. 

'"' Kaip bus panaudojami karo 
1arnyba1 Lietuvos vyrai, 
KM)'S, 194•1, liepos l , Nr. 26 
(1240), p. l. 

,.., P,,ncvė1 10 Apskr. Komen
danlo Skelbim as, Balsas 
(Auk!1aičiq la,kraštis), 
1944, liepos 8, Nr. 25 (129), 
p. 4. 

'"' V,cas J., SS t,m ,yboJe, 
p. 107. 

''" Urbonas O., Lieluvos vie
tinė rinkt inė 1944 metais. 
Karys, 1952, Nr. 3, p. 72. 

niai. Lietuviai lakūnai ir kitas aviacijos personalas galės 

atlikti tarnybą liuftwaffės daliniuose10-19_ 

Remdamasis pirmojo generalinio tarėjo ir generalinio 

tarėjo vidaus reikalams 1944 metų birželio 10 dienos po

tvarkiu dėl šaukimo karo tarnybon ir Mobi lizacijos štabo 

vi ršininko įsakymu Nr. l , Panevėžio apskrities komen

dantas pulkininkas leitenantas Bagdonavičius per spau

dą paskelbė 1944 metų liepos 4 dienos skelbimą, kuriuo 

,,visi vyrai gyvenantieji Panevėžio mieste ir apskrityje, gi

musieji 19 15-1924 metais ir visų laipsnių ir ginklų rC1šiLĮ 

bei tarnybos puskarininkiai, gimusieji 1915-1924 metais, 

šaukiami į aktyvią karo tarnybą atskirais šaukimais ir šia 
tvarka stoja į Ėmimo komisiją" 1050. Skelbimo 6 punkte tei 

giama: ,,Visi kiti 5 punkte neišvardinti šaukiamųjtĮ metų 

vyrai, kurie nuo ėmimo buvo atleisti ar jų ėmimas dėl 
įvairių priežasčių buvo atidėtas, pav., ugniagesiai, ūkio 
bei pramonės nepakeičiami darbuotojai, policijos tar
nautojai, privalo stot i į Sveikatai Patikrinti Ėmimo Ko
misiją ." 

Dėl šios mobilizacijos VLIK išplatino atsišaukimą, ku
riame sakoma: ,,Šiuo metu pagal liet:uvitĮ tautą išduodantį 

generalinio tarėjo birželio 10 d. mobilizacinį potvarkį vo
kiečiai per pik. A. Bironto mobilizacinį štabą ruošia naują 
mobilizaciją, kurios metu paimtieji vyrai bus besąlygiškai 
panaudoti vien tik vokiečiq interesams."1051 Pogrindžio 
spauda kategoriškai pareiškė: .,Nei į vakarus, nei į ry
tus - nė vieno žmogaus."1052 Tačiau ši paskutinė vokiečių 
m obilizacija Lietuvoje neįvyko: jq kariuomenė pradėjo 
trauktis iš Lietuvos, užleisdama pozicijas bolševikLĮ armi
joms. Vien tik Lietuvos sostinę Vilnh1 jtĮ puolė trys: so
vietinė Raudonoji armija, lenktĮ Arm ija krajova ir bolše
vikiniai partizanai, gynė, deja, tik vokiečiai. Lietuviai dar 
kartą nesugebėjo pasipriešinti savo amžiniems priešams 
iš RyllJ. O Latvijos teritoriją gynė dvi nacionalinės latvitĮ 
divizijos, Estiją - viena estLĮ divizija. 

Keli t(1kstančiai sulaikyttĮ Vietinės rinktinės karių ir 
lietuvių, tarnavusių RAD darbo daliniuose Lietuvoje ir 
Vokietijoje, buvo pašaukti atsarginiais į Vokietijos kari-
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nes oro pajėgas (Kampfl1elfer der Luftwaffe). Jiems buvo 
išduotos standartinės vokiečių mėlynai pilkos Luftwa.ffe 
uniformos su raudonais žemės personalo papuošimais 
( Waffenfarbe). Kaip ir lietuviai, tarnaujantys Vokietijos 
armijoje, Luftwaffe atsarginiai galėjo būti atpažinti tik 
iš trispalvio ženklo ant peties. Lietuvos Luftwaffe atsar
giniai, minimaliai apmol-.')'ti, buvo paskirstyti visoje Eu
ropoje po mažus nežinomus Luftwaffe antžeminius da
linius. Dauguma buvo išsiųsti į oro uostus, įsikūrusius 

aplink Berlyną, nors vienas dalinys taip pat tarnavo vo

kiečių oro uoste 'orvegijoje. Lietuvos atsarginiai taip pat 
buvo paskirti į 6-ąjį atsarginį aviacijos batalioną, kurio 
štabas buvo Poznanėje. Šiame dalin}je lietuviai tarnavo 
tol, kol čia įžengė rusai. Ir tik keli išsigelbėjusieji sugebėjo 
pasitraukti į Vakarus1o;3_ 

Į šiuos atsarginių dalinius buvo paskirta apie l 00 lietu
vių karininkų, tarnavusių P. Plechavičiaus teritoriniuose 
būriuose. Aukštesnio rango karininkai buvo tik vokiečiai. 
Labai mažai žinoma apie šių lietuvių - Luftwaffe atsargi
nių - tarnybą, apie išgyvenusius ir įsimaišiusius tarp vie
tos gyventojų arba pasidavusius sąjungininkų pajėgoms 
lietuvius. 

Ryšiams palaikyti su išvykusiais į Vokietiją lietuvių 
policijos pareigūnais ir kariais bei jų šeimų globos rei

kalams tvarkyti buvo paskirtas specialus ryšių karinin-
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kas pulkininkas Raimundas Liormanas. Pagrindinis šio 
atstovo uždavinys buvo rūpintis ryšiais tarp karių, taip 
pat tarp karių ir jų šeimų Lietuvoje. Be to, šios ryšininko 
institucijos uždavinys buvo palail-.')'li ryšius tarp Mobili· 
zacinio štabo ir lietuvių savivaldos organų'0,... 

Nors tarptautinė teisė ( l 907 metų spalio 18 dienos IV 
Hagos tarptautinės konvencijos 42- 45. 52 straipsniai)1055 

draudžia okupantams mobilizuoti užimto krašto gyven
tojus ir versti juos dalyvauti karo veiksmuose prieš savo 
šalį , ši nuostata lietuviams netaikyta. Lietuva nelaikė sa• 
vęs kariaujančia su Vokietija šal imi, todėl tarp krašto gy· 
ventojtĮ ir vokiečių karių dėl bendros kovos (sukilimo) su 
sovietais Lietuvoje buvo užsimezgę natūralūs, nuoširdžiai 
draugiški santykiai. Po viem1 sovietinės okupacijos metų 
lietuviai išsigelbėjimą siejo su vokiečių armija. Lietuvos 
valstybė karo metais neegzistavo ir jos žmonit) nesaistė 
jokie antihitlerinės koalicijos saitai. Sukilusi Lietuva, savo 
ar ne savo valia, tapo ne angltĮ ar prancftZlĮ, ne Vakan1 są
jungininke, 0 Didžiosios Vokietijos ir jos sat_elitl): J~u vien 
dėl to, kad Lietuva buvo SSRS okupuota, hetuvia1 nega· 
lėjo priklausyti antihitlerinei koalicija'.. ~ietuviai p~rtiza
nai buvo pirmieji vokiečitĮ ginklo talkinm~a• _kovoJan_t su 
bo lševizmu. Vokiečių nuomone, šie žmones Jau savaime 

b · · · k ·1056 Vokiečių vermachto pusėje lietu· uvo są,ungmm a1 . _ . 
vilĮ policijos daliniuose savanoriškai tarnavo ir kovoJO 
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daugiau lietu\'iŲ jaunimo negu per prkn1rtą mobilizuo
tujų į Yadinamają 16-aj~ lietmiškaj:) šaulit! diYizij:i •os-. 
Generolas . Raštikis rak k.\d prad7io_je g 15 tūkstancių 
lietU\iškos dhizijos karių l O tūkstančh1 burn Lietuvos žy
da.i111--'-S. 1942 metų gegužės 22 dieną šioje di\'izijoje buYo 
12 398 kariai, is 1-.-urių tik 36,3 proc., t. y. 4499w3• , bu\'O 
lietmiai'o,;o. o didesnė pusė {6000) burn iydų tautybės'°"' . 

Dhizijos tautinė sudėtis nuolat kito: 1943 metl! pradžio
je iš 10 _51 di,izijos kario 2971, arba 29 procentai, buvo 
žydas'Oo!, o 1944 metų pradi ioje lietuvių procentas „lie

tu,iškoje" dhizijoje dar labiau sumažėjo - iki 32,3 pro
cento'~'-Toros iinm-as, tarptautinio hipersionistinio ju
dėjimo Bcad .-\n:ei11u (Ui tfr}nę) politinės tarybos narys, 
teigia, kad Raudonosios armijos 16-oji di\izija lietuviška 
tik ,-adinta - įsal-.·ymai buYo duodanti jidiš kalba106<. 

Susiklosčius įvairioms aplinl-.·ybėms, repatriacija, sie
kimas iš,·engti išwžimo darbams i Vokietiją, išsigelbėti 
nuo represijų ir pagaliau noras kovoti su Rusijos bolše
,ik.ais skatino vyrus stoti i karo tarnybą Vokietijos pusė
je. Be policijos dalinių, lietu,iai jaunuoliai tarnavo ver
machto kariniuose junginiuose (5,4 tūkst. karių, iš jų 1,4 
tūkst. inžineriniuose daliniuose), Vokietijos karinėse oro 
pajėgose (12 tūkst. vyrų), Reicho darbo tarnyboje (400) 
bei organizacijoje „Todt" (15 tūkst. lietuvių) 1065. Kai kurie 
šaltiniai nurodo, kad 1945 metų sausio 24 dieną Vokie
tijos pusėje įvairiuose batalionuose ir kituose kariniuose 
daliniuose kovojo 36 800 lietuvių 1066• K. Rukšėnas teigia, 
kad ,,laužydami tarptautinės teisės normas, apgaule ir 
prievarta vokiečiai sumobilizavo į pagalbinius policinius 
ir karinius dalinius apie 37 000 Lietuvos vyrų." 1067 Iš šių 

skaičių galima spręsti, kieno pusėje buvo Lietuva audrin
gais Antrojo pasaulinio karo metais. 

1uginkluoti lietuvių policijos batalionų ir LVR kariai 
buvo paskirstyti į artilerijos, pėstininkų, parašiutininkų, 
,,karo talkininkųu dalinius. Frontui priartėjus prie Lietu
vos. 1944 metų birželio 24 dieną generolo P. Kubiliūno 
pastangomis buvo gautas vokiečių leidimas apskrityse 
įsteigti apsaugos komandas1068

• Vokiečiai suprato, kad lie-
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tuviai priešin is naujai soviettĮ okupacijai, o tai buvo jiems 

naudinga. Kuršo lanko kautynėse drauge su vokiečiais 

prieš Raudonąją armiją kovėsi ir keli lietuvių batalionai. 
Dabar lietuvis susikoYė akis i akį su lietuviu, tarnaujančiu 

Raudonojoje armijoje. 
Dar 1944 metų pradžioje, kai sovietų Raudonoji ar

mija dar tik rengėsi eiliniam įsiveržimui į Pabaltijį, Vo
kietijos vyriausiosios reicho saugumo valdybos (RSHA) 

VI valdybos viršininkas SS brigadefiihrer Walteris Schel

lenbergas ir SS oberst11rmba1111fiihrer Otto Skorzeny 

sudarė planą dėl steigimo Pabaltijo respublikų terito
rijoje plataus tinklo žvalgybinių-kovinių grupių ir bū

rių. Šios formuotės, jei pakryptų karo eiga, turėjo ·u

daryti bazę atsakančiosioms vermachto operacijoms. 
Situacija fronte susidarė tokia, kad 19-14 metų liepos 
mėnesį SS reichsfiihrer H. Hi.mmleris priėmė sprendim,1 

leisti steigti savarankiškas lietuvių, estų ir latvių naciona
lines formuotes. Kandidatų šioms formuotėms atranka ir 

parengimu užsiiminėjo Yokiečių žvalgybinė organizacija 
Waffe11-SS Jagdverba11d1069

• 

Kautynėms artėjant prie rytinit1 Lietuvos sienq, Že
maitijoje, TelšilĮ apylinkėje, vokiečių karinės vadovybės 

leidimu, iš ginkluott! apsaugos būrių 1944 metų liepos 
29 dieną buvo suformuota Žemai.čitĮ rinktinė, kitaip dar 
vadinta Tėvynės apsaugos rinktine (TAR)'°:o_ Ją daugiau
sia sudarė iš Aukštaitijos pasit raukę buvę Lietuvos polici
jos pareigūnai, kariškiai ir kovingai nusiteikęs jaunimas. 

Rinktinės kariai buvo ginkluoti pranefiziškais bei sovie
tiniais ginklais ir aprengti vermachto uniforma, tačiau 

kiekvienas karys ant rankogalio turėjo skydelį su nacio
nalinės vėliavos spalvomis, o kariniai sunl-.·vežimiai turėjo 
registracijos numerius su Gedimino stulpais. Rinktinės 

idėjinis įkūrėjas buvo kunigas, psichologijos daktaras 

Zarasų burmistras Jonas Steponavičius. Jis tikėjosi, kad 

vokiečiai sukurs slapt,Į atominį ginklą ir sustabdys Rau
donosios armijos puolimą. Rinktinės 1-ojo pėstininktĮ 
pulko vadu buvo paskirtas m~joras A. Urbonas, 2-ojo 
pėstininkt, pulko - inžinierius pulkininkas leitenantas 
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Mečys Kareiva O ·a · 
. . ' J m mirus - generalinio štabo pulki-

ninkas leitenantas M t N • k 
d a as auJo as. Atsisakius tapti TAR 

va u tarpukario L" t 3 . . . te uvos -1os1os diviziJ·os vadu· d ... 
Jos ge l · Ed · 1 1v1z1-nero UJ vardui Adamke . •. . . k . . 
vadovauti buv , . . ~•-ciut, nn tme1 pradėjo 
nas l .d . ęs ~a:e1kių apsknttes viršininkas, kapito-

Jon:~;;nmas IJs~tulki1s.' :t_abo viršininku paskirtas kapitonas 
· vo ec1ų pusės ·n1ct· • 

ninkas ( T n mei vadovavo puiki-
tams at~~:~ g~nnkaerolas~ Hellmuthas Maederiswn. Sovie-

s e nt ! vakarus TAR L· . 
besitraukiantiems vokie .. d . '. tetuvoJe sudarė 

c1ų alm1ams ariergardą. Įvyko 
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Tėvynės apsaugos rinkti
nės kariai 1944 metais 

Tėvynės apsaugos 
rinktinės, arba Žemai
či11 rinktinės, vienas iš 
vadų generolas majoras 
H. Maederis 
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perspektyvos, Ka11110 diena. 
1999, rugpj. 20, Nr. 193. 
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keletas kruvinų kautynių (ypač smarkios buvo prie Se

dos). 1944-ųjų rudenį, dar būdamas gimnazistas, j TAR 

įstojo ir dalyvavo Sedos kautynėse dabartinis Lietuvos 

Respublikos prezidentas JE Valdas Adamkus. TAR buvo 

menkai ginkluota, o priešo jėgų persvara - didžiulė, todėl 
ji buvo priversta trauktis j Vokietiją. Jos likučiai buvo iš
skirstyti i 8 statybos pionierių kuopas, kurios rengė įtvir
tinimus Rytprūsiuose. 

Beveik šimtas lietuvių pateko į Vokietijos karinio jūrų 

laivyno mokyklą 9. Marine Ersatz Abteilung. Čia kartu su 
lietuviais mokėsi 400 latvių ir 150 estųton_ Vėliau, 1944 

metų spalio mėnesį, latviai ir estai buvo išvežti į Dancigą, 

kur dislokavosi jų SS legionų mokymo stovyklos. 

1944 metų pabaigoje - 1945 metų pradžioje vokiečiai 
ketino sudaryti iš Vokietijoje gyvenančių karo pabėgė

lių vadinamąjį „lietuvių tautinį komitetą" ir jo padeda
mi pabandyti mobilizuoti į karinius dalinius Vokietijoje 

esančius lietuvių pabėgėlius bei tremtinius. Tam buvo 
pasitelkta tuo metu Vokietijoje veikusi Lietuvių pagalbi
nė įstaiga (Litauische Hilfsstelle), vadovaujama buvusio 

generalinio tarėjo darbo ir socialiniams reikalams dr. 
Jono Paukščio. Dar 1944 metų rugsėjo 20- 21 dienomis 

Berlyne šioje įstaigoje įvyko pasitarimas dėl lietuvių kari
nių dalinių Vokietijoje steigimo. Būsimų karinių dalinių 
vado pareigos vėl buvo siūlomos generolui S. Raštikiui, 
tačiau jis, kol nebus išspręsti aktualūs lietuviams politi

niai klausimai, kategoriškai atsisakė. Atsisakė šio siūlymo 
ir generolai Stasys Pundzevičius ir K. Tallat-Kelpša. Taigi 

ir šį kartą vokiečiams sunkiai sekėsi rasti bendrą kalbą su 

lietuviais 1073
• 

Nė viena karo liepsnos apimtoje Lietuvoje besikurian
ti karinė formuotė neapsiėjo be lietuvių policininkų. Jie 

su ginklu rankose ir meile širdyje kovojo dėl savo Tėvy

nės laisvės ir nepriklausomybės. Vokietijos karinės vado

vybės ir ypač vokiečitĮ saugumo tarnybų požiūris į dar 
taip neseniai persekiotas lietuvių pasipriešinimo organi

zacijas keitėsi. Vokiečiai suprato, kad lietuviai priešinsis 

naujai sovietinei okupacijai, o tai buvo jiems naudinga. 
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Netgi pasitraukusi iš Lietuvos teritorijos Vokie tijos ka
rinė vadovybė buvo suinteresuota bendradarbiauti su 

likusiu Lietuvoje antibolševikiniu pogrindžiu. Vokiečių 

karinė žvalgyba ir kontržvalgyba (abveras) užmezgė ry

šius su kai kuriomis pogrindžio organizacijomis. Ypač 

glaudžius ryšius vokiečiai palaikė su pradėjusiais aktyviai 

veikti Lietuvos laisvės armijos (LLA) daliniais1074
• Šią or

ganizaciją dar ankstyvaisiais 194 1 metais gruodžio 7 die

ną Lietuvoje įsteigė Vilniaus universiteto studentas Kazys 
Veverskis1075

. Iš pradžių armija teritoriškai buvo padalyta 
į keturias apygardas, o funkcionaliai - į veiklos sektorių 
(ginkluoti sukilėliai arba, kaip jie save vadino, ,,vanagai") 

ir organizacinį sektorių (vykdė žvalgybines ir materiali

nio techninio aprūpinimo funkcijas). 
1944 metais Plateliuose, Žemaitijoje, buvo įkurtas 

LLA karinės organizacijos štabas, o ji pasivadino „va
nagais". Jų šūkis - ,,Nesitraukti iš Lietuvos ir kovoti". Jie 

Lietuvoje vykdė policines funkcijas, gynė gyventojus nuo 

vokiečių rekvizicijų ir neteisėtų veiksmų. LLA vadas taip 
apibūdino (1944 m . rugpjūčio l d.) šios organizacijos su

dėtį : ,,Tai nebuvo grupė, atskilusi nuo kažkokio tuometi
nio politinio judėjimo ar partijos. Tai buvo naujoji karinė 

organizacija, kurios pionieriais, vadovais ir nariais buvo 
įvairių politinių krypčių ir srovių lietuviai." LLA vadovy
bė Lietuvos teritoriją padalijo į kelias apygardas: Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių ir Marijampolės. LLA 
aktyviai užsiėmė naujų narių verbavimu, ginkluotų būrių 
sudarymu bei gyventojų ideologiniu parengimu. Armijos 
1944 metų rugpjūčio mėnesio įsakyme Nr. 4 buvo kon
krečiai įvardytas uždavinys: ginkluota kova su okupacine 
Raudonąja armija, NKVD kariuomene, jos agentūra ir 
vietine sovietine administracija. 

LLA stengėsi laikytis neutralumo vokiečių atžvilgiu. 
Atsižvelgiant į prieškarines realijas, nesunku suprasti, 
kas buvo jų pagrindinis priešas. LLA užmezgė ryšius su 
vokiečių karine vadovybe ir jų žvalgybos organais, kurie 
suteikė jiems apčiuopiamą pagalbą ginkluote, šaudme-
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nimis, radijo ryšio priemonėmis, pinigais. Karaliaučiaus 

žvalgybos mokykloje buvo sudaryta speciali lietuviška 

grupė. LLA santykiai su vokiečiais rėmėsi ne pavaldumo, 

bet suinteresuotumo principais. Abi šalys stengėsi panau

doti viena kitą savo naudai. Vokiečių karinė vadovybė 

buvo suinteresuota part izaniniais veiksmais Raudonosios 

armijos užnugaryje, kurie atitraukdavo karinius dalinius 

iš fronto, karinė žvalgyba laukė žvalgybinio pobūdžio 

informacijos, o LLA norėjo gauti kuo daugiau ginklų iš 

vokiečių kovai su bolševikais10
;
6

• Ir iš tikro kai kurie Lie

tuvos laisvės armijos padaliniai gavo iš vokiečių tam tikn1 

kiekį naujausių kokybiškų ginklų. LLA ir Lietuvių lais

vės kovotojų sąjungos (LLKS) bendru nutarimu buvo 

nuspręsta į vokiečių žvalgybines diversines mokyklas 
Rytų Prūsijoje ir Šiaurės Lenkijoje pasiųsti per tris šimtus 
žmonių. Be to, naujoji abero vadovybė (W. Canaris buvo 

suimtas) saugumo policijos ir SD pritarimu, sutiko karo 

žvalgybos mokykloje parengti partizaninei veiklai apie 
šimtą lietuvių savanorių. Šių parengtų grupių permetimu 

į Lietuvos teritoriją r(Jpinosi vokiečių karinės žvalgybos 
padaliniai Abwehrkomanda-203 ir Abwehrnebenstelle
Kowno. Jau ankstyvą 1944 metLĮ rudenį į kenčiančią nuo 

naujo „išlaisvintojo" Lietuvą permesta apie 20 gerai gin
kluotq grupiLĮ, turinčiq savo sudėtyje per 150 žmoniLĮ. 

1944 -LĮjLĮ pabaigoje - 1945- ųjLĮ pradžioje į Sovietq Sąjun
gos okupuot.Į Lietuvos teritorij,) buvo permestas dar ke
lių šimtL) parengtų kovai lietuviLĮ desantas. Vokiečiams ir 
TAR galutinai pasitraukus į Vakarus, ,,vanagai" liko Lie
tuvoje, išsiskirstė į mažus dalinius ir tęsė partizaninį karą 

po karo su sovietiniais okupantais. 
Karo istorikai apskaičiavo, kad 1941- 1945 metais vo

kiečiLĮ vermachte, SS ir policijoje tarnavo vienas milijo 
nas 200 tūkstančiLĮ savanoriL) iš RytLĮ, tarp jtĮ buvo apie 
50 000 lietuvių, 90 000 estq ir 150 000 latvitĮ 1 077 • Kad Pa
baltijo kraštLĮ gyventojt) dauguma savanoriškai įsitraukė į 
kovą su Europai grėsusiu komunizmu, liudija karių apdo
vanoj imt) statistika: tf1kstančiai šiLĮ šalių savanoriLĮ buvo 
apdovanoti Geležinio kryžiaus ordinu, o 6 estai ir 17 lat-
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vių - aukščiausiu Trečiojo reicho kovinio pasižymėjimo 
ženklu - Riterio kryžiaus prie Geležinio kryžiaus ordinu 
(daugiau negu Sovietų Sąjungos pusėje kovojusiųjų, ap
dovanotų Sovietų Sąjungos didvyrio žvaigždės ordinu). 

Baigiant ši skyrių galima daryti išvadą, kad vokiečių 
sėkmė pritraukiant Baltijos šalių gyventojus i sau paval
džias policijos ir karines pajėgas priklausė nuo tų šalių 
tautų savitų istorinių, kultūrinių ir kitų konkrečių aplin
kybių nulemtų veiksnių. Tai nebuvo visuotinis bendra
darbiavimas su okupantu, tapęs politika. Vokietija, užė
musi Baltijos šalis, stengėsi vietos gyventojus panaudoti 
karo ūkio ir kariuomenės reikmėms. Nors toks gyventojų 
telkimas vadinamas verbavimu, tačiau iš esmės tai buvo 
mobilizacija su prievartine registracija. Vokiečiai gana 
vėlai grobikišką politiką pakeitė bendradarbiavimu. Bal
tijos kraštų nacionaliniai kariniai daliniai vokiečių buvo 
naudojami tik pragmatiniais tikslais - tiktai kaip kariniai 
vienetai, be jokių politinių poteksčių bei įsipareigojimų 
toms tautoms po karo. Lietuvių tauta niekada nebuvo 
atsisakiusi savo valstybingumo tradicijų ir nesitaikstė su 
kitų valstybių jai primesta padėtimi. Per visą okupacijos 
laikotarpį vokiečiams nepavyko lietuvių mobilizuoti (tik
rąja šio žodžio) kovai dėl svetimų interesų. Lietuviai nė 
akimirką nepamiršo, kad vokiečiams valdant jų šalies ne
priklausomybė buvo apribota, o vėliau ir visiškai panai
kinta, kad jų demokratinės tradicijos priešingos Vokieti
jos oficialioms idėjoms. Per visą karą jokiuose vokiečių 
karo pranešimuose lietuvių, kaip tautos, kovojančios Vo
kietijos pusėje, vardas nefigūravo. Lietuvių mobilizacija 
į vokiečių karinius dalinius tokiu mastu, kaip buvo su
manyta, nepasisekė dėl Lietuvos politinio susiskaidymo, 
dėl to, kad neturėta bendros nuomonės, kiek leistina ben
dradarbiauti su vokiečiais, dėl antinacinės rezistencijos ir 
dėl vok.iečių padarytų taktinių klaidų mobilizuojant visus 
užimto krašto išteklius. 
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2. 

Specialiosios paskirties policijos 
rikiuotės dalinių steigimas 

Vokietijos mobilizacinės galimybės netenkino reika
lingos užimtoms teritorijoms kontroliuoti policijos po
reikio. 1941 metų pabaigoje bendras Vokietijos policinių 
pajėgt! deficitas buvo 69 tūkst. , iš to skaičiaus užimtoje 
Sovietų Sąjungos teritorijoje - 43 tūkst. 1078 Kovinės sėk

mės laikotarpiu ši problema Berlynui mažai terūpėjo. 
Užėmus atitinkamas valstybes, vokiečių tvarkos policijos 
prižiūrimos toliau likdavo funkcionuoti vietinė policija ir 
naujai suformuoti pagalbinės policijos daliniai, vokiečių 
vadinti Schutzmannschaften, juolab kad tarptautinė teisė 
įpareigojo vokiečius naudotis vietinės policijos, išskyrus 
politinę, paslaugomis. Čekijoje ir Moravijoje buvo palik
ta ligtolinė policija - 16 tūkst. žmonilĮ. Generalinėje gu
bernijoje atkurtos vadinamosios mėlynosios (.granatowa) 
policijos gretose 1942 metais buvo 14 tūkst., ukrainiečių 
policiją sudarė 6 tūkst., o tvarkos tarnybą žydų getuose -
4-5 tūkst. žmonių. Olandijoje buvo palikta 13-tūkstantinė 
policija, Belgijoje - 11 tūkst. žandan1 ir per 10 tūkst. mu
nicipalinės policijos, Prancūzijoje - 47-tūkstantinė poli
cija, o Serbijoje sukurta nauja 20-tūkstantinė policija. Po
licijos daliniai Rytuose savo gretose turėjo apie 300 tūkst. 
žmonitĮ, iš jq organizuottĮ į batalionus buvo 48 tūkst. 1079 

Bendras pagalbinės policijos dydis minėtuose kraštuose 
buvo beveik pusė milijono - 450 tftkstančiai žmonitĮ. 

Karo metais iš Pabaltijo ir Ukrainos savanoritĮ vokie
čiai buvo suformavę beveik 200 policijos bataliom11080• 

Kiti šaltiniai nurodo, kad iš viso buvo suformuoti 178 
Scl111tz111am1scl111Jt batalionai (73 ukrainiečitĮ, 45 latvitĮ, 

26 esttĮ, 22 lietuvilĮ, 11 baltarusitĮ ir vienas lenkti) 101" . )lĮ 

šūkis: ,,Lojalus, karžygiškai drąsus, paklusnus!" Vit!na pa
grindinitĮ j lĮ funkcijų - kartu su vokiečh1 SS ir policijos 
daliniais kovoti su sovietiniais partizanais. Kaip jau rašy-
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ta anksčiau, policinių batalio m1 skaičiaus augimas la bai 

nustebino ir suglumino A. Hitlerį: jis nepageidavo, kad 

ateityje ukrainiečiq ir Pabaltijo kraštų koviniai daliniai 

pareikalautų nepriklausomybės savo šalims1082. 

Rusijos istorikas M.). Krysinas, nenuro dydamas šalti

nio, pateikia tokius skaičius: 1942 metų vasario pradžioje 

Ostlando reichskomisariate apsauginėje tarnyb oje tarna

vo 31 652 žmonės, o tų pačių metų spalio mėnesį - 31 800 

žmonių ir dar 23 758 žmonės policiniuose batalionuo
se1083. O vokiečių policijoje iš viso buvo 4428 žmonės. 

Ne išimtis buvo ir Lietuva, kur situacija klostėsi pana

šiai. Siekdama švelninti santykius su vokiečiais ir gauti iš 

jų ekonominių bei politinių nuolaidų ir privilegijų, Lie

tuvos laikinoji vyriausybė siūlėsi suorganizuoti jiems lie

tuvių tautinį korpusą, kuris dalyvautų bendrame žygyje 

prieš sovietus108\ juolab kad vienintelė A. Hitlerio proga 

laimėti karą Rytuose buvo sąjunga su milijonais potencia
lių stalininio režimo priešininkų 1085. Tačiau vokiečiai lie

tuvių pasiūlymą atmetė ir patarė steigti vokiečiams paval

džius ir ištikimus policijos batalionus1086. Dar 1941 metų 
liepos 11 dieną NSDAP reichsleiteris A. Rosenbergas 

būsimajam Ostlando reicho komisarui H. Lohse'ei slap

tame laiške rašė: ,,Neleistina galimybė sukurti Pabaltijo 

valstybes. Būtina formuoti patikimą estų, latvių, lietuvių 

policiją."1087 Tačiau Trečiojo reicho kariniai vadovai labai 

atsargiai ir rezervuotai žiūrėjo į užimtų teritorijų Rytuose 

policinių pajėgų didėjimą, nes, pasak jų, tai sudaro grės

mę vokiečių armijai, o šito reikia vengti. Ši nuostata išsa

kyta Vyriausiosios ginkluotųjų pajėgų vadovybės (OKW) 

vadovo generolo feldmaršalo Wilhelmo Keitelio visiš

kai slaptame 1941 metų rugsėjo 16 dienos įsakyme1088• 
Jis nepamiršo savo fiurerio žodžių, kad „pati didžiausia 

kvailystė < ... > apginkluoti mūsų sutriuškintas tautas Ry
tuose. Tvarka ir saugumas okupuotuose SSSR rajonuose 

turi būti palaikoma tiktai vokiečių kariuomenės."1089 Tik 

aplinkybėms keičiantis Trečiojo reicho vadovų kategoriš

kos nuostatos kito. Tai pamažu suprato daugelis A. Hitle

rio aplinkos žmonių, taip pat ir vermachto vadovybė. 
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Instrukcijos, duotos vokiečių armijai dėl jos elgesio 

rytinėse srityse, sąmoningai menkino nepakartojamą ga

limybę parodyti vokiečių karius kaip išlaisvintojus iš b ol

ševikinės tironijos, užka riauti išla isvi ntų tautų simpatijas 

ir panaudoti š ias tautas kovoje su Kremliumi. Pabrėžtinai 

draugiškas Pabaltijo tautų požiūris į vokiečių karius karo 

pradžioje labai greitai virto nusivylimu, vėliau netgi prie

šiškumu. Pagrindinė viso to priežastis buvo nesupranta

ma užimtų sričių tautoms ir neatspindinti jų lūkesčiq vo

kiečių valdžios politika. Kokios didžiulės galimybės būtų 

iškilusios vokiečių karinei bei politinei vadovybei, jeigu ji 

būtų sugebėjusi a rba bent būtų pasirengusi suteikti šioms 
tautoms nacionalinio ir ekonominio augimo perspekty

vą, kurios jos siekė, ir apginkluoti kovai dėl savo laisvės ir 

savarankiškumo. 
LLV, neturėdama kitos išeities, nusprendė įkurti lie

tuvių policinės rikiuotės padalinius, juos apginkluoti ir 

la ikyti krašto vidaus saugumui garantuoti 1090
. Vėliau lietu

vių kariniai ir politiniai veikėjai šiuos policijos batalionus 
vertino kaip savo pradines karines pajėgas, kurias reikia 

iš laikyti net griežto vokiečių valdymo sąlygomis ir išsau

goti ateičiai kovai dėl nepriklausomybės1091 . Vokietijos 
kariuomenės vadovybei buvo išaiškinti tuometiniai šių 

organizuojamt1 policijos batalionų uždaviniai ir tikslai, 

todėl organizuotis buvo leista. Svarbiausi uždaviniai buvo 

saugoti strateginius tiltus, geležinkelio linijas, miškuose 

gaudyti užsilikusius soviet inės kariuomenės karius, ko
voti su siautėjančiais plėšikais, o svarbiausia - garantu oti 

saugtĮ ir ramų lietuvilĮ flkininkt1 gyvenimą. Be to, lietuviq 
policijos batalionai negailesTmgai kovojo su kompartijos 

sprendimu Lietuvos teritorijoje paliktais vadinam aisiais 

„naikintoj\! batalionais", kuril1 pagrindinis terorist inis 
tikslas buvo naikinti ir deginti visuomeninius ir gyvena
muosius pastatus1092. Šiems tikslams Vokietijos kariuo
menės vadovybė pritarė11m. Be to, prie svarbilĮ uždavinilĮ 

buvo p riskirtas vokiečiq pareigūm1 saugumo laidavimas, 

nes pagal pačioje karo pradžioje Vokietijos kariuomenės 
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Lietuvių policijos bataliono lrorio įsipareigojimas tamauti Tėvynės labui 

išleistus jsakymus už vieno vokiečio nušovimą buvo su
šaudoma 100 vietos gyventojų (lietuvių) ir 500 žydų. 

Tenka pabrėžti, kad lietuvių policijos padėtis tarp kitų 
kraštų vietinių policijų buvo palankesnė. Karo metais vie
tinės nacionalinės policijos funkcionavo daugelyje vokie
čių okupuotų kraštų. Pvz.: Lenkijos teritorijoje jsteigtame 
administraciniame darinyje „Generalinė Gubernija" vei
kė iš vietinių gyventojų lenkų suformuota policija, tačiau 
ji vadinta ne „lenkų policija", o „granatowa" (dėl tamsiai 
mėlynos uniformos spalvos). Be to, ji neturėjo centrinio 
vadovaujančiojo organo, o tik lokalius. Lenkijoje jsteig
tiems keliems Schutzmannschafto batalionams vadovavo 
tik vokiečių policijos karininkai. Įvykus sėkmingam pasi
kėsinimui i Vyriausiosios reicho saugumo valdybos virši
ninką SS obergruppenfuhrer R. Heydrichą, Bohemijos ir 
Moravijos protektorate čekų policija buvo išformuota, o 
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likę jos nariai turėjo nešioti raiščius su užrašu „Deutsche 
Polizei" ir buvo tiesiogiai įjungti į vokiečių policijos sudė

tį. Ne ką geresnė padėtis buvo ir kituose kraštuose. 
Tuo tarpu atkurta lietuvių policija turėjo centrinį va

dovaujantįjį organą - Policijos departamentą, kuriame 
atsakingas pareigas ėjo lietuviai. Lietuvių policijos ba
talionams vadovavo ir karininkų pareigas ėjo lietuviai. 
Batalionų karių uniformas puošė nacionalinės priklauso
mybės skiriamieji ženklai. 

Vokiečių valdymo metais savarankiškų lietuvių gin
kluotųjų pajėgų nebuvo, todėl buvo leidžiama sudaryti 
šias nuo vokiečių administracijos priklausančias lietuviLĮ 
karines policines formuotes: lietuvių savisaugos dalinius 
( 1941 metais), statybos batalionus ( 1943 metais), Lietuvos 
vietinę rinktinę ( 1944 metais), Tėvynės apsaugos rinkti
nę (1944 metais). Keičiantis karinei ir policinei vokiečių 
vadovybei keitėsi ir naujai steigiamų lietuviškų policinių 
rikiuotės padalinių pavadinimai. Tai priklausė daugiau
sia nuo to, kokį pagrindinį uždavinį padalinys atliko ir 
kokia buvo jo pagrindinė funkcija. Šie mūsų policijos 
daliniai turėjo bendrą pavadinimą - savisaugos batalio
nai, bet pagal savo specifines funkcijas jie dar buvo vadi
nami Vilniaus ar Kauno atstatymo tarnybų batalionais, 
savisaugos-apsaugos batalionais, geležinkelitĮ linijq ir 
tiltų apsaugos batalionais, fronto ir užfrontės batalionais, 
sargybų batalionais, statybos batalionais ir kitokios pa
skirties batalionais. Iš viso 1941- 1944 metais lietuviai su
formavo 26 policijos batalionus, reprezentacinę policijos 
kuopą, policijos kavalerijos eskadrom) ir 6 statybos ba
talionus1094, be fonnuojamLĮ, bet vėliau paleistLĮ Lietuvos 
vietinės rinktinės ( LVR) - (Litauische Sonderverbiinde) 
30 l- 31 O serijos bataliom1 (estai suformavo 26 batalionus, 
o latviai - 51 batalioną) 1 1J'J\ 

Už nacionaliniL! policijos formuočiLĮ organizavimą 

Lietuvos generalinėje srityje buvo atsakingas tvarkos po
licijos vadas prie SS ir policijos vado (Der Kommandeur 
der Orc/111mgspolizei beim SS - und PolizeijW,rer i11 Ll
ta11en) policijos majoras A. Engclis (vėliau policijos pul-
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kininkas W. Denicke ir policijos pulkininkas leitenantas 
Walteris Musilis). Vokiečių SS ir policijos vado H. Himm
lerio 1941 metų lapkričio l dienos nurodymu visa užim
tų Rytų sričių policija, kurioje tarnavo vietos gyventojai, 
nuo lapkričio 6 dienos buvo sujungta į apsaugos tarnybą 

prie tvarkos policijos (Schutzma,mschaft der Ordnungs
polizei, sutrumpintai Schuma)u196• Ji buvo skirstoma taip: 

miestų policija (Ei11zeldie11st)109i, apskričių Schutzmanns
chaft (Einzeldienst), Schutzmannschaft jungtiniai daliniai, 
ugniagesių Schutzma1111schaft, pagalbinis Schutzmanns
chaft. Schutzmannschaft (Einzeldienst) priklausė tuometi
nė miestų ir apskričių vietos policija (organizacijos forma 
nekeista), jeigu jos pareigūnai buvo lietuviai, latviai, estai 
ir ukrainiečiai . Šioms stru1.1:ūroms kontroliuoti 1942 m . 
pradžioje prie vyresniojo tvarkos policijos vado prie aukš
tesniojo SS ir policijos vado Ostlande štabo buvo įsteigtas 
apsaugos (policinės) tarnybos inspektoriaus etatas (Ins
pekteur der Schutzmannschaft) su regioninių savo atstovų 
sistema. Taip pat H. Himmlerio nurodymui policijos bata
lionus turėjo būti skiriami priežiūros karininkai vokiečiai. 

Policijos jungtiniai daliniai buvo skirstomi į batalio
nus, kuopas, būrius, skyrius. Batalionams buvo sutei
kiami eilės numeriai. Tam tikslui Šiaurės Rusijos ir Rytų 
krašto (Ostlando) aukštesniojo SS ir policijos vado dispo
zicijai buvo priskirti 1-50 numeriai, Vidurinės Rusijos -
51- 100 ir Pietų Rusijos bei Ukrainos - 101-200. 

Aukštesnysis SS ir policijos vadas Šiaurės Rusijoje ir 
Ostlande SS obergruppenfuhrer ir policijos generolas F. Jec
kelnas jam skirtus batalionų numerius paskirstė taip: 

Lietuvai - 1- 15; 
Latvijai - 16- 28; 
Estijai - 29-40; 
Baltarusijai - 41- 501098

• 

Be to, buvo patvirtinta bataliono struktūra: 

l batalionas - 4 kuopos; 
l kuopa - 4 būriai; 
l būrys - 3 grupės; 

l grupė - 10 vyrų; 
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se jie vadinami Sclrutz-
111a1111sclzaft -Reservc·Batail
/011e, Sc/wma-R-Btl. 

1101 Tc.ssin G .• Verbamlc und 
Tr11ppe11 dcr de11tsclie11 
\Ve/,rmac/11 u11d Wajfe11-
SS im Zweite11 \Veltkrieg 
1939- 1945, Frankfurt/ 
Main, 1965, S. 58. 

"" SS ir policijos vado Lic• 
tuvojc sudaryta lietuvių 
policijos bataliom1 disloka
cijos ir pavaldumo schema. 
LVCA, f- 1018,ap. l , 
b. 02, l. 28; Bubnys A., 
\/okietių okupuota Lietuva 
(19,1/- 1944), p. 120, 122. 

Prie kiekvieno bataliono dar buvo priskirti techniniai 
ir specialieji padaliniai. 

Pagal paskirtį policijos batalionai buvo skirstomi į 

policinius fronto kovinius batalionus (Schutzmanns
chaft-Front-Bataillonen, sutrumpintai Schuma-F-Btl.) 109'1, 
policijos sargybos batalionus (Schutzmannschaft- Wacht
Bataillonen, sutrumpintai Schuma-W-Btl.), policijos at
sarginius, arba rezervo, batalionus (Schutzmannschaft
Ersatz-Bataillonen, sutrumpintai Schuma-E-Bt/.) 1100 ir 
pionierių (inžinerijos ar statybos) batalionus (Pionier
und Bau-Bataillonen). Reikia pažymėti, kad nurodyti 
skirtumai tarp batalionų toli gražu ne visada būdavo žy
mimi dokumentuose. 

Vėliau, augant policinių pajėgų poreikiams, didėjo ir 
policijos batalionų skaičius. Ilgainiui kai kurių batalio
nų numeriai susipainiojo, ėmė dubliuotis, karių skaičius 
viename batalione viršydavo 700 žmonių, todėl buvo nu
spręsta esamiems ir naujai Ostlande steigiamiems polici
jos batalionams patvirtinti ir perskirstyti turimus bata
lionų numerius ir papildomai paskirti naujus numerius 
nuo 251. 1942 metų viduryje Ostlando generalinių sričių 
tvarkos policijos vadams policijos batalionų numeriai 
buvo perskirstyti taip: 

Lietuva: Nr. 1-15, 251-265, 301-3 10; 
Latvija: Nr. 16-28, 266-285, 311-328; 
Estija: Nr. 29-45, 50, 286-293; 
Baltarusija: Nr. 46-49110 1

• 

1942 metais Kaune buvo įsteigtas policijos batalionas, 
kuriam suteiktas 250-asis numeris. Apie šį batalioną Lie
tuvos archyvuose dokumentų beveik nebeliko. Tačiau, 
nors kai kurie autoriai tvirtino, kad bataliono su tokiu 
numeriu nebuvo, jis vis dėlto egzistavo. Parengtas ir ap
ginkluotas 250-asis batalionas buvo išsiųstas už Lietuvos 
ribtĮ ir dislokuotas Pskove. Iš ten 1944 metais perkeltas i 
Daugpilį 1 w2• Batalionai nuo 260 iki 262 numerio n ieka
da nebuvo įsteigti. Bataliomi numeriai nuo 263 iki 265 ir 
nuo 301 iki 310 buvo skirti Lietuvos vietinei rinktinei. Kai 
kuriems už Lietuvos ribų esantiems policijos batalionams 
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buvo suteil'ti lauko pašto numeriai: 2-ajam - FP 35990, 
3-iajam - FP 36031, 4-ajam - FP 27383, 5-ajam - FP 
40797, 8-ajam - FP 28488, vėliau - FP 58506, 11-ajam -
FP 07215, 12-ajam FP 37822, 13-ajam - FP 1295 1, 

15-ajam - FP 38069, 254-ajam - FP 56994, 255-ajam -
FP 03506, 256-ajam - FP 35959. 

Iš pradžių lietuvių savisaugos daliniai (toliau - LSD) 

buvo vadinami apsaugos batalionais. Jie vokiečių leidi
mu pradėti formuoti iš 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 

(vadas generolas majoras A. G. Samochinas, 179 ir 184 

šaulių divizijos, atitinkamai 4875 ir 4847 kovotojai1103) 

lietuvių karių, pasipriešinusių rusams ir pasilikusių 

Lietuvoje (tikėtis, kad jie stos ginti .,socialistinės tėviš

kės" buvo naivu), ir lietuvių karių partizanų, pirmomis 

karo dienomis veikusių Lietuvoje prieš sovietus. 8400 

lietuvių iš partizanų perėjo į komplektuojamus policijos 
batalionus, prie jų jungėsi „tautinės apsaugos daliniai ir 

šaulių grupuotės~11~. Jiems vokiečiai siūlė pasirinkti: arba 
stoti savanoriais i savisaugos batalionus, arba eiti į karo 

belaisvių stO\'Yklas su rusais. Be to, 1941 metų vasarą T re
ėiojo reicho ,-ynausioji ginkluotųjų pajėgų vadovybė iš

leido įsakymą dėl lietuvių, latvių, estų, baltarusių, ukrai-
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Lietuvi11 kariai iš Rau
do11osios armijos 29-ojo 
ša11li11 korpuso masiškai 
palikdavo ok11paci11ės 
armijos gretas ir s11 
džiaugsmu sutikdavo 
vokiečitĮ karius (194 l m. 
birželis) 

11°' Bm11dišauskas V., s;,J..;ai 
atkurti Lietuvos mlstybin· 
gumq (1940-06- 1941-09). 

Vilnius. l 996, p. 53. 

utM Jonušienė D .. Sitlos neturi 

tautybės, Vtidas, 1997, 

rugs. 20. 

1.., Turonck J., /Jia/oruJ pod 
okupacjq 11ie111ieckq. s. 76. 

11~ Lietuvos yp,Jtingas1s 
arrhyvas (toliau- /,YA), 

f. K-1. ap. 58, b. P-18089, 
b. P-17<160, b. 22469/ 3, 
b. 15377/ 3, b. 44929. 

1• • B•talionc buvo 330 
p•reigūnų. 2r.: Lietuvių sa
visaugos dalinių štabo l 94 l 
metų jsakymo nuorašas, 
LCVA, f. R-660. ap. 2, b. 3. 
l. 28-31. 

11" 814-osios karo lauko ko
mend•nturos 1941 -07-14 
jsakymo vertimo į lietuvių 
kalbą nuora!as, ten pat, 
b. 248, l. 8-9. 

n iečių ir vokiečių paleidimo iš karo belaisvių stovyklų. 
1941 metų rugsėjo 8 dieną dar kartą buvo pareikalauta 

įvykdyti šį potvarkį 1105
• Pradiniame karo etape batalionai 

buvo steigiami savanoriškumo principu. Pagal buvusių jų 

narių parodymus stojantieji pateikdavo prašymus lietu
vių savisaugos dalinių štabui1106

• Taip kuriami policijos 

batalionai gana greitai buvo sukomplektuoti. 

Vokietijos kariuomenei 1941 metų birželio 23-24 die

nom is užėmus Varėnos poligoną, iš ten buvusios 184-osios 
lietuvių divizijos karių buvo suformuotas batalionas Vil
n iaus-Varėnos geležinkelio ruožui saugoti. Šis batalio

nas buvo pavadintas geležinkelių apsaugos batalionu 
(Eisenbahnschutz-Bataillon) (vadas kapitonas Vincen

tas Ruseckas)110i, o paskui, 1942 metų liepos mėnesį, -

6-uoju geležinkelių apsaugos batalionu (6. Eisenbahns
chutz-Bataillon). Kiek vėliau, kai 184-osios ir 179-osios 

šaulių divizijų, buvusių Pabradės poligone, kariai grįžo į 
Vilnių, apsaugos daliniai buvo pradėti formuoti Vilniuje. 
Vilniaus vokiečių karo lauko komendantas (814-o_ii lauko 

komendantūra) pulkininkas leitenantas M. Zehnpfenni
gas 1941 metų liepos 14 dieną Vilniaus karinės įgulos vir
šininkui generalinio štabo pulkininkui leitenantui Anta
nui Špokevičiui pranešė, kad visi buvę lietuvių kariai yra 

pavaldūs vokiečių karo komendantūrai, ir įsakė iš j tĮ su
daryti tris d idelius batalionus (po 800 vyrų), kiel-.--vieną iš 

keturių kuoptĮ. Batalionai buvo pavadinti Vilniaus atsta
tymo tarnyba (toliau - VAT; Wi/11aer Aujba11dienst) 1108 ir 

d islokuoti Antakalnio kareivinėse. Kurį laiką VAT statu
sas nebuvo visiškai aiškus: ji vykdė ir policines, ir karinės 
apsaugos funkcijas. VAT 1-asis batalionas buvo apsaugos 
(sargybos), sk irtas kovai su sovietiniais partizanais ir ge
ležinkelitĮ apsaugai, 2-asis - tarnybos (pagalbinės polici
jos funkcijos), 3-iasis - darbo (pionieriai), skirtas viešie
siems darbams atlikti. Kiekvienam VAT batalionui buvo 
paskirtas vokiečių karininkas, faktinis dalinio vadas: 
1-ajam - kapitonas Schrėideris, 2-ajam - kapitonas Ortas, 
3-iajam - kapitonas Holzknechtas. Kiekvienas VAT karys 
pasirašydavo pasižadėjimo raštą: 
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„Pasižadu tarnauti „Vilniaus atstatymo tarnyboje" ir 

įsipareigoju sąžiningai dirbti, nesipriešindamas Vokie

tijos kariu?menės įsak.1'll1ams ir nekenkdamas jos in
teresams. Zinau, kad privalau klausyti Vokietijos karo 

jstatymų." 1109 

~e~ian~is buvusio 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 
dalių~ ~alinių perorganizavimo planu Nr. 14, iš buvusių 

23~-.0J0 1~ 259-ojo šaulių pulkų, 179-osios šaulių divizijos 
pnesta_nkinio diviziono ir 179-osios šaulių divizijos šta
bo kanų buvo suformuotas 1-asis apsaugos pulkas. Pulko 

vadu buvo paskirtas generalinio štabo pulkininkas leite

~~tas Juozas ~iedra, o pulko štabo viršininku - genera
hmo štabo kapitonas Vincas Karalius. 
. SS ir policijos vado Lietuvoje SS brigadefuhrer ir polici

~:s g~~~:010 ~ajoro L. Wy~ockio įsakymu nuo 1941 metų 
~PJ~c1O l dienos VAT, kaip pagalbinė organizaciJ. a buvo 

priskirt Vil · ' a maus miesto tvarkos policijai1110_ Vadovauti 
tvarkos policiJ.ai · · . . . . u JOS pagalbmems organizacijoms Vil-
niaus mieste ir srityJ·e b . 

l
. .. . uvo paskirtas vok.iečių apsaugos 

po ICIJOS ma1oras A E r 
L

. t ka . nge is. VAT viršininku tapo buvęs 
1e uvos ri . uomenes generalinio štabo pulkininkas !ei-
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Lict11vitJ kariai pr11.',m' 
į 11dais1·\! Ra11do11osios 
armijos „politruk,( 
( 1941 m. bir:clis) 

.,., Tm pat, f. R-661. ap. l. 
b. 10. l. 27. 

"" T,11 pat, f. R-660. ap. 2, 
b. 262, l. 130. 

12-ojo /ictt1vitĮ policijos 
bataliono vado pavaduo
tojas Juozas Barzda 

"" VATv,r!ininko 1941-07-31 tenantas A. špokevičius, o štabo viršininku - generalinio 
1sakymo Nr. l nuorašas. tc11 pat, b. 2a. 1. 

10
_

12
. štabo pulkininkas leitenantas Karolis Dabulevičius. 

Liepos 31 dieną VAT viršininkas pulkininkas leitenan-

tas A. Špokevičius ir štabo viršininkas pulkininkas leite

nantas K. Dabulevičius pasirašė įsal-.-ymą r. l. kuriame 

deklaravo VAT uždavinius. Jame rašoma: 
,,Brangūs Vilniaus atstatymo Tarnybos kariai! Adol-

fui Hitleriui vadovaujant, Didžiosios Vokietijos puikioms 
Armijoms sutriuškinus gausingą žydLĮ-bolševikų banditų 
kariuomenę ir naujai išlaisvinus Lietuvą iš pasaulyje ne
girdėto teroro ir žydiškos vergijos, Lietuvai kyla nauji už
daviniai, kurilĮ įvykdymas iš kiek'vieno lietuvio reikalauja 

didelio momento supratimo ir jėgų įtempimo. Jau mums 
teko istorinė garbė, kad ir partizanišku būdu, kautis ~ret~ 
geriausilĮ pasaulyje Vokietijos karilĮ- Ši kova - lemianti 

kova dėl viso pasaulio kultf1ros ir civilizacijos."
11 11 

• 

Anksčiau minėtu įsakymu buvo nustatyta VAT stabo 
struktūra ir patikslinta, kokios yra tarnybos (saugos, tvar
kos, darbo) bei referentūros (saugumo, tvarkos, darbo). 

Po keliLĮ diem1 buvo gautas naujas vokiečių ko_mendant~ 
įsak.-ymas suformuoti dar vien:) sargyb_~s_batah~m}, kuns 

liepos 26 dieną be jokiL! iškilmilĮ buvo iss1ųstas '· G~rdn~ą. 
Šis batalionas, sudarytas iš Lietuvos kariuomenes hku~n1, 
iš pradžilĮ vadinosi Lydos arba Gard!n.~ batalio'.1u, tačiau 
vėliau buvo pavadintas 15-uoju pohc11os batalionu. Ne-
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trukus analogiškas lietuvių batalionas buvo nusiųstas i 
Lydą 11

12. Tai buvo pirmieji mūsų savisaugos batalionai, iš

vykę iš Vilniaus už Lietuvos ribų. Nuo rugpjūčio 8 dienos 

galutinai lietuviškųjų dalinių vadovavimą perėmus vokie

čių SS ir policijai, SS ir policijos vado Lietuvoje SS brigade
fuhrer ir policijos generolo majoro L. Wysockio įsakymu 

VAT buvo panaikinta, o visi lietuvių batalionai sujungti ir 

pavadinti lietuvių savisaugos daliniais (Litauische Selbsts
chutz Abteilungen, arba Litauische Schutzmannschaftsen
heiten ). Kartu buvo daromi žygiai dalinių veiklos zonai 
i šplėsti ir už Lietuvos ribų. 

1941 metų rugpjūčio antrojoje pusėje Vilniuje pradėjo 
veikti Vilniaus apygardos lietuvių savisaugos dalinių šta
bas1m, kurio viršininku paskirtas generalinio štabo pulki

ninkas Izidorius Kriaunaitis. Štabas buvo įsikūręs karei
vinėse (Jėzuitų g. 3). Šio štabo pagrindinės funkcijos buvo 
tokios: ryšio palaikymas su vokiečių įstaigomis, komen
dantu ir vokiečių policijos vadu, informacija, registracija, 

ryšio palaikymas su išvykusiais iš Vilniaus ir su Vilniuje 
bei jo srityje esančiais batalionais, rūpinimasis policinin
kų šeimomis, Vilniaus lietuvių savisaugos batalionų aprū
pinimas lietuviškomis uniformomis, avalyne ir kt. 
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Vilniaus apygardos 
policijos batalionų vadas 
Izidorius Kriaunaitis 

1111 Trumpa 29-jo buhų t<rHO· 
rinio korpo lictuvtlkŲJŲ da
lių 1š Raudonosios •rm1JOS 
ats ipalaidavimo apžvalga, 
Karys, 1943, lapkr. 6, Nr. 45 
( 1207), p. 280. 

uu Kai kurie šaltiniai nurodo, 
kad štabas buvo jsteigtas 
1941 -07-25 - Karys, 1942, 
spalio 10, Nr. 42. 

• 

Policijos bataliono 
karys saugo suimtuosius 
(1941 m. liepa) 

1111 Lietuvių savisaugos dalinių 
l tabo 1941 -08-7 1sakymo 
kopija, LCVA, f. R-660, 
ap. 2, b. 3, 1. 31- 41. 

111
' Kauno miesto ir apskri~ 

ti<s karo ko mendanto 
1941-06-28 jsakymo 
nuora!as, LCVA, f. R-1444, 
ap. l , b. 8, l. 35. 

"" Bubnys A„ Lictuvil1 poli
cijos l (13)-asis batalionas 
lriydųžuclynės 1941 m., 
Genocidas Ir rezistencija, 
2006, Nr. 2(20), p. 34. 

Tokie pat LSD buvo formuojami Kaune ir kituose 
miestuose bei apskrityse: Trakų savisaugos dalis {vadas 

kapitonas Pranas Ambraziūnas), susidedanti iš I, II, III 
dalinio ir Naujojoje Vilnioje buvusio dalinio, Alytaus d a
linys (vadas leitenantas Stepas Vaidakavičius), priskirtas 
rusti belaisvilĮ stovyklai, Ašmenos dalinys (vadas leite
nantas Antanas Danaitis), priskirtas Vilniaus rusų m o
terų stovyklai (stovyklos viršininkas kapitonas Pranas 
Počebutas), Lydos savisaugos kuopa (vadas majoras Leo
nardas Jurkšas), Gardino savisaugos batalionas (vadas 

kapitonas Levickas), Varėnos savisaugos dalinys (vad as 
leitenantas Balys Strazdas)1114. 

Kadangi Kaunas buvo priskirtas kitai, ne Vilniaus 
krašto vermachto armijai, čia policijos daliniai formuoti 
kitaip. Kauno miesto ir apskrities karo komendantas pul
kininkas J. Bobelis Kaune paleido visus ginkluotus būrius 
ir 1941 metų birželio 28 dieną pradėjo organizuoti pir
mąjį policijos batalioną, kuris iš pradžių (iki 1941 mettĮ 

rugpjūčio 7 dienos) vadinosi Tautinio darbo apsaugos 
1-uoju batalionu 11 1~. Po savaitės, liepos 4 dieną, jo sudėty
je buvo 724 puskarininkiai ir eiliniai kariai 1116. Batalionas, 
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formuojamas savanorišku principu, po kiek laiko subūrė 
apie 1600 vyrų. Vėliau šio bataliono pavadinimai ir nume
racija kelis kartus keitėsi: nuo 1941 metų rugpjūčio 7 die
nos jis vadintas Pagalbinės policijos tarnybos batalionu, 
vėliau - 1-uoju Pagalbinės policijos tarnybos batalionu, o 
nuo 1941 metų gruodžio 20 dienos - 13-uoju apsauginiu 
batalionu. Birželio 30 dieną rytiniame Vyriausybės posė
dyje buvo išklausytas J. Bobelio pranešimas apie formuo
jamą batalioną1117• Lietuvos laikinoji vyriausybė batalio
nui formuoti skyrė 92 tūkstančius 734 rublius11 18• 

Kaune savisaugos daliniai vadinti Tautinio darbo ap
saugos (TDA) batalionais. Viena tokio bataliono kuopa 
liepos 5 dieną, vykstant gedulingom pamaldom už Lie
tuvoje žuvusius vokiečių ir lietuvių karius bei partiza
nus, Kauno arkikatedroje ėjo garbės sargybą. Iškilmingas 
pontifikatines pamaldas laikė ir žodį tarė J. E. vyskupas 
Brizgys. Pamaldose dalyvavo vokiečių armijos Kaune 
lauko komendantas generolas R. von Pohlis ir generolas 
S. Raštikis, kiti garbūs piliečiai1119• 

Tvarką palaikantys 1-ojo TDA bataliono pareigūnai ant 
kairės rankos turėjo ryšėti raištį su užrašu „TDA. Nr .... u 1120 

Pasitaikydavo atvejų, kai plėšikaujant buvo naudojamasi 
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Liet11višk11 polici11i11 
strukt11rų atk1iri1110 orga-
11izatori11s, 1-ojo policijos 
batalio110 steigėjas 
J. Bobelis 

1117 Rakūnas A„ K/asi11 kova 
Lielllvoje 1940-1951 mt· 
rais, p. l l 5. 

11 " Jančys A., Kauno žydų 
tr:igcdija tebelieka atvira 
žaizda, Laikrnoji sos1i11t, 
l 998, biri. 22, Nr. 143 
(728). 

'"' ( laisvę, 1941, llcpos5, 
Nr. 11. 

'"" Rrandišauskas V., Siekiai 
atkurti Lietuvos valstybin

gumą, p. 90. 

Liet11vi1Į policijos 1-ojo 
bataliono kari11i11kai su 
vokieči1Į ryšio kari11i11k11 

"" G11nė 1907 m. Po karo 
cm,gr:ivo i JAV, tačiau j,,._ 
žiuodamas i šalj nenurodė 
savo 1941 ir l 942 m. eitų 
pareigų. Po daugelio metų 
jis StOJO prieš JAV teismą. 

1121 Kauno miesto burmistro 
1941-07-08 aplinkr:iščio 

nuor:išas, LCVA, f. R-1444, 
ap. l , b. 13, l. 117. 

im Karo komendantūros 
tarnybos paskirstymo 
isakymo (be tikslios datos) 
nuorašas, tc11 pat, b. l, 
1.19. 

netikru TDA ženklu arba apsimetus kriminalinės polici
jos ar saugumo pareigūnais atliekamos kratos gyventojų 
butuose. Todėl Kauno miesto burmistras Kazimieras Pal
čiauskas112t 1941 mettĮ liepos 8 dieną gyventojams prane
šė, kad LAF štabo tikrasis ženklas yra „baltas raištis ant 
rankovės su juodomis TDA raidėmis ir Lietuviq aktyvistų 
fronto štabo antspaudu"tm. Bataliono pagrindinė funkci
ja - saugoti karinės reikšmės objektus, patruliuoti miesto 
gatvėse, saugoti sovietinitĮ karo belaisvitĮ stovyklą (Stalag 
336). Liepos mėnesį TDA batalionas ėjo sargyb:1 prie VII 
forto, kur saugojo suimtuosius, prie MinistnĮ kabineto 
(Laisvės ai. 70), prie Kauno karo komendant(1ros (Ge
dimino g. 34), sunkiųjtĮ darbų kalėj imo (Mickevičiaus g. 
9), Saugumo policijos ri'1mtĮ (Laisvės al. 6), skystojo kuro 
sandėlitĮ (Napoleono g. 5). Be to, jis saugojo sprogstamo
sios medžiagos ir izoliacijos fabriko sandėlius, vandentie
kio stotį , elektros stotį, Kauno radijo stotį ir karo ligoni
nėje gydomus karo belaisvius, patruliavo prie Aukštosios 
Panemunės, Vytauto Didžiojo, P. Vileišio tiltų, Vl forto 
ir k1. 1m Pačiame forte saugojo tarybinių karo belaisvitĮ 

stovyklą Dulag 100. Batalionas buvo įsikūręs Žaliakalny
je, Aukštaičių gatvėje, o štabas - Laisvės ai. 20. Bataliono 
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vadu tapo buvęs Lietuvos kariuomenės pulkininkas An
drius Butkūnas, jo pavaduotoju - majoras Antanas Im
pulevičius. 

Liepos 24 dieną po voldemarininkų perversmo Kau
no karo komendanto postą užėmė kapitonas Stasys Kvie
cinskas (pavaduotojas pulkininkas Mykolas Kalmantas), 
o TDA 1-ojo bataliono vadu vietoj A. Butkūno buvo 
paskirtas majoras Kazys Šimkus'124• Tada beveik visi ba
tali~n~ kariai neturėjo uniformų. Kad būtų galima juos 
atskirt'. n~o kitų piliečių ir kitų policijos darbuotojų, ir be 
to,_p~sike1tus bataliono pavadinimui, jiems buvo liepta ant 
kaires rankos ryšėti geltoną raištį su užrašu „L. N. P. Pa
~albinė policijos tarnyba" (Polizeihilfsdienst)" is_ Dėvima 
lietuviška uni_~orminė kepurė ar pilotė būdavo papuošia
ma„emblema 1s balto metalo, vaizduojančia didžiąją raidę 
„D ~draugovininkas). 1941 m. rugpjūčio l dieną šiame 
batalio~~ ~u~? 773 kariai, iš kurių 53 buvo karininkai, o 
720 - eilm1a1 ir puskarininkiai 1126. 

Deja voki •· a r • ' . ec1~ saugumo policijos ir SD iniciatyva čia 
p asomo hetuv1ų bataliono 3-ioji ir dalinai 1-oji kuopos 
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Ta 11ti11io darbo apsaugos 
1-ojo bataliono Ka11-
11e vadas pulki11i11kas 
A. B11tk1i11as-Butk11s 

1124 Kauno karo komendantū
ros l 941-07-24 įsakymas, 
LCVA, f. R-1444, ap. 2, 

b. Ia, l. 39. 

"" Te11 pat, l. 42. 

'" ' Rukšėnas A., Kauno 2-asis 
pagalbinės policijos 1arny· 
bos baialionas ir gyvenIOJŲ 
žudynės Baharusijoje 
1941- 1943 m., Genocidas 
ir rezistencija, 2007, Nr. 2 

(22), p. 29. 

► 

Liet11vi1Į policijos 
5-ojo bataliono Kau
ne vado pavaduotojas 
ir štabo viršininkas 
majams f. /11rkū11as 

"" /laisvę, rugpj. 12, Nr. 43. 

nu Te11 p11t, 20, Nr. 50. 

•• 

buvo įveltos į ne tik Lietuvos žydų, bet ir atvežtųjų iš Aus
trijos, Baltarusijos, Čekoslovakijos, Vokietijos žudymą. 

Tuo pačiu metu TDA batalionais Kaune buvo stei
giamas Pagalbinis policijos tarnybos batalionas. Į bata
l ioną buvo priimami tik savanoriai puskarininkiai ir ne 
vyresni kaip 35 metL/ eiliniai. Savanoriai buvo priimami 
nuo rugpjūčio 7 dienos tik darbo dienomis. Kandidatai 
turėjo atvykti į priėmimo punktą, buvusį Laisvės alėjo 
je 20. Kiekvienas atvykstantysis turėjo turėti pasą, atsar
gos kario liudijimą ir ištikimybės liudijimą1 111 • Po savaitės 
šis batalionas ir naujai steigiami jau vadinti pagalbinės 
policijos tarnybos batalionais. Į juos buvo verbuojami 
savanoriai atsargos puskarininkiai, grandiniai ir eiliniai. 
Savanorius registruodavo specialios priėmimo komisi
jos ne tik Kaune, bet ir Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, 
Ukmergėje, Alytuje, Marijampolėje, Raseiniuose. !r Tel~ 
šiuose. Taip pat į formuojamus batalionus buvo prnmam1 
atsargos karininkai iki kapitono laipsnio įskaitytinai. Tik 
jie prašymus su curricu/urn vitae paduodavo komendanto 

vardu Kaune, Gedimino g. 34
1128

-

Netrukus LSD štabas, kuriam pavaldūs buvo tiek 
Vilniaus, tiek Kauno policijos daliniai, buvo perkeltas iš 
Vilniaus i Kauną. 1941 metų rugsėjo 15 dieną vokiečių 
tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvo-
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.... 

je ~licijos majoro A. Engelio įsakymu LSD vadu b v 
paskirtas A. Špokevičius11~ . . . u o 
bo virš' . k . . . ' o spalio l dieną Įsteigto šta-

mm u v1eto1 Vilniaus . b . 
K Dab l · .. rnieSlo urrrustru tapusio 

. u ev1c1aus - generalinio . b . . 
nantas Jonas Ju.kn .č . i1o Sla O pulkininkas leite-

ev1 IUS SS ir t· .. · po 1c11os vado Lietu-
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Ltetuvh1 policijos bata
lion11 ryši!/ karininkas 
prie vokieči11 tvarkos 
policijos vado Lietuvoje, 
buvęs Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo 
pulkininkas leitenantas 
A. Špokevičius 

Lietuvių policijos bata/io-
111/ inspekcijos štabo vir
šininkas, buvęs Lietuvos 
kariuomenės genera/i11io 
štabo pulkininkas A11ta-
11as Rėklaitis 

"" A F.ngdio 1941 -09 15 

1, , kymo 1rr11mo l h•luVll) 
ka lbą nuorJ!J>, l 1 ~A. 
f R 659, J )' l , h 4• l l. 

'"' Vok1d1ų 1, .rko5 poh<•J'" 
-,do 1941-10 011,-,~ynw 
Vtrll010 nuor.i!J,, /ttl pilt 
i R-660, ap 2. b 3, l l l. 

\li/11ia11s apygardos 
policijos batalio111Į štabo 
viršininkas pulkininkas 
/eite11a11tas f. Juknevičius 

"" A. Engelio 1941 - 11 -03 įsa
kymo verlimo I lictuvn1 
kalbą nuorašas, ten pat, 

f. R-1018, ap. 1. b. 101, 1. 23. 

voje spalio 29 dienos įsak.-ymu visi LSD sujungiami vie
ningam inspektoriniam vadovavimui. Nuo lapkričio 

3 dienos panaikintas savisaugos dalit/ vado institutas ir 
štabas pavadintas LSD inspektoriaus štabu ( lietuvių sa
visaugos dalinit/ inspekcijos štabo viršininku buvo pa
skirtas buvę generalinio štabo pulkininkas A. RėkJaitis, 

LSD inspektoriumi - A. pokevičius) ',.11 • Taip smarkiai 
susiaurinus lietuvit/ karininkl1 teises jiems buvo paliktos 
tik inspekcinė pareigos. Štaba buvo įsikūręs Kaune, bu
vusioje prieškarinėje miesto komendant(1roje (Gedimino 
g. 29), priešais soborą, Vidaus reikalt1 vadybos patalpose. 
Vėliau, 1943 metais, jau kaip LSD Ry it! karininko štabas 
įsikf1rė Mickevičiaus g. 27. 

Siekiant suvienodinti organizacinę slruktūr:1 , visuo
se lietuvit/ savisaugos daliniuose buvo nustatytos tokios 
pareigos: 

Lietuvos apsaugos vadas. 
Lietuvos apsaugos štabo viršin inkas, 
apygardos vadas, 
atskiro bataliono vadas, 
bataliono vadas, 
kuopos vadas, 

477 



būrio vadas, 

kuopininkas (viršila}, 
būrininkas (puskarininkis), 

skyrininkas (jaunesnysis puskarininkis), 
sh.-yrininko pavaduotojas (grandinis), 
kovotojas1 m_ 

Panašiai lietuvių policijos rikiuotės padaliniai buvo 
kuriami ir kitose apskrityse. 1941 metų birželio 27 dieną 
Panevėžyje įsikūrė tautinio saugumo štabas, kuris vado

va~o partizanų judėjimui Panevėžyje ir jo apylinkėse. Čia 
taip ~at pradėjo formuotis savisaugos dalinių batalionai. 

.. Dislokacijos ir valdymo atžvilgiu LSD buvo suskirsty
ti l k~t~rias apygardas: Vilniaus (vadas generalinio štabo 

p~lkininkas l. Kriaunaitis, štabo viršininkas pulkininkas 
leitenantas J. Juknevičius}, Kauno (vadas pulkininkas lei
tenantas Kazys Labutis, štabo viršininkas pulkininkas lei
tenantas Juozas )anka ka ) š· 1· 
štabo . . us s ' iau 1Ų (vadas generalinio 
. . . kpulkinmkas leitenantas Petras Vertelis štabo vir-
smm as puiki . ka l . ' r ) . p . . ~m s eitenantas Aleksandras Andriulai-
1s ir anevez10 (vadas ulki . 

viršininkas . p nmkas Petras Genys, štabo 
. . ~~oras Ernestas Bliudnikas)IIJJ_ Tuose pat 

miestuose 1s1kurė a d 
pygar ų vadai ir jų štabai, jie buvo 

478 

Vi/11ia11s 3-iojo liet11vi1J 
policijos batalio110, o 
vėliau 5-ojo policijos 
bataliono vadas majoras 
P. Ambraziū11as 

"" Lietuvių savisaugos dalinių 
štabo aplinkraščio kopi,a. 
te11 pal, f. R-683, ap. 2, 
b. l , l. 33. 

"" LSD štabo jsal-.·ymas, tc11 pat, 
f. R- 1444, ap. l , b. 3, l. 109; 

te11 pal, f. R-660, ap. 2, 
b. 262, l. 25. 

t 

Apsausa ir tarnybos š . D. rugpiūčio ~ėn. 27 d. 
Budintis 13n karininkas - j.ltn .GECEVIČIUS Antanas, 
budinčio karininko padėjėjas - psk. iš l.kp . 
bud intis Bu virtuvėje - psk. ii 6 .kp . , 

• . budintis l!n itabe raštininkas - psk.RAMOUIS. 
~ Sargybos: pagal I P.P.T . Batalionui ĮsalcJlllą ar.62 § l. 
Į 

.'l;. . § 2 •. 

---~/ . I I :?.P.T.Bat aJ.i onc 'ledo par~igas y,·a:UJau 2it i n u.o "·""· 
/;. .. rllg',liūllio mėn. 9 dionoa. 

~.--·· ·pa~indos : Y.auno Komonda~tūrai tsalcy~as Nr.19 5 ~ l.a. 

§ 3 . 

•!f.1:' . . . Skelbiu f.inoti i r vad ovautis Kawv, Koru,mdantūrai.š.a. rg
~tJ.i•~ pi_ūl!io mėn : įsakymą Mr. 26 § 4 . 

.. ,, . "ll'uo l!.m. ruĮpiūčio 11~n . 2 0 d . II Pagalbinės Polici j on ~! 
:l nybos Bs.taliono 6-tą kuopą vadinti }-čia kuo~a. 

Pastabai II P,P. T.Bn Vado raportas Kr .4. , 
_(Pa e) Kapitonas KVU:CIIISJUS, Kauno t:om~ndantas.• l 

Atkelt= U I P . P. 'l'. !B.tal.iono Jcarininkua ir paskirtus h-
miau n urodytoms pareigoma, irall:,ti :Į Bato.l.fono l:srinink-4 s~ra!ią .:i, . i.r pr iak.irti ai;).y&įnimcl nuo 1l .m; 'rugpiūčio mėn_. 25 d ienos , ~ - , 

•:~- ,. !Clirioms paraigO!l K._ur . 
-~ 

,·· . ardaa paakirtaa. te1 • 
Eil. Laipsnis l'a~arU ir V ll"r. 

V 

l . 
2. ,. 
4 -
5, 
6. 
7 . 

l 6. 
9. 

1
10. 
11. 

, 12. 
. 1,. 

16. ·1~t 
l 11. 

ltapitonaa 
l Jaun.ltn. 

Leiten. 
l Loiten. l Jaun.ltn. 

Jaun.ltn • . 
1 Le1ten. 

LeUen. 

. 
POKYB Portiaa 
BUIXAUSl'.AS Pe 
TAIIPŠrthu.s n 
.\UŠrOlu l'e tra 

tras 
aclaa 

• 
P'LUIIIG:E: Jonu. 
GĖCEVIčius An ;:::. j XRIKŠUPOIIIS 
M.\URUŠ.UUS A l laun.ltn. 

' IUJI.CIŠA.USK.I.S 
lekaas.Į 
Jonas , 

!Ai ten. JOODIS Jurgia ' 

l Jaun.ltn. GR.UIAUSKA3 Juozu 
rap1tonu -1>SELIS Juozas 

, Leiten. KLIMAVIČIUS Jonas 
· Lei ten. DUBIMSICAS Mykolas 
Jaun.ltn. Zl:LU Pranu 

, Jaun. ltn .. STAHKA.I1'1S Jonas 
l Jaun.ltn. , AŠOKI.Is· Vincas 

.Bn a4jutaiitaa - Cp. 
~ai--lto vertėjo rp . 
hni-ų kar-ko J:p; • 
l.kp .vado pavad. ICoa • 
1.kp:1 būr.vado l 1)1r ' 
l.kp.III biir.Tado ~ -• 
2 . kp . vado . lCĮ>į :' 
2.kp.I būr .vadb BU 
2.ltp.II būr.vailo 3Qr · 
2.kp. III biir.Vado Jol,f . 
2.ltJ) ,IV būr.y~o ~ 
.,. .kn. vado ICJ> A 
J ·.kp.vado pavad. ~ jo:; 
}.kp . I bUr.vadO, -~ . 
:, • kp. II bOr. "l'ad·o· .Bllr 
:5.11.p. UI bilr.va!lo Bllr., 
}.ltp. IV bur.vado "BGi 

lla •Ti~..įl:!ĮS~ } .. :,. ':. · . : .... cn:J.h . . t:- 1 
i 3t .'r. :·" § 1 1. · 

_t~~ I ! .!, . 'Į' .~!:r! ~ ~ e 

' ::n .. · · . : 1: j§ t !t:<" 
: . ; ,· j. . - · '.? :,?; ; r 

. - . . . 
' 'j !> 

. .. ·.-1 „i tun tor , ,t,:i'?l • , • 1 ·1' •• :, 

2-ojo lietuvi1Į policijos bataliono dienos jsaky111as ( 1941 m. rugpjtil io 26 d.) 
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pavaldūs vietos vokiečių tvarkos policijos vi ršininkams. 

Buvusios VAT saugos, tvarkos ir darbo tarnybos ir jų 

referentf1ros buvo pavadintos 1-uoju, 2-uoju ir 3-iuoju 
batalionais. Iki 1941 metų spalio Vilniuje buvo visiškai 

suformuoti penki savisaugos batalionai, visi jie turėjo 

savo numerius (pvz., Vilniaus 1-asis savisaugos batalio

nas ir t. t.). Iki 1941 metų spalio 24 dienos Vilniaus savi

saugos dalinių sudėtis buvo tokia: 1-asis - l O karininkq 
ir 334 kareiviai, 2-asis - 18 karininkų ir 450 kareivių, 

3-asis - 24 karininkai ir 607 kareiviai, 4-asis - 8 ka
rininkai ir 253 kareiviai, 5-asis - 22 karininkai ir 228 

kareiviai113◄• Iš minėtų penkitĮ batalionų Vilniaus 2-asis 

savisaugos batalionas iš 500 vyrų, ir 3-iasis batalionas, 

turintis 600 vyrų, buvo visiškai parengti ir laukė vokie

čių įsakymo išvykti už Lietuvos ribų vykdyti apsaugos ar 
kautynių funkcijų. Vilniaus 5-asis savisaugos batalionas 

(300 vyrų) jau anksčiau Vilniaus karo komendanto įsaky

mu priklausė geležinkelių apsaugai. Šis batalionas saugo
jo dviejų geležinkelio linijų ruožus: Vilniaus-Daugpilio ir 

Vilniaus-Molodečno, o 1-asis batalionas beveik visą karą 

vykdė policines funkcijas Vilniaus mieste. 

2-ojo lietuvių apsaugos bataliono iškilmingos išleis

tuvės įvyko 1941 metų lapkričio 4 dieną Vilniaus Kate

dros aikštėje. Į baltu sniegu apklotą aikštę nuo 9 valandos 

ryto pradėjo rinktis miesto visuomenės atstovai. Atvyko 

moksleiviai, studentija, valstybės tarnautojai, kiti vilnie

čiai ir, savaime aišku, karių giminės, artimieji, mylimo

sios. Tautiniais drabužiais apsirengusios gražios lietu

vaitės atsinešė daug gėlių, kad apdovanotų ir papuoštų 

išvykstančius Lietuvos karius. Netrukus, grojant lietuvių 

policijos orkestrui, į aikštę atžygiavo ir pats batalionas -

šaunios, darnios, gražiai apsirengusios karių gretos. Jų 

šalmų šonuose - nedideli mūsų trispalvės ženklai. De
šimtą valandą į Katedros aikštę atvyko Vilniaus miesto 

ir srities SS ir policijos vadas SS obersturmbannfuhrer 
P. R. B. Kriegas su palyda, kurioje buvo vokiečių tvarkos 

(viešosios) policijos vadas Vilniuje SS sturmbannfuhrer 
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"" Bubnys A., Lietuviy 
viešoji policija ir policijos 
batalionai (1941- 1944), 
Gc11ocidas ir rezistencija, 
1998. Nr. l (3), p. 89. 

"" Antrojo lictuvitĮ bataliono 
išleistuvės Vilniuje, / laisvę, 

1941, lapkr. 6, Nr. l 16. 

" "':1:r. Hilbcrg R., Nusikaltėliai. 

aukos, stebėtoja i, p. 30 l. 

ir apsaugos policijos majoras Maximilianas Stotzelis bei 

lietuvių savisaugos dalinių inspektorius generalinio štabo 

pulkininkas leitenantas A. Špokevičius. Kartu su jais at

vyko abu Vilniaus komisarai: Vilniaus miesto komisaras 

SA sturmbannfuhrer H. Hingstas ir Vilniaus apygardos 

komisaras SS obersturmbannfiihrer H. Wulffas bei ver

machto atstovas, 814-osios karo lauko komendantūros 

komendantas Vilniuje pulkininkas leitenantas M. Zehn

pfennigas. Lietuvių apsaugos dalinių vadui generalinio 

štabo pulkininkui leitenantui P. Verteliui raportavus, į 

išsirikiavusius lietuvių karius kreipėsi SS obersturmbann
fuhrer P. R. B. Kriegas tokiais žodžiais: 

,,Draugai, jūs esate numatyti būti panaudotais už Vil

niaus miesto ribų. Reicho SS ir policijos vadas H. Himm

ler jums paskyrė garbingą uždavinį. Aš tikiu, kad Jūs jį 
pilnumoje atliksite, su visu pasišventimu ir pasiaukojimu 
< ... >. Jūs galite pakeisti vieną vokiečių batalioną < ... >. At
sisveikinant, aš linkių naujoje vietoje kuo geriausios sėk
mės tinkamai atstovaujant Vilniaus vardą."1135 

Iš tiestĮ Vilniaus 2-asis lietuvių apsaugos batalionas iš
vyko ne į Rytus, arčiau fronto, o į Vakarus, į Liubliną (Len
kija), kur saugojo Maidaneko koncentracijos stovyklą 11

36
• 

LSD sužeisti kariai iš įvairiq karo ligoninių galutinai 
išgydyti buvo surenkami į specialiai įsteigtą Sveikstan
čitĮjų kuopą Kaune. Šios kuopos organizavimo bf1tinumą 
lėmė pats gyvenimas. Aštrėjant konfrontacijai tarp Rytų 
ir Vakan1, lietuvių policijos padaliniai bei rikiuotės jungi
niai vis dažniau patekdavo į kovos lauką. Atsirasdavo vis 
daugiau sunkiau ar lengviau sužeistų, kurie pasigydę pa
likdavo ligonines, tačiau dar turėjo būti globojami ir pri
žiūrimi atskiruose tam tikruose reabilitacijos daliniuose. 
Tada ir buvo įsteigtas sužeisttĮ ir susirgusių karių būrys 
prie reprezentacinės kuopos. Būriui skirtos patalpos vi
siškai neatitiko reikalavimtĮ. 1942 metlĮ vasaros pradžioje 
iš šio būrio buvo suformuota kuopa prie Kauno apygar
dos. Iš pradžiq kuopa buvo menkai aprūpinama, nes ma
žai kas iš įstaigi1, įmonių bei visuomeniniq organizacijų 
žinojo, kad toks dalinys egzistuoja. Tačiau po didesnių 

481 



pastangų ir darbo kuopos vadovybei ~avyko gauti _ti~
kamas patalpas, kuriose sužeisti ir sveikstantys pare1gu
nai galėjo tinkamesnėmis sąlygomis taisyti savo sveikatą 
ir poilsiauti. Pagerėjo sužeistų pareigūnų aprūpinimas. 
Kuopa, kuri 1942 metų lapkričio 23 dieną gavo oficialų 
Sveikstančiųjų kuopos vardą, buvo išsidėsčiusi gerose, 

higieniškose ir visais atžvilgiais savo paskirčiai tinkamo
se buvusios pradžios mokyklos patalpose. Šioje kuopoje 
gydėsi ir tie kariai, lnuie susirgo būdami Tėvynėje ar už 
jos ribų. Kuopai vadovavo kapitonas Meižys, jo pavaduo
tojas buvo leitenantas A. Gudelis, o ūkio dalimi rūpinosi 

viršila Arūnas. Pirmasis ir nuolatinis kuopos gydytojas 

buvo majoras Sukarevičius, vėliau jį pakeitė gydytojas 
Armonavičius. Kai pareigūnų sveikata pasitaisydavo, su
stiprėdavo, jie iš kuopos būdavo siunčiami atgal į savo 
dalinius. 

3. 

Vokiečiai perima lietuvių 

policijos batalionus 

Nuo 19~1- ~~~ų gruodžio l dienos visi lietuvių savi
sa~g~s ~alm1ai, isskyrus Vilniaus ir Kauno įgulas, buvo 
pns~ti vo~ečių žandarmerijos Lietuvoje vadui žandar
m~nJos _kapitonui Nikolausui Brogmusui1131. Apygardai 

p~~aus1~s_batalionų ir dalinių reikalus pradėjo tvarkyti 
f}S1~ karmir!kas prie vok.iečių tvarkos policijos vado Lie
tuv~Je, kurio institucija buvo įsteigta 1942 metų b .• 1· 
l dieną iki . 1rze 10 

. . ' p~a nus LSD mspektoriaus štabą. 1942 metų 

"" Tvarkos policijos vado 
1941- 12-0 1 1sakymo 
nuorašas, LCVA, f. R-660, 
ap. 2, b. 233, l. 30. 

"'' Išformuojami apygard,1 
štabai, Karys. 1942, rugs. 
19, Nr. 39. 

rugse10 9 dieną vok.ieči SS . . .. 
· ky ų ir pohc11os vado LietuvoJ· e 
1sa mu nuo rugsė1· 0 l S d . 
b . K š• . . savisaugos dalių apygardų šta-

a1 aune, iaulmose p . • . 
Ka . . ' anevezYJe buvo išformuoti113s ir 

une 1ste1gtas vienas bendr R . 
kuris palaike· gla d·· as yšių karininko štabas, 

u zms ryšius b 1. . 
tavo kadrus, mokyd . su ata 1ona1s, komplek-

avo nauiokus, globojo karių šeimas. 
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~okiečirĮ 11-ojo rezervinio policijos bataliono vado policijos majoro F. Lechthalerio laiškas 
aki~no_ k~1!1

~1idm1tui kapitonui S. Kvieci11skui apie visų lietuvirĮ policijos batalionų perėjimą 
VO leČIIĮ ZIIII0/1 

Tiesioginės įtakos vadovavimui daliniams ir užduočių 
skyrimui štabas neturėjo. Batalionams užduotis skirdavo 
ir juos aprūpindavo tos vokiečių policijos ir kariuomenės 
dalys bei įstaigos, kurioms jie buvo priskirti. 
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Nuo 1942 metų pavasario į tarnybą LSD buvo priimti 

ir paskirti kapelionai: kunigas Juozas Meškauskas - Lie
tuvos savisaugos dalinių vyriausiuoju kapelionu, o kuni
gas Zenonas Ignatavičius - Rytuose dislokuotų dalinių 
kapelionu. Kunigas J. Meškauskas laikinai ėjo ir Kauno 
apygardos kapeliono pareigas1139. 

Tuo metu (1942 metų rudenį) LSD Vilniaus apygar
doje jau buvo suformuoti septyni savisaugos batalionai, 
iš kurių 2-asis, 3-iasis, 4-asis ir 15-asis buvo iš Vilniaus 
išvykę, o Vilniaus mieste ir jo apylinkėse liko 1-asis sar
gybų, 6-asis geležinkelių ir naujai formuojamas naujokų 
batalionas. 1942 metų rugsėjo mėnesį naujokų batalionas 
mok.")'ffiams buvo nusiųstas į rytinius Vilniaus srities ra
jonus, Švenčionių apskrities Pastovių miestelį. Čia jam 
buvo suteiktas nuolatinis numeris - 254E. Vadu buvo 
paskirtas kapitonas Povilas Bareišis. Netrukus batalio
nas buvo išsiųstas į Šarkovščynos miestelį (Baltarusija) ir 
priskirtas vokiečių tvarkos policijos vadui Baltarusijoje. 
Spalio l dieną vokiečių policijos vado įsakymu LSD Vil
niaus apygarda ir jos štabas buvo panaikinti1140• Vilniaus 
apygardai priklausančių batalionų ir kitų dalinių reikalus 
pradėjo tvarkyti Ryšių karininko prie vokiečių policijos 
vado Lietuvoje štabas Kaune. LSD Vilniaus apygardos va
das generalinio štabo pulkininkas l. Kriaunaitis rugsėjo 
30 dieną pasirašė paskutinį atsisveikinimo įsakymą savo 

kariams. 
Skirtingose Lietuvos vietovėse susikūrę ginkluoti bū

riai įvairiai vadinti: aktyvistų, partizanų, apsaugos būriais, 
pagalbine policija (PP), o kai kur - Tautinio darbo apsau
gos (TDA) būriais. Dėl tokios painiavos tas pats dalinys 
dokumentuose dažnai vadinamas skirtingai. Daugelis tų 
būrių narių vokiečių nurodymu ant rankovių ryšėjo bal
tus raiščius. Vermachto vadovybės įsakymu visi ginkluoti 
būriai turėjo būti pertvarkyti į reguliariuosius policijos 
dalinius. Pabrėžtina, kad vokiečiai iš pat pradžių, neno
rėdami suteikti jiems garbingo, tik vokiečiams leistino 
policijos vardo, vadino juos tvarkos, apsaugos, savisau
gos batalionais, galiausiai, kai būriai buvo perimti vokie-
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"" Paskirti kapelionai, Karys, 
1942, kovo 7, Nr. 11 

"'° Vokiečių policijos vado Lie
tuvoje 1942-11 · 01 jsakymo 

vertimo i li etuvių kalbą 
nuorašas, LCVA, f. R-660, 

ap. 2, b. 235, l. 9. 

t 

"" Savisaugos batalionų kariiJ 
laiškai (parengė Rimantas 
Zizas), Laisvės kovų arcl,y· 
vils, Kaun3S, 1995, 
Nr. 14, p. 263. 

11° Kauno komendantūros 
1941 -07-24 rašto Nr. 1378 

nuorašas. LCVA , f. R-683, 
ap. 2, b. i ,1. 4. 

"" Vcrmachto vado Ostlande 
1941-07-30 jsakymo 
vertimo nuorašas, ten pat, 
f. R-1444, ap. 2, b. Ja, 1. 68. 

"" Ttn pat, ap. l, b. 5, l. 179. 

" " F. K- 1, ap. 58, b. R- 18089, 
b. R- 17460, b. 22469/3 ir 
kitos. 

čių tvarkos policijos, - pagalbinės policijos batalionais. 
Pradiniame karo etape, iki 1941 metų lapkričio pradžios, 
Kaune buvo suformuoti penki policijos batalionai (juose 
buvo apie 3470 žmonių 114 1 ) , Vilniuje - penki, o Šiaulių ir 
Panevėžio apygardose - po vieną batalioną. 

Liepos 24 dieną Kauno miesto komendantas pulki
ninkas J. Bobelis per Policijos departamento direktorių 
kreipėsi į visus Kauno miesto ir apskrities partizanų būrių 
vadus jiems primindamas, kad liepos pradžioje Vokieti
jos karo vadovybės įsakymu visų partizanų, kaip savaran
kiškų vienetų, veikla yra baigta, todėl turimus ginklus jie 
privalo atiduoti vietos policijos nuovadoms arba komen
dantūroms1142. 

Liepos 30 dieną vokiečių kariuomenės Ostlande vado 
kavalerijos generolo W. Braemerio įsakymu visiems lie
tuvių ginkluotiems būriams vadovauti buvo paskirtas 
vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono vadas poli
cijos majoras Franzas Lechtha1eris1143

• Iš 1-ojo bataliono 
septynių kuopų rugpjūčio 7 dieną Kaune buvo sudaryti 
du nauji batalionai, pavadinti pagalbinės policijos tarny
bos batalionais (Hilfsschutzmannschaft). 1-ojo bataliono 
vadu liko K. Šimkus, 2-ojo bataliono vadu buvo paskirtas 
A. Impulevičius, po savaitės suformuoto 3-iojo - kapito
nas Antanas Švilpa 1144. 

Rugpjf1čio mėnesį buvo paskelbtas savanorių ėmi
mas į Kaune formuojanms pagalbinės policijos tarnybos 
batalionus. Savanoriais buvo priimami atsargos puska
rininkiai, grandiniai ir eiliniai, geros sveikatos, tinkami 
rikiuotės tarnybai, sąžiningi ir ne vyresni kaip 35 metų. 
Savanoris turėdavo parašyti pareiškimą 1145, pridėti prie jo 
savo pasą arba asmens liudijimą ir pažymėjimą apie savo 
lojalią politinę praeitį. Tokį pažymėjimą išduodavo vieti
nės policijos įstaiga. Be to, savanoris negalėjo būti vedęs 

rusę arba lenkę, ir ateity tai jam buvo draudžiama (šis 
reikalavimas buvo taikomas visiems Lietuvos generalinės 
srities lietuvių policijos pareigūnams, nesvarbu, ar jie tar
navo policijos rikiuotės padalinyje, ar policijos įstaigoje) . 

Atlikęs visus formalumus priimtasis policininkas būdavo 
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mokomas kaip naujokas. Priimtieji savanoriai turėjo tar
nauti ne mažiau kaip 6 mėnesius ir gaudavo atlyginimą, 

kuris beveik atitiko viešosios policijos tarnautojo atlygi
nimą 1146. 

Kiel-.-vienas bataliono savanoris privalėjo pasirašyti 
tokį pasižadėjimą: 

"Aš, žemiau pasirašęs (laipsnis, pavardė, vardas), kilęs 
< ... >, nuo 1941 < ... > stoju savanoriu į Pagalbinį Policijos 
Batalioną šešiems (6) mėnesiams ir Didžiojo Vokiečių 
Reicho Vado Adolfo Hitlerio vadovybėje, kuriant naują 
Europą, pasižadu man uždedamas pareigas atlikti sąži
ningai, pasiduoti karinei drausmei, už tarnybinius nu
sikaltimus ir nusižengimus atsakyti prieš Karo teismus, 
šventai laikyti paslaptis ir nepriklausyti prie draudžiamų
jų organizacijų; priešams jokių žinių neteikti ir visa, ką tik 
apie juos sužinosiu, tuojau pranešti savo viršininkams. 

(Pasižadėjimą davusio parašas) Parašą tvirtinu."1147 

Nors stojantis į tarnybą savanoris pasižadėjimą pasi
rašydavo šešiems mėnesiams, paskui tarnyba paprastai 
būdavo pailginama neribotam laikui. SS reichsfuhrer ir 
vokiečių policijos vado H. Hirnmlerio 1942 metų rugsėjo 
28 dienos įsakymu policijos batalionuose tarnavę žmo
nės, remiantis Reicho ministro NSDAP reichsleiterio 
A. Rosenbergo 1941 metų gruodžio 19 dienos įsaku dėl 
priverstinio darbo įvedimo okupuotose Sovietų Sąjungos 
srityse, buvo prisaikdinti policijos batalionuose tarnauti 
neribotą laiką1148• Tvarkos policijos vadas prie SS ir po
licijos vado Lietuvoje policijos pulkininkas leitenantas 
dr. W. Musilio įsakymu šis Reicho ministro potvarkis ati
tinkamai buvo skiriamas ir lietuvių savisaugos batalionų 
karininkų bei eilinių policininkų tarnybos įsipareigoji
mams1149. 

Rugpjūčio 15 dieną visi Kaune buvę daliniai policijos 
majoro F. Lechthalerio įsakymu buvo suskirstyti į penkis 
batalionus. Be to, buvo sudarytos atskiros statybos, trans
porto (vadas vyresnysis leitenantas Karosas) ir technikos 
kuopos. Rugpjūčio 25 dieną 4-ojo bataliono vadu buvo 
paskirtas kapitonas Viktoras Klimavičius, pavaduotoju 
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11„ Lietuvių s:l\'isougos dalinių 
štabo 1941-08 aplinkrillio 
kopija. ten pat, r. R-1099, 
ap. l , b. l , l. 173. 

11•· PasižadėJimo tekstas, ten 
pat, f. R-1476, ap. l , b. 3, 
l. 254. 

11" H.Himmlcrio 1942-09-28 
įsal..)'TllO vertimo į lietuvių 
kalbą nuorašas, ten pat, 
f. R-556, ap. 2, b. 19, l. 30. 

'"' Tvarkos policijos vado prie 
SS ir policijos vado Lietu
voje 1942-10-10 įsakymo 
nuorašas, tt11 pat, f. R-660, 
ap. 2, b. 236, l. 3. 

LietuvitĮ policijos orkestro 
direktori11s ir dirigentas 
Bronius Jo11ušas 

"'° 1941-10-09 jam buvo 
suteiktas majoro laipsnis. 

"" F. Lcchthalcrio pasirašy-
to 1941-08-29 įsakymo 
vertimo į lietuvių kalbą 
nuorašas, LCVA, f_ R- 1444, 
ap. l, b. 3, l. 235. 

1
"

1Lictuvit1 savisaugos dalinhĮ 
štabo 1941-09-16 jsakymas, 
ltll pat, f. R-660, ap. 2, 
b. 262, l . 70. 

nu Kauno komcn<lantūros 
1941-09-26 jsakyrno nuo
rašas, 1<11 put, f. R• 1444, 
ap. l, b. 3, l. 49. 

us.. Kauno komendanto 
kapitono S. Kvicclnsko 
194 1-10-08 jsakymas 
Nr. 49, Ir u p,H, l. 61. 

11
" Kauno karo komtndan1ū

rns 1941 -11-30 Įsakymas, 

l<n pat, 1. 90. 

Juozas Butėnas. Rugpjūčio 28 dieną pradėto formuoti 
5-ojo bataliono vadu tapo kapitonas Juozas Kriščiūnas1 1 5(1, 

pavaduotoju ir štabo vadu - majoras Juozas Jurkūnas1151 • 

Nuo rugsėjo 16 dienos savisaugos dalinių batalionų kuo
pos buvo suskirstytos (sunumeruotos) taip: 

1-asis batalionas - l -oji-4-oji kuopos; 
2-asis batalionas - S-oji-8-oji kuopos; 
3-iasis batalionas - 9-oji-12-oji kuopos; 
4-asis batalionas - 13-oji- 15-oji kuopos11'2

• 

Rugsėjo 26 dieną buvo jsteigta Kauno Žaliakalnio pa
galbinės policijos tarnybos dalinhĮ įgula (viršininkas ma
joras K. Šimkus), kurią sudarė pagalbinės policijos 1-asis 
ir 3-iasis batalionai ir pagalbinės policijos tarnybos auto
transporto kuopa (vadas kapitonas Dionizas Meižys)1153

• 

Kauno komendantūros įsakymu nuo spalio 8 dienos buvo 
pakeisti pagalbinės policijos tarnybos batalionų ir atski
n i kuopt) pavadinimai - jie tapo apsaugos batalionais ir 
kuopomis11 '°'. Viešajai tvarkai tikrinti ir tam, kad kariai 
(policininkai) laikytqsi mandagumo taisyklių, lapkričio 
13 dieną Kaune buvo įsteigta karo policijos tarnyba11' 5• Jos 
pareigūnai eidami tarnybines pareigas turėjo ant dešiniojo 
peties prisisegti baltą akselbantą. Jiems buvo suteikta teisė 
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netvnrkingus ir pni eidi.ianc.ius vieš.1,ją tvnrką policininkus 
su\aik.·yti ir pristatyti atitinknmo p:1dnlinio vndui. 

Pirmomis \...-aro dienomis i ym:ms kompozitoriaus ir 
dirigento Broninus Jonušo past:1ngomis ir policijos ,,.,_ 
do,1·bei pritarus. buvo imtnsi :1tgnivinti nepriklausomos 
Lletu,·os laikais ak."t)-Yiai veik.-usį policijos puciamtlit! or
kestrų. 19-1 1 metų birželio 15 dien:} per Kauno radiją buvo 
pnskelbtas k., 'ietimns. kad ,;si bm·ę policijos orkestro 
tarnautojai rinktųsi į orkestro salę. Buvo surinkti muzi
kos instrumentui ir kitas orkestro itwentorius, atgaivinta 
gaidų biblioteka. Per trumpą laiką susiri11ko beveik visi 
muz.ik,mtai. tad buvo atkurtas ir prie Policijos departa
mento priskirtas lietm;ų policijos orkestras, kurį sudarė 

-1S policininkai muzik.-antai11'<>. At.lmrto lietuvių policijos 
orkestro n idovu ir ,1Tiausiuoju dirigentu buvo paskirtas 
B. Jonuša . Jau 1941 metų birželio 26 dieną orkestras pir
mą kartą pasirodė žuvusių partizanų laidotuvėse Kaune, o 
po kelių dienų ir \i sa Lietuva išgirdo per radiją mėgiamus 

ir pasiilgtus policijos orkestro muzikos garsus. Orkestras 
sparčiai stiprėjo ir pasiekė savo iki bolševikinės o\....-upaci
jos turėtą aukštą meninį lygi, visuomenėje įgijo deramą 
užtarnautą pasisekimą ir populiarumą. Lietuvių policijos 
orkestro vadovo ir vyriausiojo dirigento B. Jonušo pastan
gomis, orkestro etatų skaičius padaugėjo iki 71: 

Dirigcolos l 

Dingcoto pavaduotoias l 
\

0

}T . konccrtmelStMS l 
Konct.rtmt.istrns 2 
Oiorm<istens l 
Solistai 10 
V}T<Sme11 muuhntai 30 
~!UZlkant:li 25 

11.,.1 ,rtu, 1ų ,.wi'-1\IĮtl'I~ ,hduuų 

~t.,b" 1~41 m. ,,,,k) m,1>, 
1,·11 f'II. t. R-72" , .,p. l. h. l , 
l. 11. 

. Vokiečių valdymo metais lietuvių policijos orkestro 
v~dmuo buvo įvertintas, jis buvo labai remiamas, jam 
s~os g~ros p~talpos ir sudarytos puikios darbo sąlygos, 
~ -1-muzikantai buvo uniformuoti. Ypač daug padėjo Po-

CtJos departamento direktorius V. Reivytis, taip pat jo 
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LictuvitĮ policijos orkes
tras Vi/11ia11s kat,•dros 
nikšt~i~ priešais cla/Jart i
ni's VR/\1 rii11111s 

11
\'" Po karo apsig)'Y(no Pktų 

Amcnkojc. Kolumbijoje. 

ll'f A. Rad7.C\ličius nurodo. 
kad simfonini.\m ork(strui 
irgi vadovnvo n. Jonu~s. 
Bnmius JonuJas, pJ.r(ngė 

Algirdas R•dzcvičius, 
Kaunas. 1996, p. 17. 

'"' Gime 19l2 m. 
1956-1977 m. bu,·o 
Lietuvos operos ir baleto 
teatro simfoninio orkestro 
artistas, klarnet11 grupės 
koncertmeisteris. 

HIO Policijos mui ik.inio 

ansan1blio~ oncertas, 
Karys, 19.fi', birt. 27, Nr. 27 
( 11 36). Dienr~ t)i < Į /aisi•f 
( l9~2-06-13, Nr. 137 (29S) 
P•leik1ama pavardė _P:,. 
diedus·. 

pavaduotojas (referentas) Bronius Stasiulis. Jų pastango
mis orkestro sudėtis buvo padidinta iki 80 muzibnt\Į . 
Šiltais pavasario ir vasaros mėnesiais lietuvitĮ policijos 
pučiamaj\Į orkestras, pasikeisdamas su vermachto kapela, 
viešai koncertuodavo miesto gyventojams Vytauto parke 
Kaune. Tada orkestrui diriguodavo jauniausi.1s Broniaus 
brolis Zenonas Jonušasm- arba Jonas Zdanavičius. 

Be policijos dūdų orkestro, buvo įsteigtas vyn1 choras, 
džiazo ir saloninis ansamblis bei 45 muzikantų simfon inis 

VĮ d , ,1 · k .. . 11ss orkestras, vadovaujamas dirigento a o 1v otie ,uc10 . 
Ilgainiui jis pasiekė tokį profesionalumo lygį, kad koncer
tuodavo atskirai, be dūdų orkestro. Tai buvo naujovt! mu
zikiniame Kauno gyvenime, nes simfoninė muzika dėl 
įvairilĮ prieiasčilĮ nepriklausė prie ypač klestinčiq Kaune 
muzikos sričių: Vilniuje šiuo atžvilgiu buvo daug geres
nė padėtis. Be to, 1942- 1943 metais dažnai kauniečiams 
koncertuodavo Policijos muzikinis ansamblis. Koncertq 
programa būdavo gana mišri. Iš solistq ypač pasižymėjo 
ksilofonistas Marcelinas Degutistts9 ir dainininkas Juozas 
Padreckas t t60• Iki 1943 metų pabaigos šie lietuvių policijos 
muzikiniai kolektyvai surengė per 500 koncertq. Kartais 
ypatingais atvejais orkestro vyrai buvo panaudojami kaip 
policijos rezervo vienetas. Orkestrantams nesvetimi buvo 
patruliavimo ir sargybų reikalai. 1944 metų liepos mėne
sį, artėjant sovietams, policijos orkestras likviduotas. 
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Uet11vi11 policijos or
kestras. vndovn11jnmas 
dircktorin11s ir dirigento 
Bro11ia11s ]01111šo 

LSD inspektoriaus štabas turėjo savo orkestrą. Jis 
dažnai rengdavo koncertus besigydantiems vokiečitĮ ir 
lietuvių kariams ligoninėse. 1942 metų vasarį orkestre 
buvo 70 muzikantų, ir jis jau iki to laiko buvo surengęs 
45 koncertus. LSD orkestrą sunkiomis sąlygomis sudarė 
ir jam vadovavo kapelmeisteris Valeika1161

• Vėliau dūdtĮ 

orkestrus turėjo kai kurie lietuvių policijos batalionai, pa
vyzdžiui 1-asis batalionas1162

• 

Vykdant tvarkos policijos vado Ostlande potvarkį, 
1941 metų spalio 5 dieną visi lietuvių policiniai rikiuotės 
padaliniai tapo pavaldūs: 1-asis, 2-asis bei 3-iasis batalio

nai buvo priskirti 11-ojo rezervinės policijos bataliono 
vadui policijos majorui F. Lechthaleriui, o 4-asis ir 5-asis 
batalionai, taip pat statybos, transporto ir technikos kuo
pos - tvarkos policijos vadui Lietuvoje policijos majorui 
A. Engeliui. Tuo pačiu įsakymu iš vieno policijos orkestro 

buvo sudaryti du ir paskirti kiekvienam vokiečių majorui 
po vieną11M. 

Policijos majorui F. Lechthaleriui priklausę trys ( 1-asis, 
2-asis, 3-iasis) pagalbinės policijos tarnybos batalionai 

spalio 8 dieną buvo pavadinti savisaugos batalionais, 0 

Kauno karo komendantūra reorganizuotai ryšių karinin

ko prie 11-ojo rezervinio policijos bataliono štabą. Ryšių 
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"" Į lais,·r, 1942, v,1>. 11, 

Nr. 35 ( 196). 

""' 253-ojo bataliono 2 kuopos 
dknoraštis, 1944-02- 16 
dienos įrašas, u ;v,1, 
R- 10 18,ap. l,b. 147, I.Sl. 

1161 Lictuvit1 snvisnugos dallnhl 
1941 - l 0-05 įsakymo nuo· 
rašas, 1e11 p111, f. R, 1444, 

ap. l , b. 3, l. 58. 

Uet11vi11 policijos bnta/io-
110 kari11i11kni, perrengti 
vokiškomis u11ifor1110111is 

,.., A. F.ngclio 

1941 -12-16 r.,~lo vertimo 

Iš vokicčil1 k.llbos nuora
šas, 1, 11 pm, f. R,691, 

ap. l. b. 28, l. 66. 

'"' F. l.echthalcriu pasirnšylo 
1941-12· 22 įsakymo vcr· 
timas į lic1uvi11 kalbą, 1c11 

pnt,f. R- 1018, Jp. l, 
b. 101 ,1. 20. 

karininku buvo paskirtas S. Kviecinskas, o nuo lapkričio 
25 dienos - K. Šimkus. 1-ojo savisaugos bataliono vadu 

vietoj K. Šimkaus buvo paskirtas Norbertas Gasėnas, 
Gruodžio 10 dieną ryšių karininko prie 11 -ojo rezervi
nės policijos bataliono štabas pavadintas L-uoju lietuvitĮ 

savisaugos dalinių štabu. 
VokiečitĮ tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos 

vado Lietuvoje policijos majoras A. Engelis 194 L metq 
gruodžio 16 dieną patvirtino, kad Lietuvojt: esantys 

l -asis-3-iasis batalionai yra priskirti vokiečių tvarkos 
policijos vadui Lietuvoje, tačiau laikinai registruojami 
prie L 1-ojo rezervinės policijos bataliono, Vokiečh1 poli
cijos vadovybė Vilniuje turi nuo 4-ojo iki 7-ojo (įskaitant 
Liubline ir Minske esančius batalionus, kurie jau yra gavę 
5 - ąjį ir 6-,)jį numerius), o Kaune - nuo 8-ojo iki L 1-ojo 
batalionus (įskaitant prie llmcnio ežero esantį 8-ąji ba
taliom}), žandarmerijai pavaldC1s tapo 12-asis (Šiauliai) ir 
13-asis (iki 1941 m. gruodžio 20 d. 1-asis) batalionai11

&1 . 

Gruodžio 22 diem1 policijos majorui F. Lechthaleriui pa
valdi'1s lietuvitĮ batalionai buvo priskirti policijos majorui 
A. Engeliui1105 ir pernumeruoti, o vokiečil111 -asis rezer
vinės policijos batalionas paliko Lietuvos teritoriją, buvo 

perdislokuotas į Baltarusij,}. 
Simbolika nėra neutralus dekoratyvinis elementas. 

Jis turi tam tikrą prasmę ir energetinį šaltinį . LietuvitĮ 

491 



policijos batalionų kariai ant kairės uniformos rankovės 
buvo prisisiuvę nacionalinių spalvų (geltona, žalia, rau
dona) emblemas, vadinanmosius nacionalinius sk')'delius 
(Landesschilde). Sk')'delius išsiuvinėdavo arba išausdavo, 
jie būdavo kariško tipo (heraldinis sk")'delis su vėliava ar 
herbu ir valstybės pavadinimu viršutinėje dalyje). Tokių 
skydelių bm,o keletas rūšių: su užrašu „LIETUVA" juo
dame fone viršutinėje trikampio sJ...")'delio dalyje (gamin

"'" Vokiečių tvnrkos policijos 
,-.do 1942-06-18 jsal.."}'mo 
,·,rtimo i htlus,ų kalbi 
nuorašas, tc11 pat, b. 93, 
l. 11 -15. 

u.- Vokiečių t,-.rkos policijos 
vado 1942-06-17 jsakymo 
vtrtimo j lktuvių kalbą 
nuorašas, ttn pat, f. R-660, 
ap. 2, b. 235, l. 17. 

ta Lietuvoje rankiniu būdu); kiti buvo figūrinio Sk')'delio "" 1941-11-29 išsiųstasi 
formos be užrašo (gaminta fabrike Vokietijoje ir buvo re- Rytus. 
glamentuota emblema). Egzistavo ir dar vienas rankovi
nės emblemos variantas - su vokišku užrašu „LITAUEN': 
gamintas vokiečių firmos Be Vo, tačiau ji lietuvių polici
jos buvo beveik nenaudojama. Lietuvių policijos batalio
nų karių sk')'deliai buvo nuo 55 mm iki 60 mm aukščio ir 
nuo 45 mm iki 60 mm pločio. 

Tam tikroms funkcijoms vykdyti vokiečių tvarkos 
policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje polici
jos pulkininko W Denicke 1942 metų birželio 18 dienos 
įsaJ...')'IDu iš 9-ojo policijos bataliono likučių (buvusios 
251-ojo bataliono 3-iosios kuopos) bei 252E batalio
no pareigūnų buvo sukurta techninės pagalbos k-uopa 
(Tedmische Nothilfe) iš 102 karinink'"Ų, puskarininkių ir 
eilinių. Ši 1.7..iopa buvo pavaldi tiesiogiai W Denicke. Kol 
atvyko vokiečių kuopos vadas, jo pareigas laikinai ėjo lei
tenantas Jonas Ramanauskas11

(,6. Dieną prieš tai W. De
nicke pasirašė isaJ...')'IDą dėl Vilniaus apygardos naujokų 
policijos bataliono pavadinimo 254E batalionu 1167• 

1942 metais Kauno apygardai jau priklausė vienuolika 
savisaugos batalionų, iš k-urių septyni buvo išsiųsti už Lie
tuvos ribų: Kauno 5-asis savisaugos batalionas1163, 7-asis, 
~-asis

1169

'. ll -asis, 12-asis, 13-asis1110 ir 256-asis. Trys iš 
JŲ sau~0J_0 Baltarusijos užnugarį, trys, tarp jų ir 7-asis -
st

rat~~o kelio Durchangsstrasse IV (DG JV) statybą 
UkrainoJe (pagrindinis plentas Lvovas- Temopolis-Kije
vas, _v~~amoji 4-oji Berlyno autostrada). Kiti keturi -
9-as15 , • 251-asisllil 252 - . . -

, -as1s 1r 255-asis liko Kaune ir 
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'"' 1942 m. ko,-o mėn. ibiųs
tas i Ukrainos Umanės 
miestą. 1943 m. sausio 
mėn. šio bataliono štabas ir 
dvi kuopos bU\-o ~rkdtos 
i armijų grupės .Noro 
IV tram.itinę stO\"}'klą ir 
saugojo karo belaisvių 

sto,•yklą . 1943-11-20 i!for-
muotas.. 

u;-o Baigtas formuoti K3unc 
1942-03-11 lrnusiųstas 

i Leningrado frontą, i . 
16-osios armijos užnugari 
kovai su sovietiniais parti-
zanais. 

"" 1942 m. litpos mėn. 
suformuot3S Kaunt ir 
buvo naudojamas objck· 
tų apsaugai. Bataliono 
nuolatinė stovykla buvo 
Sančiuosc, Juozapa,•ili•US 
g. 32 (/ /aisvr, 1942-08-07, 
Nr. 182 (343). 19-14 m. ~p•· 
lio mėn. atsidūrė Dancige 
ir buvo ketinta ii jtrau~• 
i 2-ąji li.ru,•ių sa,,anonŲ 
pėstininkų pulką, taliau 
gruodžio mėn. galutinai 
išformuotas. 

11n 1942 m. li,pos mėn._ . 
K e" nau suformuotas aun 

1 . k , psaus• · dojamas obJe tų • 

> 

@] 
@l 
[ill 
E] 

~--------------~ 

-
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sėkmingai vykdė policines funkcijas. Tik vėlų 1942 metų 

rudenį 255-asis batalionas buvo nusiųstas į armijų grupės 

.,Milte" užnugari kovoti su partizanais. 1943 metų pava
sarj jis buvo perdislokuotas j Baltarusiją, j Staryj Bychovo 

miestel į (i pietus nuo Mogiliavo), ir tapo pavaldus Mo

giliavo SS ir policijos vadui SS brigadefuhrer ir policijos 

generolui majorui Franzui Kutscherai1 m. 

Lietuvių policijos batalionų karių išleistuvės už Lietu

vos ribų visada vykdavo iškilmingai, lydint gausiam bū

riui artimųjų, mylimųjų ir visuomenės atstovų. Atsisvei

kindamas su Lietuvos žeme kiekvienas karys pasiimdavo 

saujelę nors ne auksu spindinčios, bet paprastos, lietuvio 

savanorio krauju aplaistytos juodos žemės ir ją išnešioda

vo kaip brangiausią relil,riją po plačiausius Rytų plotus. 

Nors ne vienas karys dar nebuvo ragavęs ugnies krikšto, 

bet drąsiai žvelgė i ateitį, tikėjo, kad viskas bus gerai, atli

kęs pareigą S\"eikas ir gyvas grįš i Tėvynę. 
252-as lietuvių policijos batalionas buvo suformuotas 

Kaune 1942 m. liepos mėn. kaip atsarginis. Ji sudarė 2 l 

karininkas, 88 puskarininkiai ir 402 eiliniai117◄ , o vadu 

tapo kapitonas Alfonsas Petrulis. Batalio no mokymas 

b_u~o baigtas tų pačių metų rudenį. Priėmę priesaiką ka

nai buvo nusiųsti į Liubliną (Lenkija) saugoti Maidaneko 
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Ka11 11as, 1943 m. kovo 
20 d. liet11vil1 policijos 
batalio1111 kari11 palydos į 
Rytus kovoti s11 l foudo
nąja armija 

"" Gimė 1904-02-22. 1918 
jstojo i karini jūrų laivyną. 

Po demobilizacijos dirbo 
sodininku. 1930-12-05 
jstojo j NSDAP (Nr. 
363031). 1931-01-01 tapo 
SS nariu (Nr. 19659). Nuo 
l 934 Karintijos gauleiterio 
pavaduotojas. 1938 i!rink· 
tas Rcichstago deputatu. 
Nuo 1940-03 tarnavo 6-ojt 
kalm1 šauli,1 divizijoje. 
1941 - 04-14 ci,•ilinės 
administracijos virSinink•s 
Krainojc (Jugoslavija). Nuo 
1942-09-20 Mogllia\'O SS ir 
policijos vadas, vadov.l\'O 
baud, iamosiomis opcr>· 
cojom,s SSRS teritorijojt. 
Nuo 1943-06-01 Variu,-os 
d1>tnkto SS ,r policijos 
vaJJ, . 2 uvo nuo par11zJnŲ 
kulkos Po mirti<> )" IJ,-o 
nas buvu , uik JuntJI ' 11 Jo 
myhmą)J nor\'<gC, 

11 ' LCl'A. t 1(- 10 18, JĮ) l , 

b. 102. 1. 28 

"" Tarp 22 !alių suuntŲJŲ 
konccntraciJOS stovykloJC 
buvo la1kom1 ir lietuvoa1. 

,,., Zizas R„ L,etuv ių 

savisaugos (apsaugos) 
batalionų kanų nuostoliai 
Vokietijos- SSRS karo metu 
(1941- 1945), Karo archy
v11s, XIX, Vilnius, 2004, 
p. 253. 

"" Bubnys A., Lietuvh1 
policijos batalionai Pskovo 
srityje ir Kurk 13-asis ir 
10 (256)-asis batalionai 
(1942- 1945), Ge11ocid11S ir 
rezislencija, 2001, Nr. 2(10), 
p. 33. 

koncent racijos stovyklos (Konzentrationslager der Waf
fen SS Lublin - KL Lublin)1175

• Bata lionas šalia nu me

rio gavo ra id inį indeksą W ( Wacht) (Lit . Schutzm. Btl. 
252- W). Naikinant stovyklos kalinius l ietuvių bata lio

no kariai nedalyvavo: jų pagrindinė funkcija buvo 

saugoti stovyklą ir lydėt i kalinius į darbą ir iš jo. 1944 

metų liepos mėnesį naujas bataliono vadas kapitonas 

P. Počebūtas raštu kreipėsi į vokiečių tvarkos policijos 

vadą prie SS ir policijos vado Lietuvoje policijos pulki

ninką leitenantą W. Musilį prašydamas grąžinti batalioną 

atgal į Tėvynę, tačiau leidimo negavot 176. 

Lietuvių policijos 13-asis batalionas (iki 194 l metų 

gruodžio 20 dienos l-asis) galutinai buvo baigtas for

muoti Kaune 1942 metų kovo l l dieną. Netrukus batali

onas iš 14 karin inkų ir 368 karių, vadovaujamas kapitono 

N. Gasėno, buvo traukiniu nusiųstas į Leningrado fron

tą - į Pskovo rajoną, vokiečių 16-osios ar mijos užnugarį 

kovai su sovietiniais partizan ais. Atvykęs į dislokacijos 

vietą DedovičitĮ miestelyje batalionas buvo sustiprintas 
ginkluote: gavo pakankamai ne tik šautuvų ir pistoletų, 

bet ir sunkiųjų kulkosvaidžių, minosvaidžių ir netgi pa

trankq, ir iš karto mestas į mūšį su partizanais. Pirmasis 

bataliono kovinis krikštas įvyko kovo 22 dieną prie Ras
lavlio kaimelio. Mttšio metu buvo sužeistas vienas lietu

vili policininkas, iš priešo pusės - du užmušti. Bet tikras 

mt1šis įvyko gegužės 5 diem1 DeclovičilĮ rajone: lietuvil) 
pozicijas atakavo net trys sovietl) partizam1 bt1riai. Susirė

mimo metu buvo sužeista penkiolika lictuvitĮ karitĮ, tarp 

jq bataliono vadas N. Gasėnas. SoviettĮ partizanai, savai

me aišku, patyrė didcsnilĮ nuostoliq - net 13 uimušttĮ . 

Kaip rašo lietuvitĮ istorikas A. Bubnys, 13-ojo bataliono 
kariai griežtai elgėsi su vietin iais gyventojais: degino gy
venamuosius namus ir ūkinius p:,status, suiminėjo, tardė 

ir sušaudydavo vietinius gyventojus. rckviz,1vo maistll 

produktus 1177• 

Antipartizaniniq ir baudžhtmtĮitĮ opcrncijtĮ Pskovo 
srityje metu l3-asis lictuvh1 policijos batnlionas ncll'ko 



39 žmonių žuyusiais, 60 buvo įvairiai sužcisti11 
•• clen

~'ą kario tarnybą iame rajone bataliono kariai atliko iki 
1944 metų birželio mėnesio ir paskui atsitraukė į Latvijos 
teritoriją. Gulbinės miesto rajone Raudonoji armija pra
laužė frontą ir vokiečių karinė vado,1•bė metė visas jė
gas, tarp jq ir pagalbinius dalinius, sk.-ylėms lopyti. 13-asis 
batalionas, anot A. Bubnio, neteko apie šimto žmonių. 
Patikrinti šių skaičių nėra galimybės, nes trf1ksta archy
vinių dokumentų. Vėliau už parodytą didvyriškumą mū
šyje prie Gulbinės vokiečių karinė vadovybė bataliono 
3-ios kuopos vadą leitenantą Petrą Mikelską apdovanojo 
l klasės Geležiniu kryžiumi. 1944 metų pabaigoje ir 1945 
metų pradžioje batalionas saugojo Baltijos jūros pakrantę 
ir kapituliavo tik gegužės 9 dieną kartu su vokiečių Kur

šių grupuote. Pats bataliono vadas majoras J. Semaška ir 
jo adjutantas kapitonas S. Januševičius nekapituliavo ir 
slapta atvyko į Lietuvą. 

Ypač dideliu aktyvumu pasižymėjo 1943 m. gegužės 
15 d. Kaune įsteigtas 253-iasis lietuvių policijos batalio
nas. Jo pagrindinė funkcija - slopinti sovietų ir lenkų 
partizanų veiklą Rytų Lietuvoje. Jis buvo tiesiogiai paval
dus vokiečių tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos 
vado Lietuvoje žandarmerijos pulkininkui H. Hachteliui. 

Aprnok.-ytas Prienų mokomajame centre batalionas buvo 
permestas į Vilniaus kraštą. Tuo metu dalinyje tarnavo 

10 karininkų, 29 karininkai kandidatai, 51 puskarininkis 
ir 350 policininkų, iš viso - 440 žmonių1179• Į kuriamo 
bataliono sudėtį buvo įjungta arti dviejų šimtų nepavy
kusio įsteigti lietuvių SS legiono savanorių. Bataliono š ta
bas įsikūrė Vilniuje. Beveik per visą kovos su partizanais 
laikotarpį batalionui iki l 944 metų balandžio 28 dienos 

sėkmingai vadovavo kapitonas Vladas Žybas. Nemažai 
bataliono policininkų už narsumą kautynėse su sovietų 
ir lenkų partizanais buvo apdovanoti kariniais ženklais. 
1944 metų kovo mėnesį bataliono kuopų dislokacijos vie

tas inspektavo lietuvių apsaugos dalių ryšių karininkas 
pulkininkas leitenantas A. Špokevičius ir liko patenkintas. 
1944 metus balandžio 18 dienos tvarkos policijos vado 
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... Bubm. A„ l5J-i.sas 
lictm·aų pohci1os b.itohon.._. 
( 194., - 1944 l. Ge11oc1dfls ir 

rr:istmoja. 1998, Nr. 2(4). 
p. 105. 

t 

11• \'okil'<'aų tv..rkos policaros 
,aJo 194·1 0-1 18 1.akymo 
,.,rum.15, HTtl. l R 666 • 
•p. l.l• S,166 

iui ZizJs R. Uctu\lų 
... ,,;saugos (aps.,ugos) 
b.11Jlionų kam1 nuostohaa 
Vok1e11ios-SSR karo metu 
( 1941- 1945). Kt1ro t1rd1y-
1Y1S, XIX. Vilnius, 2004, 

p. 230. 

"" Vokiečių tvarkos policijos 
vado Lietuvoje 1943-03-24 
laiško vertimas j lietuvių 
kalbą, LCVA , f. R-!018, 
ap. l , b. 96, l. 54. 

prie S ir policijos vado Lietuvoje policijos pulkininko 

leitenanto dr. W. Musilio įsakymu 253-iojo bataliono pa
vadinimas buvo pakeist.is į „Lietuvių policijos 253-F-b.i
talioną" (Lita11ische Polizei-F-Bataillon r. 25J)11t111• l 944 

metų liepos viduryje batalionas buvo perdislokuotas į 

Kauną, kur kartu su kitais keliais batalionais buvo reor

ganizuotas i 1 -ąjį Lietuvos policijos pulką ( vadas - gene
ralinio štabo pulkininkas leitenantas A. Špokevičius) . 

256-ojo lietuvių policijos bataliono pirmieji organiza
ciniai žingsniai buvo atlikti 1943 metq pavasarį (kai kurie 
šaltiniai nurodo, kad šis batalionas iš pradžių turėjo 10-ą 

numeri). Anot lietuvių istoriko R. Zizo, batalionas buvo 
komplektuojamas iš rinktiniq švarių rasiniu atžvilgiu 
vyrų - ,,mėlynakių blondinų" 1181 . Buvo sudarytas batalio
no štabas ir keturios kuopos - iš viso 715 žmonių. Pir
muoju bataliono vadu tapo kapitonas Jonas Matulis1181. 

Visiškai sukomplektuotas ir apginkluotas batalionas bu
vo nusitĮstas į ovgorodo srities Ilrnenio ežero rajoną. 

Čia jis užėmė gynybines pozicijas prie Volchovo upelio. 
1944 mettĮ pradžioje, spaudžiamas Raudonosios armijos, 
batalionas pasitraukė į Pskovo sritį. Čia jis buvo pavaldus 
vokiečitĮ 28-osios lengvos pėstininkų divizijos vadui ge
nerolui leitenantui Johannui Sinnhuberiui. Kovo pradžio
je batalionas grįžo į Kauną ilsėtis. Pailsėjęs, papildęs savo 
sudėtį ir dar kartą parengtas, gegužės mėnesio traukiniu 
buvo grąžintas į Pskovo sritį saugoti geležinkelio linijų ir 
strateginitĮ tilttĮ, 1944 mettĮ rugsėji batalionas pėsčiomis 
traukėsi Baltijos jūros link ir apsistojo netoli Liepojos. 
Užduotis - saugoti jūros pakrantę. 1945 meltĮ kovo mė

nesį batalionui vadovauti pradėjo majoras P. Ambraziū
nas. Netrukus 256-as batalionas atsidūrė fronto linijoje ir 
laikė Raudonosios armijos spaudimą iki pat kapituliaci
jos gegužės 8 dieną. Dauguma bataliono karitĮ pakliuvo į 
soviettĮ nelaisvę. Patekę į raudonarmiečitĮ rankas su gink
lais lietuviai būdavo arba užmušami vietoje, arba sušau
domi „už tėvynės išdavimą" (kokios?), arba siunčiami į 

GULAGĄ, iš kur gyvi grižo nedaugelis. Daliai karių su 
bataliono vadu majoru P. Ambraziūnu pavyko pasitrauk-
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ti į neutralios Švedijos teritoriją. Tačiau 1946 metų pra
džioje švedai juos niekšingai išdavė ir perdavė į NKVD 
budelių rankas 1183

• 

Lietuvių policijos rikiuotės formuočių reikšmė buvo 

didelė ne tik Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuo

se, bet ir už šalies ribų. Pradėjus 1941 metų rugsėjo pra
džioje siųsti pirmuosius lietuvių savisaugos (policijos) 

batalionus i Rytus ir i Vakarus - Baltarusiją 1184, Rusiją, 

Ukrainą, Lenkiją, lietuvių policijos batalionų Lietuvoje 

ėmė mažėti. 1941 metų spalio 6 dieną Kauno 2-asis lie

tuvių pagalbinės policijos batalionas, sudarytas iš dvie

jų kuopų vokiečių ir dviejų kuopų lietuvių policininktĮ, 

vadovaujamas majoro A. Impulevičiaus, buvo išsiųstas i 
Baltarusiją kovoti su „bolševikt) armija ir bolševikų par
tizanais", kur sovietiniai partizanai taikiems gyventojams 
buvo nė kiek ne mažesnė nelaimė nei vokiečiai. Į Balta

rusijos kaimus operatyvinių užduočių vykdyti išvykstan
čius lietuvių policininkus dalinio vadovybė išlydėjo to
kiu priminimu: ,,Kariai, kai jūs išvyksite atlikti užduočių, 

ryžtingai, sąžiningai ir su pagarba, visada ir visur paro

dykite esantys verti tauraus Lietuvių kario vardo, kadangi 
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2-ojo (12-ojo) pagalbinės 
policijos tarnybos bata[i0110 
vadas majoras A. fmpule
vičius 

"" Bubnys A., Lietuvių 
policijos batalionai Psko,·o 
srityje ir Kurk 13-asis ir 
10 (256)-asis batalionai 
( 1942- 1945), Genocidas ir 
rezistencija, 2001, Nr. 2(10), 

p.40. 

111' Lietuvių savisaugos dalinių 
štabo l 941-09-02 ;sakymo 
nuorašas, LCVA, f. R-1444' 
ap. l, b. 3, l. 159. 

Ą-ojo policijos bataliono 
vadas Ukrainoje majoras 
Leonardas Jurkšas 

III} Eriksonas L., !tariama-
sis uisisk.Jcndė Škotijos 
viloje, Liclllvos rytas, 2000, 
sausio 14. 

"" Rukšėnas A. Kauno 2-asis 
pagalbinės policijos larny
bos batalionas ir gyventojų 
žudynės Baltarusijoje 
1941 - 1943 m., Genocidas 
ir rc:zistcncija, 2007, Nr. 2 
(22), p. 29. 

1111Remiantis kai kuriais 
archyviniais dokumen
tais, 1942-02-0 l 4-ajam 
batalionui buvo suteiktas 
7-as numeris. - LC\IA, 
f. R- 1018, ap. l, b. 10 1, 
l. 16. 

1
'"Vilnlaus apygardos savisau· 

gos dali11 vado 1942 m. gc• 
gužės l l d. ;sakymo Nr. 76 
nuorašas, ten pat, f. R-660, 
ap. 2, b. 246, 1. 12. 

11
n Munoz A., Hitlerš f:.'astt!ru 

l.cgio,15, p. 31. 

jūs esate visos lietuvių tautos atstovai."1185 Vienam šio ba
taliono būriui vadovavo buvęs prieškario Lietuvos aukš
tesnil)jŲ karininkų kurst) auklėtinis leitenantas Antanas 
Gecevičius. Tų pačių metų spalio 28 dieną Kauno 2-asis 
lietuvių pagalbinės policijos batalionas pradėtas vadinti 
2-uoju apsaugos batalionu, o nuo 1942 metų vasario 15 
d ienos - 12-uoju policijos batalionu 1186

• 

1942 metų gegužę Vilniaus apygardos savisaugos da
linitĮ vadas pulkininkas l. Kriaunaitis pasirašė įsakymą 
Nr. 76 dėl 4-ojo bataliono1187 iš 12 karininkų, 56 pus
karininkių ir 418 eilinitĮ gegužės 11 dieną išvykimo „iš 
Vilniaus į Rytus vykdyti ypatingą uždavinį"1188• Jis buvo 
nusiųstas į UkraimĮ ir dislokuotas Stalino mieste. Tik 
1943 mettĮ rugsėjo mėnesį buvo skubiai išvestas iš Stalino 
miesto ir reorganizuotas į ( Ost Ausbildungs Kompanie fur 
Sprachmittler) RytlĮ sričitĮ vertėjtĮ rengimo kuopos dalinį , 

kur buvo rengiami lietuvil) policijos dalinilĮ vadovaujan
tieji pareigCmai ir policijos mokyklų instruktoriai1189

• Ba
taliono likučiai tlĮ pačių mettĮ spalio mėnesį buvo nusitĮS
ti į armijtĮ grupės Nord užnugario IV tranzitinę stovyklą. 
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Lapkričio mėnesį batalionas oficialiai buvo išformuotas. 
1943 metų vasarą dar vienas lietuvių policijos batalionas 
buvo komandiruotas į Baltarusiją kovoti su sovietiniais 
partizanais 1190

• 

Vokiečių įsakymu išsiųsti iš Lietuvos lietuvių batalio
nai užėmė pozicijas fronto linijose, užfrontėje kovojo su 
sovietiniais partizanais, rūpinosi geležinkelių, tiltų, kitų 
karinių bei ūkio objektų apsauga nuo Ilmenio ežero šiau
rėje iki Azovo jūros pietuose. Jie buvo vadinami fron
to batalionais. Dažniausiai jų skiriamasis ženklas buvo 
baltas raištis su juodu užrašu „lm Dienst der Deutschen 
Wehrmacht", ,,lm Dienst der Waffen-SS' (,,Vermachto 
tarnyboje", ,,SS Kariuomenės tarnyboje") arba oranžinis 
raištis su juodu užrašu „ Waffen-SS" (,,SS Kariuomenė"). 

Egzistavo ir kiti raiščių variantai. Operatyviai jie priklau
sė Vokietijos kariuomenės fronto vadui, o aprūpinimo 
(apranga, maistas, avalynė) atžvilgiu - vokiečių polici
jos vadovybei Minske, Rygoje, Kaune. Vokietijos-SSRS 

Šiaurės fronte 1943 metais buvo 5-asis, 13-asis ir 256-asis 

batalionai. Tai buvo bene labiausiai kovose užsigrūdinę 
lietuvių policijos batalionai Rytuose. Nuo 1942 metų pa

vasario dauguma užverbuotų naujokų pirmiausia buvo 
siunčiami i šiuos batalionus. 

Lietuvių policijos batalionų veiklos Rytų fronte po-
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255-iojo lietuvi11 policijos 
bataliono karin inkai 

"'° Turonck J., Bia/ornt pod 
okupacjq 11icmieck9, s. 200. 

"" Ir Iš Kauno išvyko savana· 
rių dnllnys, / laisvr, 194 l. 
Jnpkr. 8, Nr. l l 8. 

būdį atskleidžia 5-ojo bataliono kovos kelias (bataliono 
vadas majoras J. Kriščiūnas, štabo viršininkas majoras 
J. Jurkūnas). Kaip jau rašyta anksčiau, formuoti batalio
ną buvo pradėta 1941 metų rugpjūtį Kaune. Iš pradžių 
jis vadinosi pagalbinės policijos tarnybos batalionu, pas
kui, spalio 8 dieną, pervadintas apsaugos batalionu. Ba
taliono komplektavimas vyko savanoriškumo principu. 
Visi kariai aprengti lietuvių kariuomenės uniforma ir ant 
rankovės nešiojo šilkinius raiščius su užrašu „Hilfspoli
zei". Bataliono sudėtyje buvo trys kuopos ir per 400 karių. 

Išvykti į Rusiją, į Rytų frontą batalionas pradėtas rengti 
1941 metų spalį. Netrukus lietuvių spauda informavo, kad 
spalio 27 dieną iš Kauno į užimtas Sovietų Sąjungos sritis 
išvyko 5-ojo lietuvių bataliono II kuopa. Išvykstantiems 
kariams pirmiausia žodį tarė vokiečių kariuomenės atsto
vas, kuris pažymėjo, kad išvykstą lietuviai kariai įjungiami 
į vokiečių kariuomenės eiles, ir palinkėjo jiems sėkmingai 
vykdyti pavedamus uždavinius. Išvykstantiems mūsų ka
riams buvo pristatytas kuopos vadas (vokietis!) kapitonas 
Werneris, nors išvykusioje kuopoje buvo ir keturi mūsų 
karininkai: kapitonas Narbutas, leitenantas Dauskursas, 
jaunesnieji leitenantai Dapkus ir Bartkus1191

• 

Likusios 5-ojo bataliono dalies palydėtuvės policijos 
tarnybai už generalinės srities ribų aukščiausiu lygiu įvy
ko 1941 mettĮ lapkričio 10 dieną Kaune Šančiuose. Į iš
kilmiq vietą atvyko vokiečių tvarkos policijos vadas prie 
SS ir policijos vado Lietuvoje policijos majoras A. Engelis 
ir vokiečitĮ žandarmerijos vadas Lietuvoje žandarmerijos 
kapitonas N. Brogmus. Netrukus pasirodė Lietuvos gene
ralinis komisaras A. T. von Rentelnas, lydimas SA ober
fuhrer H. Cramerio ir A. Lentzeno bei lietuvit1 savisaugos 
daliq inspektoriaus pulkininko leitenanto A. Špokevi
čiaus. Bataliono vadas majoras J. Kriščiūnas raportavo, 
kad dalinio vyrai yra pasirengę atlikti užduotį Tėvynės 
labui. Generalinis komisaras A. T. von Rentelnas savo at
sisveikinimo žodyje atkreipė Lietuvos vyrq dėmesį, kad 
jie „padės nuo bolševikq < ... > ginti ir apsaugoti namus ir 
tėviškę, tėvus ir brolius, motinas ir vaikus < ... >. Jq užda-
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vinys yra praktiškai padėti apsaugoti Europos kultūrą ir 
žmonišką buitį". Policijos majoras A. Engelis pažymėjo, 

kad ,,< ... > visa lietuvių policija perėjo į vokiečių Reicho 
policijos rankas. Jūs nuo to laiko iki šiandien dirbote pa
gal vokiečių policijos nurodymus ir prisidėjote, kad lie
tuvių tauta savo taikingą darbą galėjo ramiai dirbti < ... >. 
Šiandien numatyta jus tarnybai perkelti į kitą vietą. Nau
joji vieta, pirmiausia, yra Estijoje"1192. 

Lapkričio pabaigoje likusios 5-ojo bataliono kuopos 
autobusais per Daugpilį atvyko į Novgorodo srities Sol
cų miestelį. Čia batalionas buvo apginkluotas šautuvais 
ir lengvaisiais rusiškais kulkosvaidžiais. Batalionas buvo 
priskirtas 584-osios užnugario srities komendantui ir 
naudotas vermachto 16-osios armijos užnugario apsau
gai: 1-oji kuopa saugojo llmenio ežero vakarinę pakrantę, 
2-oji - vokiečių armijos transportą, aptarnaujantį prie
šakines fronto linijas, 3-ioji - 20- 25 kilometrų geležin
kelio ruožą tarp Dedovičių ir Dno stočių1193 • 1942 metų 
sausį du 1-osios kuopos būriai buvo pasiųsti į Demjanską 
(Novgorodo sritis), kad pristatytų šaudmenis į pirmąsias 
fronto linijas. jiems vykdant šią svarbią užduotį Raudo
noji armija pralaužė frontą, ir šie du lietuvių policijos 
būriai kartu su gausiais vokiečių 16-osios armijos dali
niais pateko į apsuptį. Kaip tik tuo metu daugumai ba
taliono karių suėjo šešių mėnesių tarnybos laikas ir jie 
buvo padavę raportus dėl atleidimo iš tarnybos. Tačiau 
vokiečių karinė vadovybė, vadovaudamasi įstatymu dėl 

privalomos darbo prievolės Rytų kraštų gyventojams ir 
dėl Raudonosios armijos kaltės, jų prašymų nepatenkino. 
Demjansko katile lietuviai išbuvo iki vasaros pradžios, 
laikydami gynybą prie Chmelio kaimo. Vokiečių armijos 
karių didvyriškomis pastangomis apsupties žiedą pavyko 
pralaužti ir susijungti su pagrindinėmis jėgomis. Dauge
lis 5-ojo bataliono lietuvių karių buvo apdovanoti 1943 
metų balandžio 25 dieną įsteigtu Demjansko skydu 
(Demjanskschild)1194• 

Buvimas fronte smarkiai praretino 5-ojo lietuvių poli
cijos bataliono gretas: iki 1942 metų rugpjūčio 26 dienos 

502 
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" " Bubnys A., Penktasis 
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batalione buvo likę 13 karininkų, 93 puskarininkiai ir 210 
eilin ių. Praėjus metams, 1943-iųjų metų rugpji1tį, buvo 

paskirtas paskutinis 5-ojo bataliono vadas majoras Pra
nas Ambraziūnas. Iki 1943 metlĮ vidurio bataliono kariai 

dėvėjo lietuvišką uniformą, tačiau vasaros pabaigoje buvo 
perrengti vokiška su lietuviškais skiriamaisiais ženklais. 
Specialiai kovai su sovietinių partizanų būriais batalione 
buvo įsteigtas ypatingas naikintojų būrys - Jagdkomman
dos (vadas leitenantas Eduardas Brazys). Būrio sudėty

je buvo 35 gerai ginkluoti ir aprūpinti slidėmis kariai. 
Tačiau būrys, kaip tvirt ina A. Bubnys, nieko ypatinga 
nenuveikė ir netrukus buvo išformuotas. 

Kartu su frontu traukėsi į Vakarus ir 5-asis lietuvių 
policijos batalionas. 1944 metų vasarą jis pasiekė Latvi
jos teritoriją ir buvo dislokuotas Baltijos jūros pakran
tėje ties Liepoja. Kariai turėjo saugoti jūros pakrantę, 

stebėti ekvatorių, niekam neleisti išsilaipinti krante, 
nei išplaukti į jūrą. Netikėtai 1944 metų pabaigoje vo
kiečiai batalioną nuginklavo: priežastis - lietuviai leido 
latviams su kateriais išplaukti į Gotlando salą. Vokiečiai 
iškart suėmė 20 lietuvių policininktĮ. Ikiteism inis tar
dymas truko keletą dienų. Vokiečių karo lauko teismas 
nuteisė septynis lietuvius mirties bausme, o 11 - kalėti 

stovykloje iki karo pabaigos. Po keleto dienų nuteistie
ji buvo sušaudyti priešais išrikiuotą batalioną. Teismo 
nuosprendį įvykdė 1-osios kuopos kariai, vadovaujami 
leitenanto Bratėno. Išformuoto bataliono likučiai buvo 
paskirstyti į 256-ąj į ir 1 3-ąjį lietuvių policijos batalio
nus. Taip tragiškai baigėsi 5-ojo lietuvių policijos ba
taliono istorija. Tai vienintelis lietuvių batalionas An
trojo pasauliniu karo metais, kurio atžvilgiu vokiečiai 

panaudojo pačias žiauriausias pr iemones. 
Ypač sunkus išbandymas teko 7-ajam batalionui (va

das kapitonas Jonas Semaška). 1942 metais jis Ukraino
je saugojo nuo sovietinių partizanų puolimų plentus, o 
1943-iųjq pradžioje su generolo feldmaršalo Friedricho 
Pauliaus grupuote pateko i Stalingrado apsuptį. Batalio-
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no vadas su savo kariais narsiai kovėsi pirmose fronto li

nijose, bet buvo aišku, kad F. Pauliaus armija pasmerkta 

žūti ir iš apsupties neišsiverš. Nepaprastai narsus 7-ojo 
bataliono vadas su savo kariais nutarė atlikti nepakartoja
mą žygdarbi, tapusi legenda. Gavęs F. Pauliaus štabo vir
šininko generolo leitenanto Arthuro Schmidto sutikimą, 

kapitonas J. Semaška su savo kariais įveikė tris apsupties 
linijas ir kone vieninteliai išsiveržė iš »Stalingrado katilo". 
Po kurio laiko jie susitiko su Stepių Perkūno - generolo 

feldmaršalo Ericho von Mansteino - daliniais. Už šį žyg
darbį bataliono vadas kapitonas J. Semaška buvo pakeltas 

i majorus, jam įteiktas aukštas apdovanojimas - Geležinis 
kryžius. Batalionas kovo mėnesį buvo nusiųstas į armijų 
grupės Nord užnugario IV tranzitinę stovyklą, o birželio 
mėnesį grąžintas į Lietuvą1195• 

Karas su bolševizmu pašaukė lietuvių karius į mirtimi 
verdančius kautynių laukus, į Rytų frontą. Daugelis lie

tuvių policijos batalionų, išsklaidytų po plačias Rusijos 

erd~~s, narsiai kovėsi kartu su vokiečiais ir kitų tautybių 
kana1s, kantriai, sąžiningai, didvyriškai ištvėrė fronto 
varg~ •. ~v.elgė mirčiai į akis, laistė savo kraują ir prakaitą 
P? ~ 1lzm1škas Rytų platybes. Yra buvę atsitikimų, kai vo

kiec1ų .. ka~o ~adovybė, įvertindama lietuvių karininkų ir 
vadų ~mm_lĮ , sugebėjimus vadovauti kautynėms, paves
davo lietuvių karininkui vadovauti rinktinei, kurią suda-
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štabą ir Lietuvi11 aktyvist,1 
frontą. Jos organizacinė 
struktūra buvo panaši j 
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Vienas iš LNP skyri,1 
buvo pavadintas „Geleži
nio Vilko" vardu. Vidaus 
reikalų generalinis tarėjas 
generolas P. Kubiliūnas 
1941-08-19 pasirašė po
tvarkį Nr. 10, draudžiantį 
organizuotis ir veikti 
visoms politinio pobūdžio 
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rydavo įvairių tautų kariuomenės daliniait t96• Bet būda

vo atvejų, kai policijos bataliono kariai, mesti prieš Rau

donąją armiją, sužinoję, kad prieš juos apkasuose, kitoje 
pusėje, taip pat yra lietuvių, atsisakydavo šaudyti į savus, 

prievarta paimtus į Raudonąją armiją. Už atvirą atsisa

kymą šaudyti į lietuvius, buvusius raudonarmiečių eilėse, 
protestavę policininkai vokiečių būdavo nuginkluoja
mi ir kaip belaisviai išgabenami į Vokietiją darbams 1197

• 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 1942 metų birželio 
7 dienos atvirame laiške vokiečių civilinės valdžios ko
misarams Lietuvoje buvo rašoma: ,,< .. . > A. Hitleris pa

skelbė, kad Rytuose Vokietijai talkininkauja beveik visos 
Europos tautos. Šalia jų jis paminėjo lietuvius, latvius, 
estus, ukrainiečius ir totorius. Mes manome, kad mūsų 
savanorių Rytuose yra apie 8000- 10 000 durtuvų < ... >. 
Lietuvių tauta proporcingai savo gyventojų skaičiui jau 
davė daugiau nei visa eilė aukščiau išvardintų tautų." tt9s 

Tada jau buvo perprasti naujųjų valdovų slapti kėslai 
Lietuvos atžvilgiu, todėl lietuvių policijos daliniams buvo 

duoti slapti nurodymai be reikalo nekišti galvos į mirties 
kilpą, stengtis išsaugoti gyvybę ir kuo ilgiau išsilaikyti su 

ginklu rankose1199
• 

Lietuvių nacionalistų partijos1200 (generalinis sekre

torius Zenonas Blynas) vadovybė 1941 metų lapkričio 
11 dienos rašte1201 pirmajam generaliniam tarėjui ir ge
neraliniam tarėjui vidaus reikalams generolui P. Kubiliū

nui siūlė griežtai protestuoti prieš 2-ojo ( l 2-ojo) policijos 
bataliono ir kitl) padalinilĮ siuntimtĮ į Baltarusiją Balta

rusijos ir Lenkijos žydt) žudynėms. LNP įvertino šiuos 
faktus kaip Lietuvą kompromituojantį ir žeminantį akt,). 

LNP parengtame memorandume Vokietijos vyriausybei 
buvo nurodyta: .,Iš Lietuvos teritorijos išvykusiems bata
lionams pavedama Lietuvą ir lietuvį žeminančios užduo

tys - Gudijos žydų ir civilitĮ, rusti belaisvių šaudymas ir 
korimas. Jeigu lietuvitĮ karininkai atsisako šaudyti, juos 

pačius grasoma sušaudyti. Egzekucijų metu yra fotogra
fuojami ir filmuojami tik lietuvitĮ daliniai, nes vokiečitĮ 
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daliniai tuo metu pasitraukiai šalj."1202 Vokiečiai, siųsda
mi latvių bei estų policininkus ir SS dalinius į Lietuvą, 

o lietuvių policininkus - i Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą, 
norėjo įgyvendinti dar vieną savo užmačią - supjudyti 
užgrobtų teritorijų tautas. 

Vilniaus krašto politikų požiūris i Antrojo pasaulinio 
karo metais iškilusią žydų problemą buvo kitoks nei li
kusių Lietuvos regionų. Čia bijota, kad vokiečiai atiduos 
Vilniaus kraštą lenkams. Ši grėsmė lėmė, kad Vilniaus 
lietuviai uoliau tarnavo vokiečiams1203 • 1941 metų rugsė

jo 19 dieną Vilniaus apygardos komisaras SS sturmbann
fuhrer H. Wulffas vidaus reikalų valdytojui ir komisaro 
patarėjui pulkininkui K. Kalendrai jsakė visus Vilniaus 
srities žydus suvaryti į getus, o juos saugoti turėjo lietu
vių policija. Tad ar galėjo lietuvių policija tam įsakymui 
pasipriešinti ir jo nevykdyti? 

Įgyvendinant minėtąjį įsakymą Vilniaus miesto žydų 
perkėlimo į getą akcija buvo vykdoma pagal iš anksto 
sudarytą planą. Žydus iš butų iškeldino lietuvių policija, 
vadovaujama nuovadų valdininkų. Vilniaus gyventojai 
žydų perkėlimu į atskirą gyvenamąją vietovę buvo pa
tenkinti. Tik dalis lenkų labai gailėjo žydų ir kai kurie iš 
jų žiūrėdami į vedamus žydus verkė. Kraustant žydus iš 
Žvėryno ir Lukiškių rajonų gatves blokavo lietuvių poli
cijos bataliono kariai (iš viso 49 žmonės), o iš butų juos 
kraustė 31 policijos tarnautojas 1204• 

Prie Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių buvo įs
teigtos referentūros žydų reikalams. Referentas žydų rei
kalams Kaune buvo Mikas Kaminskas, Vilniuje - Petras 
Suragas. 

Pokario metais komunistinė propaganda ir sovietiniai 
istoriografai bandė sudaryti įspūdį, kad lietuvių policijos 
batalionai ne tiek kovojo dėl Lietuvos gerovės, kiek naiki
no savo valstybės piliečius - žydus, lietuvius, lenkus. Net 
buvo pareikštas kaltinimas, kad visa lietuvių tauta buvo 
įtrauktai žydų naikinimą 1205• 

Pasaulio ir Europos politinėje istorijoje yra buvę ir 
esama nuolatinio didelių ir negausių tautų antagonizmo. 
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""' Romos teisėje buvo są,·oka: 
Societas deli11q11ere 110 11 

potcst - Visuomenė 

negali vykdyti nusikaltimų. 
Dabartiniais laikais išliko 
mintis apie individualią 
atsakomybę. 

., 

"" Kiekviename Iod yne 
rasime paaiškinimą, kas 
yra genocidas. Autorile• 
tingas „ Webster" žodynas 
šį žodį apib,1dina taip: 
.Visų gyventojl1 ar tautos 
sistemingas žudymas arba 
išnaikinimas." Zodynas 
• Tire America11 Colltge 
Dictio1111ry pateikia toki 
apibūdinimą: .. Rasini,1 ir 
tautini,1 grupių planingas 
naikinimas." Zodį geno
cidas pirmą kartą 1944 m. 
pavartojo Jcilio universiteto 
prof. dr. Raphaclis Lemki
nas (Tarptaut inės genocido 
konvencijos ktirėjas). 

"'"2yda.i šį reiškinį vadina 
• Katastrofa", arba hebra
jiškai SHOA H (sunaiki
nimas), tačiau pasaulyje 
dažniausiai skamba žodis 
Holoca11st. Biblijos vertime 
į senąją graikų kalbą žodis 
Holocaust reiškia aukojimą 
sudeginant. 

"'" Antrojo pasaulinio karo 
metais rumunai nužudė 260 
tūkstančių Rumunijos žydų 
ir l00 tūkstančil1 Ukrainos 
žydų, tačiau niekur neteko 
girdėti ar perskaityti, kad 
rumunai būtų vadinami 
žydšaudžių tauta. 

Jis reiškėsi ir dažnai tebesireiškia karais, okupacijomis, 
aneksijomis, kultūrų niveliavimu ar net genocidu 1206

• Nu
skriausttJjŲ ir pažemintųjų likimo dažniausiai sulaukdavo 
nekaltos tautos, ir tai tarsi patvirtindavo, kad šiame pasau
lyje laimi fizinė jėga. Brutali prievarta, o ne demokratinė 
politika tūkstantmečius lėmė tarptautinius santykius. Net 
dvidešimto amžiaus viduryje nedidelės tautos, patekusios 
į didelių valstybių įtakos sritį, patyrė jų agresiją. Žlugo ne 
viena valstybė, turėjusi menkesnę fizinę jėgą. Ir tai vyko 
Europoje - šiuolaikinės civilizacijos lopšyje. Europinio 
rasizmo viršūnė - žydų naikinimas, vadinamasis galu
tinis žydų klausimo sprendimas, kurio ėmėsi Vokietijos 
fašistai, vadovaujami savo lyderio A. Hitlerio1207

• Kiekvie
noje vermachto užimtoje šalyje atsirasdavo kolaborantų, 

kurie įvairiai dalyvaudavo holokauste . 
Deja, objektyvi tiesa apie lietuvių ir žydų santykius vo

kiečių administravimo metais dar nepasakyta, ir tai su
daro prielaidas sklisti subjektyvioms kalboms. Remiantis 
tais keliais procentais, skiriančiais Lietuvoje sunaikintų 
žydų skaičių nuo kitose šalyse sunaikintųjų, teigti, kad 
kaip tik Lietuva buvo žydų skerdykla, švelniai tariant, ne
etiška 1208. Tačiau pažvelkime į faktus. 

Lietuva yra vienintelė valstybė Europoje, kuri dar vi
duramžiais gelbėjo žydus nuo pogromų: Lietuva ne tik 
priglaudė, bet ir teisiškai gynė žydus. Jau 1939 metų ru
denį Lietuva priėmė kolonas karo pabėgėlitĮ iš Lenkijos, 
tarp jtĮ apie 30 000- 40 000 žydų. Lietuva daugeliui žydų 
pabėgėlių išdavė dokun1entus, turėjusius tarptautinę ga
lią, pagal juos visos valstybės ( tarp jų ir Japonija) galė
jo išduoti vizas, kurios daugeliui žydtĮ išgelbėjo gyvybę. 

Užėmus Lietuvą vokiečiams, šimtai lietuvių, rizikuoda
mi savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo, kiek galėjo, 
Lietuvos žydus. Po karo per 2700 lietuvių pripažinti žydtĮ 
gelbėtojais, o holokausto aukų atminimo organizacija Yad 
Vashem (Izraelis) Pasaulio tautlĮ teisuolio vardą suteikė 
beveik septyniems šimtams Lietuvos gyventojų, kurie 
gelbėjo žydus nuo nacių persekiojimo Antrojo pasaulinio 
karo metais. Tačiau, deja, neužfiksuotas nė vienas atvejis, 
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kad žydai būtų išgelbėję bent vieną lietuvj nuo nacistinio 

ar komunistinio teroro1209. 
1941-1944 metais žydų likimą Lietuvoje lėmė ne jų 

santykiai su lietuviais, bet vokiečių vykdyta antižydiš

ka politika. Pagal chronologiją Lietuvoje žydų genocidą 
pradėjo ir jų žudymo sėklą pasėjo bolševizmas. Kaip tei
singai pastebi istorikas V. Brandišauskas, sunku šiandien 
pasakyti, ko karo metais būta daugiau - keršto buvusiems 
sovietų valdžios aktyvistams ar tiesiog kriminalinių nusi
kaltėlių nebaudžiamo siautėjimo. Aišku viena - savivalei 
bandyta užkirsti kelią, tačiau greitai ir veiksmingai tai 
daryti nebuvo galima dėl daugelio priežasčių. Ir, žinoma, 
ne vien dėl prasidėjusio karo1210• Svarbu ir tai, kad pirmo

mis karo dienomis nefunkcionavo apskritai jokia valdžia, 
vėliau LLV įtaka stabdant negatyvius procesus Lietuvoje 
buvo silpna, vietinių valdžios įstaigų funkcijos buvo su
sipynusios ir t. t. Be to, Lietuvos valstybės konstitucijos 
galiojimą okupantai sovietai buvo nutraukę, o vokiečiai 
visomis išgalėmis trukdė jį atkurti, todėl 1941- 1944 me
tais Lietuva nebuvo visateisė valstybė, ir ji nėra kalta dėl 
pavienių asmenų ekscesų. Nuo pat pirmų karo dienų vyk
dydama operaciją „Cotbus" {t. y. žydų naikinimą Ostlan

de), Lietuvos žydų likimą į savo rankas buvo paėmusi ir 
pogromus organizavo vokiečių SS. Tuo tikslu 1941 metų 

liepos 29 dieną į Kauną buvo atskridęs Vokietijos vidaus 
reikalų ministro pavaduotojas, SS reichsfuhrer ir vokiečių 
policijos vadas H. Himrnleris1211. 

Laikinasis Lietuvos ministras pirmininkas J. Ambra
zevičius ir vidaus reikalų ministras J. Šlepetys 1941 metų 

rugpjūčio l dieną pasirašė „Žydų padėties nuostatus", 
kurie Lietuvoje gyvenusius žydus suskirstė į dvi kategori
jas1~:2. Vienai kategorijai priklausė komunistinių organi
zac11ų nariai ir kiti, kurie pasižymėjo bolševikiniu veiki

mu, kitai kategorijai - visi likusieji žydai. Priskirti antrajai 

ka~e~o:ijai žydai turėjo gyventi jiems skirtame rajone ir 
~tmes_kairėje pusėje nešioti geltoną 8 cm apskritimą su 
JU~da ~ai.de ,,}" 1213. Taip LLV įteisino getų steigimą Lietu
VOJe. Š101e vietoje reikėtų sąžiningai ir objektyviai pasa-
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''°' Kreipimasis j pasauli Dėl 
žycltt gelbėjimo, Tautinink,1 
:!i11ios, 2001, spalis, Nr. 18 
(140). 

'"
0 8randišauskas V„ Siekiai 

atkurti Lietuvos vnl$tybin• 
gumą, p. 91. 

"" Rhodes R„ Mast,rs of 
Deat/,: 11,e SS-Einsntzgr11p• 
pc11 a11d the lr1vcr1tior1 o/ tht 
Holocaust, New York, 2002, 
p. 171. 

"" Liet11vos fyd11 illdynių byla, 
sudarė A. Eidintas, Vilnius, 
2001,p.119. 

m, Šis ženklas jvairiose 
Lietuvos generalinės srities 
apskrityse buvo skirlingas. 
Vilniuje ant dešinės ranko· 
vės nešioti balti raiščiai su 
geltonu apskritimu ir raide 
.Ju viduje. Vėliau skiriamo· 
jo ženklo nešiojimo vi<Ja 
buvo pakeista ir žydai tu• 
rėjo nešioti ant krūtints ir 
nugaros ženklą su . J" raide. 
Visi Kauno mieste gyvenę 
žydų tautybės asmenys 
buvo ipareigoti kairėje krū· 
tinės dalyje nešioti geltonos 

spalvos 8-10 cm skers· 
mens Dovydo žvaigždę. 
Šiauliuose visiems mi(sto 
žydams buvo liepia ndioli 

skiriamąjj ženklą - Dovydo 
žvaigždę. Pane\'ėiyjt ant 
kairės rankovės aukšliau 
alkūnės - geltoną 8 cm 
r.iišti, Alytuje - ant kair<S 
krūtinės pusės ir ant nug•· 
ros - 8 cm geltoną Do")-do 
žvaigždę su juoda . J" raide 

v1du1e. 

t 

u14 Cnamrnac A., Jl,6cnb 
no,w,eu. 3mwcKu 
oųeou01•a• Tcm,-A1urn1 

1997, c. 442- 443. Knygos 
aulorius žydas, 1941 m. 
NKG8 Lietuvoje kontrž
valgybos skyriaus poskyrio 
viršininkas. 

uu l.aisvės kovtJ archyvas, 
Nr. 2, p. 83- 88. 

kyti, kad LLV laikėsi antisemitinių pozicijų, nors yra ma
noma, kad šiuos nuostatus parengė vokiečiai ir paskelbė 
Lietuvos vyriausybės vardu. 

Šis teiginys netiesiogiai buvo patvirtintas praėjus dau
geliui metų po karo. 1974 metų gegužės 20 dieną JAV 
kongreso narė Elizabet Holman Atstovų rūmuose iškėlė 

kaltinimus laikinai ėjusiam Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės ministro pirmininko pareigas J. Ambrazevičiui ir 
vidaus reikalų ministrui J. Šlepečiui dėl antisemitinės ir 
pronacinės veiklos. Po kiek laiko Lietuvių bendruomenės 
JAV pirmininkas Algimantas Gečus gavo iš JAV Justici
jos departamento Imigracijos ir natūralizacijos tarny
bos Leonardo F. Čapmeno pasirašytą rašytinį pranešimą 
apie tai, kad „Juozas Brazaitis [ tokia pavarde JAV gyve
no J. Ambrazevičius - P. S.] ir Jonas Šlepetys išbraukti iš 
sąrašo asmenų, įtariamų antisemitinėje ir pronacinėje 

veikloje, ir kad Laikinosios Lietuvos vyriausybės veikloje 
nenustatyta žydų mažumos teisių pažeidimų."12 14 

Lietuvos laikinoji vyriausybė atsiribojo nuo vokie
čių politikos, vykdomos žydų atžvilgiu, ir nesiėmė jokių 
veiksmų, kurie Lietuvos piliečių žydų padėtį būtų sunki
nę. Holokaustą vykdė vokiečių saugumo policijai paval
dūs daliniai, o pafrontės vokiečil) karinė vadovybė niekuo 
negalėjo padėti, nes „galutinį sprendimą" dėl žydų tautos 

buvo priėmusi SS reichsfuhrer H . Himmlerio žinyba. Fa
šistinėje Vokietijoje, kaip ir bolševikinėje Sovietų Sąjun

goje, lemiamą žodį tardavo partija ir politinė policija. 
Vėliau, 1942 metlĮ rugsėjo 2 dieną, trys nepriklauso

mos Lietuvos valstybės veikėjai - kunigas Mykolas Kru
pavičius, prof. Jonas Pranas Aleksa ir dr. Kazys Grinius 
pasirašė „Memorandumą vokiečitĮ generaliniam komisa
rui Kaune". Memorandume buvo nagrinėjama vokiečitĮ 
vykdoma politika, neigiami jos padariniai Lietuvos ūkiui, 
aiškiai ir nedviprasmiškai smerkiami vokiečių policinės 
administ racijos veiksmai, vykdomi žydų ir kitų tautybil) 
piliečitĮ atžvilgiu 1215

• 

Pirmieji žydų pogromai Lietuvoje gaivališkai įvyko 
pirmomis karo dienomis, kai šalyje dar vyravo politinė ir 
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ūkinė sumaištis. Pirmasis iš lietuvių, Lietuvoje pasidavęs 
SS brigadefiihrer F. Stahleckerio k.irstymui prieš žydus, 
buvo žurnalistas Algirdas Jonas Klimaitis su savo partiza
nų būriu (300 vyrų). Beje, įdomu tai, kad buvusio Vokie
tijos Demokratinės Respublikos saugumo STASI (Staats
sicherheit - Valstybės saugumas) dokumentuose rašoma, 
kad A. J. Klimaitis „vadovavo baltarusių daliniui iš 300 
banditų"1216. Jo būrį F. Stahleckerio štabas aprūpino įvai
riais ginklais, jam suteikė privilegiją naudotis karinėmis 

transporto priemonėmis. A. J. Klimaitis su LLV ir LAF 
neturėjo nieko bendra, netgi atvirkščiai : LLV atstovai 
A. J. Klimaičio ir jo būrio veiksmus griežtai pasmerkė ir 
įsakė jam pasitraukti iš Kauno. Per pirmą didelį pogromą 

naktį iš birželio 27-osios į 28-ąją A. J. Klimaičio sėbrai 

Kaune nužudė daug žydų, sudegino kelias sinagogas, o 
žydų gyvenamajame rajone - daug namų 1217• Tada Kaunas 
jau buvo vokiečių rankose ir vokiečių saugumo policija 
stengėsi labai kruopščiai užmaskuoti savo vadovauja
mąjį vaidmenį atliekant šią gėdingą akciją. Tai jai pavy
ko. Buvo specialiai renkamos nuotraukos ir kino filmai, 
„įrodantys", kad pirmus gaivališkus žydų ir komunistų 

pogromus vykdo lietuviai. Tai patvirtina A operatyvinės 
grupės vadovų 1941 metų spalio 15 dienos visiškai slapta 
ataskaita Berlynui, kuri buvo viešai paskelbta tik Niurn
bergo proceso metu 121

8
• Daug kas žavisi žydų skrupulin

gumu tiriant savo tautos genocido istoriją, jų gebėjimu 

net po tiek metų „prisikapstyti" prie anuometinių įvykių 
dalyvių, tačiau A. J. Klimaičio veikla garsusis Simono 
Wiesenthalio centras niekada nesidomėjo1219• 

Žydų getų gyventojams naikinti, be vokiečių ypatin
gųjų būrių, buvo organizuoti specialūs lietuvių savanorių 
daliniai, vadovaujami vokiečių. Verbuojant lietuvius į to 
kius dalinius buvo renkami vyrai, kurių giminaičiai buvo 
s_ovietų _valdžios nužudyti arba deportuoti. 1941 metų 
hep~s Viduryje buvo įsteigtas Vilniaus ypatingasis būrys 
(toliau - VYB) iš 100- 120 lietuvių tarnautojų. Vokiečių 
dokumentuose jis buvo vadinamas Sonderkommando der 
Sipo und SD. Nuo liepos 23 dienos iki lapkričio mėnesio 
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būriui vadovavo vyresnysis leitenantas Juozas Šidlauskas, 
jo pavaduotojas buvo vokietis Fidleris. Bendrąjį vado
vavimą atliko SS hauptscharfiihrer M. Weissas. Būrio 
nariams buvo išduoti rusiški šautuvai ir antspauduoti 
balti raiščiai. Iš pradžių VYB būstinė buvo dabartiniuose 
Vidaus reikalų m inisterijos rūmuose (Šventaragio g. 2), 
vėliau buvo perkelta į Vilniaus g. 12. Nuo lapkričio mė

nesio būrio vadu paskirtas jaunesnysis leitenantas Balys 
Norvaiša. 1942 metų rudenį būrys iš Vilniaus gatvės per
sikėlė į Gedimino pr. 36 (po karo čia buvo KGB rūmai), 

Lietuvos kariuomenės uniformą pakeitė i SD lauko žalią 
uniformą, o būrio nariai gavo tarnybinius SD pareigūnų 

pažymėjimus. Būrio narių skaičius buvo sumažintas iki 
40 žmonių. Dauguma jų - lietuviai, bet pasitaikė keletas 
lenkų ir rusų. Būrys buvo pavaldus tik vokiečių saugumo 
policijos vadovybei1220 ir vykdė tik jos nurodymus. VYB 
buvo įsteigtas specialiai žydams naikinti, ir šias funkcijas 
vykdė per visą karo laiką. Kai buvo šaudo ma ypač daug 
žmonių, VYB talkino vokiečių ir l ietuvių policijos batalio 
nų kariai, kurie dažniausiai padėdavo varyti pasmerktųjų 
kolonas ir stovėdavo apsaugos žiede. 

Labai retai šių kraupių akcijtĮ metų žydai bandydavo 
pasipriešinti bėgdami ar kokiu nors kitu būdu. Siaubin
gą įspūdį vienam vokiečiq kareiviui paliko vaizdas, kai 
pogromo metu Kaune žydai tik bejėgiškai meldžiasi ir 
nebando gelbėtis nuo žudikų smūgių 1221• Žinom as istori
kas Raulis Hilbergas išsakė mintį, kad nemaža dalis žydq 
pasyviai priėmė holokaustą, nes jie turėję getq savivaldas, 
užtikrinančias vidaus tvarką ir pavaldžias naciams. Jis tei
gė, kad „žydai karo metais nebuvo istorijos žaidėjai, o tik 
stebėtojai, todėl su jais taip žiauriai ir pasielgta"'222. šalti
niai liudija, kad pasipriešinimas išties buvo menkas: tiek 
Vilniaus, tiek kitlĮ getų pogrindinėse organizacijose daly
vaudavo ne daugiau kaip vienas procentas jų gyventojų. 

Teisus buvo kadaise vienas italų poetas tvirtindamas, kad 
dažnai gyventi reikia daugiau drąsos, nei numirti. 

Nuo 1943 metų rugpjūčio VYB ėmė vadintis Latvių 
SS legiono 11-ojo bataliono būriu. Senieji būrio narių 
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...... 

pažymėjimai buvo pakeisti naujais Latvių SS legiono ka

rių liudijimais. Tačiau ir pakeitęs pavadinimą būrys liko 

veikti vokiečių saugumo policijos ir SD dispozicijoje 
Vilniuje. Lietuviškoji Vilniaus miesto administracija ne

turėjo teisės kištis i bt1rio reikalus1223• Po evakuacijos iš 

Lietuvos VYB iš pradžių atvyko į Tilžę, o paskui išvyko 

i Štuthofo koncentracijos stovyklą. Artėjant fronto linijai 
pirmas pabėgo M. Weissas, o paskui išbėgiojo ir likusiej i. 

Dalis būrio narių pakliuvo i sovietų rankas ir gavo pagal 
nuopelnus: 1945 metų sausio 29 dieną Sovietų Sąjungos 

Aukščiausiojo Teismo karinės kolegijos išvažiuojamoji 

sesija nuteisė mirties bausme dešimt VYB narių. 

Šio VYB archyvas nežinia kur yra dingęs, greičiausiai 
sąmoningai buvo sunaikintas. Lietuvos centriniame vals

tybės archyve saugomi tik keli dokumentai: ,,Ypatingojo 
būrio Vilniuje tarnautojų, norinčių pirkti malkas, sąra

šas", ,,Vilniaus ypatingojo būrio tarnautojų sąrašas 1942 

m. liepos l dienai" ir trečias dokumentas vokiečių kalba 
be datos, jame nurodyti būrio puskarininkiai ir eiliniai. 

Lietuvių tautos nelaimė, kad joje atsirado žmonių, ku

rie dėl vienokių ar kitokių priežasčių savo noru prisidėjo 

prie nacių vykdytų nusikaltimų arba leidosi i juos įtrau
kiami. Tačiau nacių talkininkų Lietuvoje buvo nedaug, 

gerokai mažiau negu Olandijoje, kurioje buvo skaičiuo

jama 200 tūkst. nacionalsocialistų, arba Belgijoje, kurioje 

veikė gausūs reksistai, netgi Prancūzijoje ar Norvegijoje, 

kurioje buvo daug kvislingiečių. Atvirkščiai, vokiečių 

saugumo tarnyba (o SD savo raportuose negražino tik

rovės) slaptuose pranešimuose Berlynui minėjo, kad, 
jų nuostabai, Lietuvoje sunku rasti talkininkų, ,,ne taip 

lengva suorganizuoti pogromus prieš žydus"1224. 
Istorijoje nėra buvę švarių, sterilių revoliucijų, išsiva

duojamųjų karų. Prie kilniausių sąjūdžių, ypač jiems lai

mint, prisiplaka karjeristai, avantiūristai, net visuomenės 

atmatos, žmonės, neturintys nieko švento, bet trokštantys 

prisitaikyti, iškilti, pasipelnyti. Esant teisiniam vakuumui 

visada atsiranda potencialių nusikaltėlių, kurie ima lais

vai siautėti, nes jiems nedraudžiama tenkinti savo sadis-
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"" Bubnys A., Vokieėi11 okrr
puotn 1.ic111w1 (/ 9,11 - 194•1), 
p. 271- 276. 

"" H10p116cp1cK1111 11po14,cc 
uaO .•n11t11tr,,Mu 11c,,1C1iKU,,w 

aoewnJt>-w npcnuymmK"~ 
MII , T. 3, C. 326, 

"" llr,,ndi~.lllSkn< v., s,ck/111 
1,1k11rl1 l.lctuvos v11/s1ybi11 
grmrq, p. 20 

.,,. llcs/m/Jlik11, lilO l , kovo 29. 

Li nitĮ instinkltĮ. Visada buvo, yra ir bus žmon it!, ku riems 

moralinės, e tinės normos egzistuoja t ik tada, kai jos pa

remtos veiksmingomis teisi nėm is normomis, o j tĮ veiki

mas ekstremaliomis sąlygomis yra labai komplikuotas. 

Deja, 1941 metų vasarą Lietuvoje atsirado žmonių, ku

r ie neatsispyrė pagundai „suvesti sąskaitas", atkeršyt i už 

sovietinio laikotarpio skr iaudas, susigundė žydtĮ turtu ir 
net susitepė rankas nekaltų žmoni tĮ krauju. Ar tai reiškia, 

kad buvo teisūs sovietiniai istorikai ir žurnalistai, kurie 
LietuvitĮ aktyvisttĮ frontą laikė nacių agentūra, o lietuvi tĮ 

policiją prilygino žydšaudžiams? 
Lietuvos isto rikas V. Brandišauskas pastebi, kad jaut

riausia ir kontroversiškiausia tema - tai lietuvitĮ policijos 
pozicija tautinitĮ mažumų, pirmiausia žydq, atžvilgium5• 

Nors žydų likimą Lietuvoje nulėmė vokiečitĮ nacionalso
cializmo ideologija, yra keliamas klausimas, - o ateity jis 
bus keliamas dar atkakliau, - ar prie holokausto Lietuvoje 

prisidėjo oficialioji, pavaldi LLV lietuvių policija, o jei taip, 
tai kiek. Istorijos niekada neverta perrašinėti, nors ji gal ir 
ne visai naudinga valdantiems politikams. Negalutiniais 
skaičiavimais, kuriuos atliko Lietuvos istorijos instituto 
darbuotojas A. Bubnys, vokiečit1 valdymo metais Lietu
voje žydtĮ žudynėse dalyvavo beveik tf1kstantis lietuvitĮ 
policininktĮ, tarnavusiq suformuotuose vietiniuose poli
cijos padaliniuose (tai nepilni 5 procentai viso kiekio). Iš 
26 lietuvitĮ policijos bataliom1 su holokaustu buvo įvairiai 

susiję dešimt, kurilĮ kariai nuolat ar epizodiškai saugojo 

suėmimo ar žuclynitĮ vietas, lydėjo pasmerktuosius arda
lyvavo šaudymuose1

i
16

• Iš paminėttĮ dešimties batalionų, 
A. Bubnio skaičiavimais, tiktai l ( 13)-asis ir 2( 12)-asis lie
tuvi t/ policijos batalionai sistemingai dalyvavo masiškai 
naikinant žyd11 tautybės Lietuvos piliečius ir Baltarusijos 
žydus. 3(1 1 )-asis, 4(7)-asis, 252-asis, Vilniaus 1-as, 2-as is 
ir 3-as, ŠiaulitĮ 14-as ir Panevėžio l 0-asis lietuvitĮ policijos 
batalionai dalyvavo žydtĮ genocide epizodiškai. Šešiolika 
lietuvitĮ policijos bataliomi Antrojo pasaulinio karo kovos 
kelią perėjo švariomis rankomis: tai Kauno 5-asis, 8-asis ir 
9-asis, Vilniaus 4-asis, 6-asis (geležinkelitĮ linijtĮ apsauga) 
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ir 15-asis, 250-asis, 251-asis, 253-asis, 254-asis, 255-asis, 

256-asis, 257-asis, 258-asis, 259-asis ir „Lietuva". 
LAF sudėtis buvo labai mišri, jis trumpai suvienijo 

pačias įvairiausias politines jėgas, taip pat ir voldemari

ninkus. Jų prieškarinėje programoje nieko smerktina ne
buvo. 1941 metų gegužės l dienos dokumento „Bendrieji 
nurodymai Lietuvai išlaisvinti" 6 skirsnyje buvo nurody
ta: ,,Reikia saugoti, kad areštuotieji nebūtų savavališkai 
nužudomi, bet kad būtų elgiamasi su jais humaniškai, 

nors ir su prideramu griežtumu."1227 

Jau pačią pirmą savo veiklos dieną LLV išleido atsišau
kimą „Šaulių ir partizanų žiniai", kuriame įspėjo: ,,< ... > 
pastebėta, kad norima suvedinėti sąskaitas su nepatinka
mais asmenimis. Griežtai draudžiama patiems vykdyti 
teismą. Visi gaivalai, kurie yra nusikaltę lietuvių tautai, 
susilauks savo atpildo teismo sprendimu."1218 

Pirmosios policinės rikiuotės buvo įspėtos nevykdyti 
savavališkų teismų, keršto veiksmų ir žudynių1229. Per pir

mųjų karo dienų suirutę, be abejo, galėjo pasitaikyti ne
susipratėlių ar apsišaukėlių spontaniškų išsišokimų. Aiš
kiausiai dokumentuotas lietuvių dalyvavimo masinėse 
žydų žudynėse už Lietuvos ribų pavyzdys yra 2-ojo (nuo 
1941 metų lapkričio jis gavo 12-ojo numeri)1230 lietuvių 
policijos bataliono veiksmai Minsko-Baranovičių rajone 

194~ metų spalį. Iš Kauno į Minską šis batalionas atvyko 

~palto pr~džioje ir buvo pavaldus vokiečių 11-ojo polici
JOS bataliono vadovybei, kuris savo ruožtu buvo paval

d~s karo _vadu_i Baltarusijoje generolui majorui Antonui 
Richardu1 Fre1herrui von Mauchenheimui und Becht
holsh_eimui, vadovavusiam 707-ajai pėstininkų divizijai. 
Batalionas vykdė s b . . . argy os ir patruliavimo funkcijas, taip 
pki~t dal~avo akcijose prieš sovietinius partizanus ir nai-

nant zydus Kadang· t .-.1.. . 
k . . ·. 1 r=ta gyvų liudytojų parodymų, 

sun u tikslJa1 nustatyt· ki k b . 
1 . 1• e atal1ono policininkų da-
yvavo zudynėse. Slucko d . • . 
ff • h apygar os vokiec1ų komisaras 

mnc as Carlas spalio 30 d. . 
. . ieną paraše raportą, kuriame 

protestavo pnes brutali SI ._ . . 
b .. · kt . as UCKO zydų zudynes ir ypač pa-
reze a )'VŲ lietuvių dal · . 

yvavlffią Jas vykdant1231 . Raporte 
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,,,. Šiurpa K.. S11k1/imas //e,11• 
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"" LCI~. f. R-660, ap. 2, b. 3, 
l. 15; ten pat, f. R-1436, 
ap. l, b . 7, l. 10; taip pat 
kiti dokumentai kituose 
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"'° Kiti šaltiniai (A. Bubnys) 

nurodo, kad ši numeri gam 
1942 m. vasario mėn. 

i2J1 Akiračiai. Atvirojo žod7jo 
mėnraštis, Chicago, 1998, 
vasaris, Nr. 2(296), p. 6. 

► 

"" Licven A„ Pt1baltijo re1·oli11• 
cifa, Vilnius, 1995, p. 428. 

m, Akiračiai. Atvirojo 7odžio 
mėnrašlis, Ch icago, 1998, 

Nr. 2(296), p. 7. 

""Turonek J„ Bialorus pod 
ok11pacjq 11ie111ieckq, s. 112. 

•~• LVOA, f. l, ap. l , b. 97, l. 49. 

jis maldavo „ateityje laikyti šį batalioną atokiau nuo ma
nęs". Po karo ( 1992 metų liepos 11 dieną) buvęs šio bata

liono karininkas leitenantas Antanas Gečas (karo metais 
leitenantas Antanas Gecevičius vadovavo 12-ojo batalio

no specialiajam būriui Uagdkomanda)) iškėlė teisminę 

bylą dėl šmeižto Škotijos televizijai, kuri mėgino tenden

cingai nušviesti šio lietuvių policijos bataliono veiklą Bal
tarusijoje1232. 

Remiantis vokiečių dokumentais, 1942 metų rudenį 

ir 3-iasis, ir 15-asis lietuvių policijos batalionai dalyvavo 
Baltarusijos teritorijoje vokiečių vykdytoje plataus masto 
operacijoje kodiniu pavadinimu „Pelkių karštinė". Koks 

konkrečiai buvo abiejų lietuvių batalionų vaidmuo šio
je akcijoje, sunku pasak-yti, tačiau per operaciją „Pelkių 
karštinė", vykusią nuo 1942 metų rugpjūčio 21 iki rugsėjo 
21 dienos, buvo iššaudyta 8350 žydų1m. Kartu reikia tu
rėti omenyje, kad 1942 metų rudenį Baltarusijos genera

linėje srityje dislokuotas policijos pajėgas sudarė l tūkst. 
vokiečhĮ ir 3 tūkst. lietuvių, latvių bei ukrainiečių polici

ninkų 1234. 
Buvo ir kitų atvejų, kai į žydų naikinimo akcijas buvo 

įtraukiami lietuvių viešosios policijos ir policijos batalionų 
pareigūnai, tačiau juos didesnė visuomenės dalis smerkė 
ir sudrausdavo. Atvirkščiai, yra žinoma daug atvejtĮ, kai 

pavieniai policininkai ar jtĮ grupės buvo gundomi ir jėga 
verčiami įsitraukti į holokaustą, tačiau jie kategoriškai 

atsisakydavo. Dauguma policijos batalionų narių smer
kė žydtĮ žudynes ir lietuvil1 dalyvavimą jas vykdant. Kai 
kur dėl šios priežasties policininkai, pasibaigus šešiems 
mėnesiams, kuriuos jie buvo įsipareigoję tarnauti, pa
duodavo raportus pasitraukti iš tarnybos (Marijampolė), 
o kai kur - dezertyruodavo. Tai atsispindi net sovietinių 

partizanų ir KGB (KfS - KoJ\wmem wcyoapcmae1mou 
6eJonaCHocm11) dokumentuose: po vienos žydtĮ žudynil1 
akcijos Kauno IX forte savisaugos bataliono policininkų 
grupė atvirai reiškė nepasitenkinimąms, Už tai keli poli
cijos daliniai buvo išsit1sti į pavojingiausias fronto lini
jas, darbams į Vokietiją arba į Vokietijos koncentracijos 
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stovyklas. Savisaugos bataliono kuopos vadas kapitonas 
A. Kirkilas, įsipainiojęs į žydų žudynes, 1941 metų lie
pos mėnesį nusišovė12-"'. Tas pats įvyko Kaune, kur vienas 
karininkas lietuvis, nenorėjęs žudyti žydų, nusišovė 1m. 

Vilniuje ir Žagarėje lietuviai policininkai, atsisakę žudyti 
žydų tautybės žmones, buvo SS operatyvinės grupės ka
rių sušaudyti ir užkasti duobėse kartu su žydais1™. Taigi 
vietiniams policininkams žudynitJ organizatoriai hitleri
ninkai daugiausia galėjo patikėti tik sargybos funkcijas. 

1942 metų sausio 20 dieną Berlyno priemiesl)ie Van
zė įYyko Vyriausiosios reicho saugumo valdybos (RSHA) 
organizuota slapta konferencija (Ostlandui atstovavo sau
gumo policijos ir SD vadas Latvijoje, saugumo policijos ir 
SD vado Ostlande pavaduotojas SS oberturmbannfilhrer 
Rudolfas Lange), kurioje buvo priimta programa, pava
dinta „Galutinis žydų klausimo sprendimas" (End/0s11ng 
der jiidischen Frage). Konferencijoje buvo priimtas spren
dimas išvežti visus Europos žydus į koncentracijos sto
vyklas Rytuose. Masinis žydų naikinimas jau vyko visu 
'.:mpu, tačiau tik sausio 30 dieną A. Hitleris viešai pripa
w _10, kad yra žydų li1.·vidavimo programa ir pareiškė, kad 
„v1e~a~ i~ būsimų karo rezultatų bus visų Europos žydq 
s_una.ikim~1as. :a~~sarį prasidės žydų naikinimas dujų 
~an~e~~se · Vokieti1os sąjungininkai mėgins švelniai prie
šmtis S10s_ P:ograrnos įgyvendinimui, tačiau tik Bulgarija 
nepaklus iki pat karo pabaigos. 

.. Nuo tada_ Lietuvoje žydų likimą lėmė tik nacitĮ institu
~11os, ~- y. S~ ir pol~cij_a. Tačiau siekdami sukompromituoti 
he~v1ų savivaldą ir lietuvių policiją, vokiečių SD pareigū-
nai saudydami žydus • d . 

. pers1reng avo lietuvių uniformomis 
(pvz., taip buvo Šakiuose)'lJ,_ Netgi l 943 b . . 

k. .. . metų pa a1go1e vo 1ec1a1 mėgino sud • • . . . • • 
· kd . . . aryti 1spud1, kad zydų zudymo akci-
JaS vyišk ~ he_t~viai~ ,,Vokiečių okupacinė valdžia Lietuvoje 
mas a1 na1kma zydus b . . 
kad ž d . ' et JOS agentai skleidžia žinias, 

_Y ~s Saudo ne vokiečiai, bet lietuviai."'l"° 
Vis delto pažym · r k 

rektorius V R . . . e ma, ad Policijos departamento di-
. e1vyt1s 194! m tų .. . 

rašėiu Nr 1100 1 .d . -~ rugse1o 17 dienos aplink-
. ei O pohciios vadams išlaisvintas žydų 
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n• Damuš1s A., lietums gy
w·moj,Į 1111kru ir m,ostol,ai 
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pokario 111ete11s, p. iS. 

i;w Brazaitis J. Viem1 v1e111, 

p. 137. 

i:40 Nepnklausoma Lietum, 
1943, spalio 15. 

Vilniaus apygardos 
/iet11vi11 policijos 
batalio1111 priežitiros 
vokielitĮ karininkas ka
pitonas A. Ratlrmannas 
ir Vilniaus apygardos 
policijos batalionų štabo 
viršininkas pulkininkas 
leitenantas]. J11k11evi
či11s 

llu Policijos departamento 
1941-09-17 aplinkraščio 
Nr. 1100 nuorašas, LCVA, 
f. R-713,ap. l,b. 1, l.3 1. 

patalpas užimti savo įstaigoms ir pareigūnams apgyven
dinti 12·11. Bet neskubėkime daryti išvadtĮ, Dėl žydų ge
nocido visiems reikėtų būti santūresniems, atidesniems, 
pripažinti ir savo, ir kilt! klaidas. Reikia atvirai ištirti visus 
faktus ir tada argumentuotai paneigti mitus apie „itin ak
tyvtĮ" lietuviq policijos dalyvavimą vykda.i1t holokaustą. 

Sudarius Lietuvoje vokiečilĮ administracinės valdžios 
pirmąsias struktūras ir nuolatines policines įstaigas, vy
riausiuoju lietuvilĮ policijos ir policijos bataliom1 vadu 
tapo vokiečitĮ SS ir policijos vadas Lietuvoje (L. Wysoc
kis, H. Harmas, K. Hintze). Policijos batalionus tvarkė 
jam pavaldus vokiečil! tvarkos policijos vadas Uo įstaigos 
Lietuvoje Ia skyrius). 1942 metais šiam skyriui vadov,wo 
policijos majoras Friedrichas Dungsas. Kaune ir Vilniuje 
policijos batalionai vykdė ir vietinh1 SS bei policijos vadl! 
užduotis. Tikrieji šil! batalionq vadai buvo prie jlĮ pri
skirti vokiečių ryšių karininkai ( \lerbi11d1mgsoffizier der 
Sch11tz111a1111schaft), kurie su 4-6 vokiečh1 policijos pa
reigfmais sudarė štab:Į, RyšilĮ karininkai buvo šie: 1-ojo 
policijos bataliono - policijos kapitonas Augustas Rath
mannas, paskui - policijos kapitonas Sperlingas, 2-ojo -



policijos kapitonas Voigtas, paskui - policijos kapitonas 
Gerhardas Beyeris, 3-iojo - policijos kapitonas Hansas 
Joachimas Jacobas, paskui - kapitonas Bartschas, 4-ojo -
policijos kapitonas Arthuras Martinas, 5-ojo - policijos 
kapitonas G. Beyeris, paskui - policijos kapitonas Kop
sas, 6-ojo - policijos kapitonas Kiihnas, paskui - policijos 
vyresnysis leitenantas Paulis Thyrolis, 7-ojo - policijos 
kapitonas Wilhelmas Nietsche, pask"Ui nuo 1943 metų 
liepos 12 dienos - policijos kapitonas Helmuthas Rei
ninghausas, 8-ojo - policijos majoras Albertas Schnei
deris, 9-ojo - policijos majoras Karlas Legneris, paskui -
policijos majoras Hansas Behrensas1m, 10-ojo - nuo 
1942 metų vasario 16 dienos - policijos kapitonas Fran
zas Salhoferis, 11-ojo - policijos kapitonas Walteris Drau
bas, 12-ojo - policijos kapitonas Kurtas Spangenbergas, 
13-ojo - policijos kapitonas Kurtas Edelmannas, paskui -
policijos kapitonas Tempas, 14-ojo - iki 1942 metų vasa
rio 16 dienos ir vėl po pertraukos - policijos kapitonas 
F. Salhoferis, 15-ojo - policijos kapitonas Oelmannas, 
~askui .- policijos kapitonas Jahnas'w, 252E'244 _ polici-
JOS kapitonas Heinrichas Kruse1245 paskui· 1· .. k . ' - po ICIJOS a-
ptt?nas Ruszynskis, 253-iojo - policijos kapitonas Hert-
zeh_s, paskui iki 1944 metų balandžio 7 dienos - policijos 
ma1oras K. Legneris, 254E - policijos kapitonas A. Rath
mann~s, 255-ojo - policijos majoras Alfredas Dietzasm6 
256-o o 1· ·· k · ' ) - po ICtJOS ·apitonas Buchumas 257 o· 1· .. . , - JO - po 1-
CIJOS kapitonas H. Reininghausas, paskui - pol · .. k . 
tonas Kiihnas. ICIJOS ap1-

Ryšių karininkas prižiūrėdavo kaip vykdom • d 
ty k . k ' OS uz uo-s, a1 ur net mėg• d . . 
„ nk . 111 avo penmt1 vadovavimą. Be to 
JIS sa c1onuodavo ki kv' . . ' 
potvarkj R . . . . e teną dalm10 vado įsakymą ar 

· ysių kannmkas išleisdavo po!' · · k 
togų, pristatyd . 1cmm us atos-

avo Juos apdovan r . f, 
vadovybę apie d 1. . . 0 t, 111 ormuodavo savo 

a 11110 veiklą Be t .. . . 
licijos batalion ka . . · 0 , JIS nagnnedavo po-

ų nnmkų ir eT · · 
tamybos'z◄; R •. k . . 1 11114 prasymus atleisti iš 
. . · ysių ann1nkas p • . 

lin10 vadą žem . . aprastai turedavo už da-
esn1 specialų l · .. . • 

karininkus An t a1psn1, tr tai zemino lietuvių 
· 0 generolo ma· E 

Joro · Justo, retkarčiais kai 
518 

"" Gimė 1895-09- 13, 

1943-0 1-15 ,1pdovano1as 
Žiemos kautyn ių R)1uosc 
1941- 1942 metai, medaliu. 

"" Tvarkos policijos ,·ado 
prie SS ir policijos vado 
nurodymo vertimas, LCVA, 
f. R-1018, ap. l , b. 93, l. 10. 

uu Rezervinis. 

"" Gimė 1902-06-03. 

,,,. Tvarkos policijos vado 

prie SS ir policijos vado 
nurodymo vertimas, LCVA, 
f. R-659, ap. l, b. 18, l. 12. 

,,.. Tvarkos po licijos vado 

Vilniaus skyriaus 1942 
metų aplinkraštis, tc11 pat, f. 
R-659, ap. l , b. 3, l. 165. 

► 

255-ojo /iet11vit1 policijos 
batalio110 kari11i11kai 

"ų Tvarkos policijos vado 
1942-06-08 rašto vert imo 
i lirtuvių kalbą nuorašas, 
ten pat, f R-1018, ap. l , 
b. 93, l. 9. 

kuriems lietuvių policijos batalionams tiesiogiai vadova
vo vokiečių karininkai, nes pavieniai Lietuvių karininkai 
prarasdavo pasitikėjimą. Lietuvių karininkams pareiškus 
nepasitenkinimą, tvarkos policijos vadas prie SS ir po
licijos vado Lietuvoje policijos pulkininkas W. Denicke 
1942 metų birželio 8 dienos raštu visiems ryšių karinin
kams kategoriškai uždraudė kištis i batalionų taktinio va
dovavimo reikalus12-1s_ 

Lietuvių policijos batalionų Lietuvoje Inspekcijos šta
bo viršininkas pulkininkas Antanas Rėklaitis 1942 mettĮ 
liepos 15 dieną parašė vokiečių tvarkos policijos vadui 
Lietuvoje policijos pulkininkui W. Denicke išsamų rapor
tą apie sunkią lietuvitĮ policijos batalionų teisinę padėtį, 

priklausomybę, komplektavimo metodus, mokymą ir ki
tus aktualius klausimus. Raporte teigiama, kad 1941 me
tais batalionų kariai pasirašė pasižadėjimus tarnauti fiu
reriui 6 mėnesius, o karininkai - 12 mėnesių. Pasižadėtą 
tarnybos laiką visi kariai seniai jau išbuvo, o i savo ūkius 
nepaleidžiami. Tai, kad vokiečiai taip nesilaiko duoto žo-
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džio, neigiamai veikia lietuv· . . .. tarnybą tod ·1 b· a1· ių Jaunimą, JIS vengia eiti išią 
, e at 1onų gret r · -r atfrilgiu L. t , ka . . os re eJa. iarptautinės teisės 

ie u,os · re1v10 d . · . . ·
0 

dal . . . pa etls yra v1sa1 beteisė, nes 
J yvavimo s1ame kare V, ki . . . . 
šiuo poz· iu-ri· •· . . 0 et!Ja visai nedeklaravo ir 

u JIS tun tik pa r . das schut r izano teises. Suteiktas var-
zmannschaft nep t ki Ji . teisinė pade·u·s d"I a en na etuv10 kario, nes 1·0 e to nesik . •. s· . . 

akyse nepo ul" . ~'.Cla. is pavadm1mas lietuvių 
P 1arus. Vok1ec1ų pa · - • . . . 

licijos vardui bet . . ikr . . re1guna1 JI pnlygino po-
' IS t ŲJŲ tai · . .. žmogaus ir 
1
. .. yra mst1tuc11a tarp civilio 

po 1c11os. Teisiškai .. . . . 
nei kariuomenei. y . . Jie n_epnlygmti nei policijai, 

pae tai pasakytina apie batalionus, ku-
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Žuvusio lietuvirĮ po/· .. • _ ICIJOS 
pare1g11110 laidotuvės 

Į paskutinę žemišką 
kelionę kritusį kovoje 
lietuvių polici11i11kq 
palydi išsirikiavę policijos 
bataliono kariai 

"~ A. Rėklaičio 1942-07-
15 ,aporias 1varkos poli
cijos vadui Lieruvoie, ten 
pal, f. R-l O 18. ap. l , b. 93, 

l. 16- 18. 

ri~ ~tlie~a tarnybą už Lietuvos ribų. Pulkininkas A. Rėk-
la1t1s reiškė pretenziJ·as k d ·k· •· 1 . . . . . · • a 1 1 s10 nera reglamentuota 
p:1~_m_1mo ! tarnybą policijoje bei atleidimo iš jos tvarka, 
virsm1~k~ i~ p_avaldin ių teisės bei pareigos, karininktĮ, 
puskannmk1ų ir eilinių tarnybos laikas, laipsnio pakėli
mas, nuobaudos ir pareigų bei laipsnio pažeminimas ir 
t. t. Nereglamentuotos vokiečių ryšių karininkų prie lie
tuvių policijos batalionų teisės ir pareigos. Pulkininkas 
A. Rėklaitis priekaištavo, kad vokiečitĮ kariškiai ir poli
cijos pareigūnai atiduoda pagarbą aukštesniems lietuvių 
policijos pareigūnams, tik jei juos asmeniškai pažįsta. 
Kitais atvejais vokiečiai neatiduoda pagarbos mūsų kari
ninkams, nors lietuvių policija ir vokiečiai eina nelengvą 
tarnybą, ir tai pakerta gerus santykius

1
m _ 

Nepasitenkinimas lietuvių policijos batalionų padė
timi buvo pareikštas ir 5-ojo bataliono vado kapitono 
Prano Ambraziūno 1942 metų lapkričio mėnesio raporte 
vokiečių 584-osios užnugario srities komendantui: 

,.< ... > 2. Tarptautinės teisės atžvilgiu lietuvių karys yra 
beteisis, nes Vokietija nedeklaravo jo dalyvavimo šiame 

kare< ... >. 
< ... > 5. Nedidelės turkmėnų ir kazachų tautybės, ku-

rios padeda vokiečiams vos kelis mėnesius, Vyriausioji 
Vokietijos vadovybė jau oficialiai vadina kovos draugais, 
tuo tarpu lietuvius, kurie kovoja fronte šalia vokiečių jau 
antrus metus, be to ir sąjungoje su vokiečiais prieš bolše-

vizmą, vengia taip vadinti < ... >. 
< ... > 7. Batalionai pavadinti „Lietuvos Savisaugos 

Daliniais". Kuriais sumetimais taip pavadinta, galima tik 
spėti, bet šis pavadinimas yra visai netinkamas, nes jis 
turi visai kitą reikšmę ir tik iškreipia mūsų uždaviniq ir 
darbo esmę. Tik jau ne save saugoti tie daliniai yra su
kurti - lietuviams nuo lietuvitl jokie pavojai negresia. 
Tikrumoje mes saugojame Vokietijos Reicho žygį prieš 
bolševizmą, patys tame žygyje su ginklu rankoje dalyvau
dami, už mūstĮ ir jt1stĮ ateitį. Todėl visai nesuprantama, ko 

siekiant yra įvestas toks nevykęs pavadinimas. 
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------'---.....:..-----~------~----~-•-

Lietuvių policijos 3-iojo 
bataliono jaimesny-
sis leitenantas Vincas 
Čerskus poilsio mi1111tėlę 
po sužeidimo 

8. Lietuvių batalionai yra išskaidyti po visą Rytų fron
tą. Jokio bendro teisėto lietuvio tų batalionų vado nėra. 
Esantis Kaune Ryšių karininkas [A. Špokevičius. - P. S.] 
tokio bendro visų batalionų vado uždavinių atlikti negali, 
nes jam savistovaus viršininko teisės nesuteiktos. Jo tei
sės tik bataliono vado. Jis priklauso tik Tvarkos Policijos 
Vadui Lietuvoje. Čia jau jokios logikos nėra. Šis lietuvių 
batalionų vadas visų pirma turėtų būti teisėmis, ne ma
žesnėmis kaip divizijos vado, nes atsižvelgiant į bendrą 

batalionų skaičių atrodo būtų normalu. Lietuvių batali
onų vadas turėtų priklausyti ne Tvarkos Policijos Vadui 
Lietuvoje, bet tiesiai BdO [vermachto vadas Ostlande. -

P. S.]. nes jo kompetencija praktiškai nesibaigia Lietuvos 
teritorijoje, bet yra platesnė net už visą Ostland sritį, kai 

tu~. tarp~ Tvarkos Policijos Vado kompetencija yra api
brezta Lietuvos teritorija < ... > ". 
. 14. Mus labai liūdina tas faktas, kad, kovodami šonas 

s~n~n su ~okiečių kariais ir vykdydami tas pačias užduo

ti;; lietuvių ~~riai negauna g_ar~ingų apdovanojimų, kurie 
p klauso VISlems Europos salių savanoriams ar vokiečių 
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11„ P. Ambra1iūno 1942 m. 
lapkr,čio mėn . (be tikslios 
datos) raporto nuorašas, 

ltll pat, f. R-739, ap. l , 

b. l. L 20. 

,n, Savisaugos dalinių vado 

1941·09· 16 jsakymo Nr. 16 
nuora.!as. ten pat, f. R-660, 
ap. 2, b. 234, l. 46. 

,~, Abraitis J., AI kurtų lietuvi,! 

ginkluo111 dalinių skaičius 
Lietuvoje vokieči,1 okupa· 
einiais metais, Karys, 1987, 
Nr. 4, p. 155. 

"" K.K.U. Rytų Lietuvos gy· 
vcntojų sargyboje, ten pat, 
1968, Nr. 9, p. 297. 

"'' 1942-04-0 l prie Lietuvos 
generalinės srities buvo pri

jungtos Svyrių ir Ašmenos 
apskritys, dar keli valsčiai 
bei vietovės ir sudaryta 

nauja Eišiškių apskritis. 
2r.: Buchaveckas S .• Sallios 
ic111,!, p. 142. Taip buvo 
atsilyginta lietuviams už 

savo policinių batalionų pa
siuntimą i Baltarusiją . Tada 
Lietuvos generalinės srities 
plotas buvo 67 199 km' . 

8)'Ventojų - 2 790 000, iš jų 
81% lietuviai, 12% lcnk,1, 
po 3% baltarusių ir rus,1. -
Zmkevitius Z., RyllJ Lietuv11 
praeityje ir dabar. Vilnius, 
1993, P· 207. Veikusi šiose 
aps~~itysc lenk,1 pagalbinė 
pohc,ia pasipriešino ir 
hctuv"I policija sušaudė 
16 lenkų policinink,1 kaip 
tcrorl5tus. - Wolkonowski 
l. Okr~g Wilc11ski Zwiazku 
'.Vn/ki Zbroj11cj J\rmii Kra
Jowcj w lmncl, l 939- 19,15 
W:irslawa, 1996, s. 80. ' 

12
\\ L. B . . 

1 . . • Lictuv"I apsaugos da-
"'"I 257, lln, Karys, 1979, 
Nr. 3, p. %. 

kariams < ... > Kodėl lietuvių kraujas mažiau vertingesnis 

už ispano, dano, rumuno, chorvato < ... >."1250 

1941 metų rugsėjo l 6 dieną savisaugos dalinių vado 

generalinio štabo pulkininko leitenanto A. Špokevičiaus 
įsakymu N r. 16 Vilniuje buvo suformuota reprezentaci

nė (paradinė) policijos kuopat251 iš 200 vyrųt152• Vėliau 

šiai kuopai suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. ,m Į ją vy

rai buvo atrenkami labai kruopščiai, ne žemesnio kaip 

180 cm ūgio, aprengiami, jei buvo įmanoma, nauja uni

forma, šalmų dešinėje pusėje - lietuvių tautinė trispalvė, 
o kairėje - senasis stilizuotas Vytis. Kuopos paskirtis nu

rodyta jos pavadinime - reprezentavimas. Kuopos vadu 

buvo paskirtas gabus karininkas kapitonas V. Miliauskas. 

1941 metų pabaigoje reprezentacinė policijos kuopa per

sikėlė į Kauną ir dalyvaudavo įvairiuose politinio pobū

džio renginiuose. 1942 metų gruodžio mėnesį trūkstant 
policinių pajėgų ji perkelta į Šiaurės rytų Lietuvą kovoti 

su sovietiniais partizanais. Gruodžio 9 dieną kuopa at

vyko į TverečitĮ. Du jos būriai dislokavosi Tvereč}uje, o 
vienas - Vasiūnuose (vėliau perkeltas į Adutiški). Cia ak

tyviai dalyvaudama kovos veiksmuose kuopa išbuvo iki 

1943 metų sausio 12 dienos. Sausio mėnesį sovietiniams 

partizanams suaktyvinus veiklą Eišiškių apskrityje '
254 

ji 

gavo įsakymą persidislokuoti į Mykoliškių-Svyrių rajoną. 
Sausio 12 dieną kuopa paliko Tverečių ir per Švenčionis 
nuvyko į Mykoliškes (sausio 15 dieną). Čia buvo dislo

kuoti du jos būriai, Svyriuose vienas (sausio 16 dieną) , o 
vasario viduryje Svyriuose buvo sutelkta visa kuopa. Čia 
jai teko dalyvauti dviejose didesnėse akcijose prieš sovie
tinius partizanus, o kasdienių nedidelių susirėmimų su 

jais būta gana daug1255
• 

1943 metų vasario 9 dieną kartu su vokiečitĮ žandar

merijos ir Vokietijos karinių oro pajėgų (Luftwa.ffe) sau

sumos daliniais čeremčicės kaime (2 km nuo Naručio 
ežero) kuopa aktyviai dalyvavo operacijoje, kuriai vado

vavo vokiečitĮ leitenantas H. Hahnas. Čeremčicėje buvo 

sovietinių partizamĮ btiritĮ jungtinis štabas. Ši akcija ne
pavyko, nes žandarmerijos leitenantas H. Hahnas prieš 
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užimant kaimą ir jį jau užėmus padarė nemažai taktinitĮ '"" Teu pm. p. 97. 

klaidų. Partizanams iš miško kaimą kontratakavus, lietu-

vių ir vokiečių policijos daliniai buvo priversti netvarkin-
gai ir patirdami nuostolitĮ trauktis. LietuvitĮ reprezentaci-
nės policijos kuopos policininkas Mulkis žuvo, o vienas 

jo kolega buvo sužeistas. Vokiečių nuostoliai buvo daug 
didesni. Tai liudija gerą lietuvių policijos kuopos kovinį 
parengimą. 

Vasario 14 dieną Čeremčicėje buvo organizuota an

troji operacija, kuriai vadovavo vokiečių kapitonas Ku

ehnas, pakeitęs susikompromitavusį leitenantą H. Hah

ną. Operacijoje dalyvavo reprezentacinė policijos kuopa, 
1-oji policijos kuopa, vokiečių žandarmerijos ir karinitĮ 
oro pajėgų daliniai su septyniais bombonešiais. Bombo

nešiai Čeremčicę bombardavo du kartus: vasario 13 die

ną ir prieš pat puolim,). Šį kartą operacija buvo sėkmin
ga - Čeremčicė buvo sunaikinta, ir raudonieji partizan ai 
nurimo iki gegužės. 

1943 metų kovo pradžioje reprezentacinė policijos 

kuopa paliko Svyrius ir kovo 15 dieną atvyko į Eišiškes. 

Kovo 22 ir 23 dienomis ji dalyvavo Dubičių akcijoje. Ge
gužės 28 dieną kuopa išvyko iš Eišiškių į Ryg,}, kur išbuvo 

iki spalio pabaigos. Čia ji buvo panaudota kaip manevri

nis dalinys prie policijos karininkų kurstĮ. Spalio pabai

goje kuopa grįžo į Lietuvą ir buvo panaudota Panevėžio 

rajone prieš sovietinius partizanus vykdytoje akcijoje. 

Čia ji išbuvo iki gruodžio. Gruodžio 3 dieną reprezenta

cinė policijos kuopa vėl atvyko į Svyrius ir buvo įtraukta į 

257-ąjį policijos batalioną 1256
• 

VokiečitĮ žandarmerijos vadas Lietuvoje, žandarmeri

jos kapitonas N. Brogmusas 1943 metų rugsėjo 14 diem} 

į sakė apskričių policijos pareigūnams saugoti nenuimtą 

derlit! Vilniaus apskrityje. Šiam tikslui iš kelių apskričių 
buvo komandiruoti 383 policininkai, tačiau į surinkimo 

vietą atvyko tik 275, kiti savavališkai pasišalino, t. y. de

zertyravo. Minimame N. Brogmuso nurodyme buvo tei 

giama, kad apsauga reikalinga 7-8 savaitėms. Iš tiesų ši 
užduotis buvo vykdoma l l savaičių. Nepaisant pažadtĮ, 
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'"' 253-iojo bataliono vado 
19•13- 12- 10 d. raporto 

nuorašas, LCVA, f. R-683, 
ap. 2, b. 28. l. 5. 

,:..,. lV,ukos policijos v.u lo 
1942- 10- 15 js,,kymo 
vertimo Į lic1uvi,1 kalbą 

nuorašas, te11 pat, f. R- 10 l 8, 
ap. l , b. 93, l. 48-54. 

1159 Docrm1enls on tlic Laws o/ 
W11r, p. 56. 

i?tO 1942 m. liepos mėn. 

suformuotas Panevėžyje ir 
n:mdojamas objekttĮ apsau
gai. Rugsėjo rnėn . atleistas 
nuo o bjekllJ apsnugos Pa

ncvė-iyjc ir priskirt.tS prie 
tvarkos po licijos vado Kau

ne. l943 m. vasario ,nCn. 
i!formuotas, bet po mClll 
vėl sukurtns. 19-1-1 m. spalio 

mCn. suburtM Dnndgc, 
knd hūll1 prljungtns prie 

2-ojo llctuvhĮ s11vnnorh1 
pėstinink,1 pulko. Lapkritio 
mCn. ,•ėl i!formuotas, o jo 
lik~ knrh,i p,·rkclti i 256-:)jj 
bnt.1liom1. 

atvykę saugoti derliaus policininkai, išskyrus retas išimtis, 
nebuvo grąžinti į ankstesnes tarnybos vietas - iš jų buvo 
sudaryta kuopa darbo jėgos mobil izacijai Vilniaus apskri
tyje vykdyti. Tai vėl paskatino vyrus dezertyruoti. Galiau
siai derliaus apsaugos kuopa buvo į traukta į 253-iąjį poli
cijos batalioną ir mesta kovai su sovietiniais par tizanais. 
Nors kuopa turėjo būti aprūpinama iš 253-iojo bataliono 
rezervo, jos aprūpinimas buvo nepakankamas•m_ 

Vykdydamas SS reichsfuhrer ir vokiečių policijos vado 
H. Himmlerio bei Trečiojo reicho vidaus reikalų minis
terijos 1942 metų rugpjūčio 31 dienos įsakymą, tvarkos 
policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje žandar
merijos pulkininkas dr. H. Hachtelis savo ruožtu spalio 
15 dieną pasi rašė įsakymą dėl priesaikos davimo lietuvių 
policijos batalionuose 1258

• Nors 1907 mettĮ spalio 18 d ie
nos lV Hagos tarptautinės konvencijos 45 straipsnis 1m 
draudžia versti užimtos šalies gyventojus duoti ištikimy
bės priesaiką ją užėmusiai valstybei, vis dėlto visi batali
om1 karininkai, puskarininkiai ir eiliniai, tarnavę ne ma
fo1u kaip keturias savaites, turėjo duoti tokią priesaik,Į: 

„Aš, policijos tarnautojas, prisiekiu biiti ištikimu ir 
dr,1siu; prisiekiu, kad s,1i iningai vykdysiu savo tarnybines 
pareigas, ypač kovoje su mirtinu bolševizmu. Šios prie
saikos įvykdymui aš pasiruošęs paaukoti savo gyvybę. 
Tepadeda man Dievas!" 

Viena tokit) priesaikos davimo iškilmitf įvyko 

1942 mettĮ spalio 26 dien.Į Kaune: prisiekė 9-asis lietuvitĮ 
policijos batalionas, dislokuo tas Kaune. Kartu prisiekė 

ir visi Lietuvos generalinės srities teritorijoje stovinč itĮ 

lietuviq policijos bataliom1 vadai, tarp jtĮ 1-ojo, 6-ojo, 
10-ojot260, 14-ojo, 251 -ojo, 252E (rezervinio) ir 254E 
(rezervinio). Bataliono kareivinitĮ aikstė iš pat anks
tyvo ryto buvo papuošta tautinėmis vdiavomis. Prieš 

devynias bataliono kariai išsirikiavo pr iesaikai. Lygiai 

9 vnland,) į iškilmitĮ nikštę atvyko SS ir policijos vadas 

Lietuvoje SS l,r(~111l~/i'ilm:r ir policijos generolas majoras 

L. Wysockis. tvnrk\)S µolidjos vadas prie SS ir policijos 
vado Lietuvoje žandarmerijos pulkininkas dr. H . Hnch -
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telis ir lietuvių policijos batalionų ryšių karininkas prie 
tvarkos policijos vado Lietuvoje štabo generalinio štabo 
pulkininkas leitenantas A. Špokevičius. Garbūs svečiai, 
priėmę bataliono vado raportą, apėjo karių rikiuotę. 

Kreipdamasis i lietuvių policijos bataliono karius gene
rolas L. Wysockis trumpai ir vaizdžiai apžvelgė kovos su 
bolševizmu eigą. Oratorius pažymėjo, kad drauge su visa 
Europa šioje kovoje dalyvauja ir Lietuva. Kalbėdamas 
apie priesaiką generolas pabrėžė, kad ji esanti sena kari
nė tradicija ir turi tikslą dar daugiau sujungti karininkus, 
puskarininkius ir kareivius bendruose kario darbuose 
ir žygiuose. Baigdamas generolas L. Wysockis palinkė
jo bataliono kariams ir toliau drausmingai bei garbin
gai vykdyti savo pareigas siekiant galutinės pergalės ir 
ateities laimėjimų. Paskui trumpą žodi tarė pulkininkas 
leitenantas A. Špokevičius primindamas bataliono ka
riams, kad lietuviai su bolševikais kovojo jau 1919 me
tais, prieš juos pakėlė ginklą 194 l metų birželio mėnesį, 
su jais kovoja ir dabar. Po kalbų didingai nuskambėjo 
~o~etijos_i~_Lietuvos himnai. Priesaiką, dalyvaujant vo
kiecių p~hc1Jos vadams ir aukštiems pareigūnams, priė
~~- pulkini~kas leit:nantas A. Špokevičius, lietuvių po
hc1Jos batalionų rys1ų karininkas prie tvarkos policijos 
vado Lietuvoje štabo. 

T~ _pačią dieną, 11 val. 30 min. įvyko iškilmės Karo 
muz1eJaus sodeJYJ·e prie Nežinomoka . . k š . 

. re1v10 apo. ventes 
proga SS ir policijos vadas LietuvoJ·e SS br,·gade,;,··h . l" .. 1 u rer 1r 
po ICIJos generolas majoras L. Wysockis pad.. . ik 
ant ž . r . eJo vam ą 

I·ki1 u~s1ų ietuv1ų policininkų ir batalionų karių kapo 
s mese dalyv 1· • · 

. avo ietuv1ų garbės kuopa voki • . . 1· 
tuv1ų štabo karin. . . . . . . , ec1ų 1r 1e-
Ded t . . mka1 ir v1s1 pns1ekusieji batalionų vadai 

an vam1kus su L• · 
mingas iškilme ·1· ~rota~ ietuvos himnas. Šias reikš-

s g1 1a1 susikaupę st b .. . . 
kauniečiai 1261. e eJo gausiai susirinkę 

. Tuo pačiu žandarmeri"os ulki . 
ho spalio 15 di . J P mnko dr. H. Hachte-

enos 1saky b 
vių 252E batalionas .. kimu uvo nustatyta, kad lietu-
š .. pns1e a 1942 metų 1· 
anc1uose (Kaunas}, ZSI-asis _ . spa 10 ~8 dieną 

spalio 30-31 dienomis 526 

"" Reikšmingos N bataliono 
iškilmės Kaune, Karys, 
1942, spalio 31, Nr. 45; 

Į laisvę, 1942, lapkr. 5, 
Nr. 259 (420). 

255-ojo lietuvių poli
cijos bataliono vadas 
Ryt1Jfronte kapitonas 
A. Kaza11as 

"'' 1942-09-0 l. 14-asis ba
lalionas buvo perkeltas iš 

Telši11 i Šiaulius. Žr.: LCVA, 
f. R- 1018, ap. l, b. 93, l. 38. 

'"' Vilniaus SD bataliom1 prie
saika, Karys, l 942, lapkr. 
14, Nr. 47. 

Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Alytuje, 1-asis - lapkri

čio 5 dieną Vilniuje, 6-asis - lapkričio 6 dieną Vilniuje, 
254E - konkreti data nenustatyta, 10-asis - lapkričio 

2 dieną Panevėžyje ir 14-asis - lapkričio 4 dieną Šiauliuo
se1262. Visur priesaiką turėjo priimti pulkininkas leitenan
tas A. Špokevičius. 

Ypač iškilmingai priesaikos davimo ceremonija įvyko 
Vilniuje BernardinlĮ sode. Čia 1942 metq lapkričio 6 dieną 
prisiekė Vilniaus 6-asis ir kai kurie kiti mieste dislokuoti 

lietuvilĮ policijos batalionai. Iškilmėse dalyvavo vokiečitĮ 
tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje 
žandarmerijos pulkininkas dr. H. Hachtelis, lietuvių poli
cijos batalionų ryšitĮ karininkas prie tvarkos policijos vado 

Lietuvoje štabo generalinio štabo pulkininkas leitenantas 
A. Špokevičius ir ryšių karininkas prie SS ir policijos vado 
Lietuvoje majoras Genrichas Songinas1263. 

Kai kurie lietuvių policijos batalionai, nusiqsti prie 
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~ytų_ fr~nto linijos, po kelerių metų turėjo dar kartą . -
s1ekt1. Lietuvių bat l' . pn 
l 

. . . . . a 10ną peremus vermachtui ir įlieJ·us J·1· 
yg1om1s te1sem1s 1· v k' · · k . ak l . . o iec1ų anuomenės eiles pasidarė 

_tua us p~kartotmes priesaikos klausimas. Tokios rie-
sa1kos davnno ceremo .. . , p · • . ntJa Įvyko l943 metų gruodžio 
menes, viename 1 · t • b . 
lia batai· d1e uv1ų . atal10ne Rytuose. Aikštėje ša-

1ono va o vadavtet. . • . . k. N' . . es ISSlrt moja karių gretos 
e viename veide nesimatyt· . - . . . . _ 1 sus1rupm1mo a d · • 

Pare1gunai gerai žino, kad šita . . .. _r . veJ0111ų. 
kovoti dėl savo 1,· . . pnesa1ka Jie 1s1pareigoja 
čių karo vėliava s:t::1r jos ~arbi~gos ~teities. Vokie
žengia pirmyn prie p 

I 
kta ger~i~nt gi~kla1s. Keturi vyrai 

a en os vehavos .d .. k . 
ką, o dešinę pakėlę aukš k . 

1
~ uz -~Ję airę ran-

iškilmingai karto,ia . ty~k artu su nkiuoteJe stovinčiais 
, pnesa1 os žod · · p 

taliono vadas ir b t 1· z1us. o priesaikos ba-
a a 10110 vokie •· •. k 

sveikina pareigū . . . _cių rysit! arininkas pa-
nus, 1zengus1us 1 · b . 

mo laikotarpi· 11·1 k 'd .. nauJą atahono gyveni-
, l e amas Jiems .• . 

pavojingoje tarnyb . k . . istvermes nelengvoje ir 
d

•. OJe, annes laimės t . . . 
z1augsmo laisvo· ,,... . . a e1tyJe ir pokarinio 

Je 1evyneJe12(),I 
1943 metų rugsėjo 19 d. . . 

vėliavos įteikim . . teną Vilniuje įvyko karinės 
. o vieno lietuvių . 

VOJančio Rytų f savisaugos bataliono ko-
. . ronte, atstovam . . ' 

v1mu tr jos įteikimo .. kil . _s ceremo111Ja. Vėliavos siu-
kl b š is mem1s r - · · . . u as „ arūnas" y,-

1
. upmoSi V1!111aus sporto 

. e tava buvo š . 
528 pa ventmta ir su dailiai 

Vie110 lietuvirĮ policijos 
bntalio110 kariai 

""' Batalionas prisiekia, Karys, 
1944, sausio 15, Nr. 2 
(1216). 

"'' Graius šarunicči11 pavy1.• 
dys. Vienam batalionu, 
Rytuose jteikta vėliava, le 11 

pat, 1943, rugs. 25, Nr. 39 
(1201), p. 246. 

'"' Suformuotas 1942 m. liepos 
mėn. Šiauliuose ir naudo
jamas objektų apsaugai. 
Rugsėjo mėn . atleistas 
nuo apsauginių funkcij11 ir 
priskirtas tv,irkos policijos 
vadui Kaune. 

'~' Suformuotas 1943 m. 
birželio mėn. Kaune. Nuo 
19•14-04-18. 253-iasis bala· 
lionas pavadintas lietuvi,1 
policijos 2531' batalionu 
(Utm1sd1e l'olizei-F-Bntnil
/011 Nr. 253). 

""' 1944 m. sausio mėn. perkel
tas i Minską ir vasario mėn. 

priskirtas armijų grupei 
„Mitte„ užnugario kovai su 

sovietiniais parti1.anais. 

'"' 1942 m. kovo mėn. 
suformuotas Kaune ir 
nusiųstas i Vilni11, iš kur 
liepos mėn. perdislokuotas 
i Korostcnj (Ukraina). Ten 
buvo naudojamas nu11nant 
derlh1 ir saugant j j nuo so
vietinių partizam1. 19·13 111• 

lapkr1•· • K 0 10 men. mi1iyjc prie 
oroSlenio sutriuškintas Ir 

ofi cialiai išformuotas. 

IĮ~ s 
augojo Maidancko 

koncentracijos stov)'klq. 
Zr. llilbcrg R. N11slk11/tėli11i, 
1111kos, stcbėtoj11i, p. 30 l. 

į.~ištu aktu perduota bataliono vadui, kuris ją paėmė bu
c1_uodamas. Šarūniečių įteikta vėliava atrodė tikrai jspū
dmgai. Vienoje jos pusėje žaliame fone - didžiulis tau
tinis trispalvis mūsų karių nešiotas skydas su meniškai 
stilizuotu Vyčiu, taip pat įrašas: ,,Sentėvių dvasia tevado
vauja Jums!" Kitoje vėliavos pusėje raudoname fone - di
džiulis Vyčio kryžius. Vėliavai taip pat buvo pagamintas 
ir gražus sudedamas kotas su viršūne1265. 

Kaip jau buvo minėta, per visą vokiečių valdymo 
laikotarpį Lietuvoje buvo suformuoti 26 policijos ba
talionai, reprezentacinė policijos kuopa ir policijos ka
valerijos eskadronas (vadas kavalerijos leitenantas Ka
rosas). 1943 metais šie policijos daliniai buvo išdėstyti 
taip: Lietuvoje buvo 1-asis, 2-asis, 6-asis, 9-asis, 10-asis, 
14-asis1266, 253-iasis1267, 257-asis batalionai ir batalionas 
,,Lietuva", reprezentacinė policijos kuopa, kavalerijos es
kadronas, Ilmenio ežero rajone - 5-asis, 13-asis, 256-asis 
batalionai, Baltarusijoje - 3-iasis, l 2-asis1268, 15-asis, 
254-asis, 255-asis batalionai, Ukrainoje - 4-asis, 7-asis, 
8-asis, l l -asis1269 batalionai, Latvijoje - 25 1-asis batalio
nas, Lenkijoje - 252-asis batalionasm0

• Kai kurių šaltinių 
duomenimis, vienas lietuvių batalionas veikė Italijoje, o 
kitas - Jugoslavijoje. Lietuvos generalinėje srityje dislo
kuott1 lietuvių policijos bataliom1 nuopelnas toks, kad 
soviett! inspiruojamas „partizaninis" karas Lietuvoje neį
gijo tokio masto, koki buvo numatę Maskvos ideologai. 

Ar teisinga vertinti karo metais įsteigtus lietuvit! poli
cijos batalionus kaip pradines karines pajėgas? Manyčiau, 
kad ne. Kariuomenė - tai valstybės ginkluotos gynybos 
institucija - krašto apsaugos sistemos pagrindinė dalis, 
sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos bei oro er
dvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos 
ar kitokio ginkluoto užpuolimo. Nors suvereni Lietuvos 
valstybė dėl SoviettĮ Rusijos okupacijos, o paskui dėl Tre
čiojo reicho reokupacijos nebuvo išnykusi, bet suverenių 
valstybės institucijų veikimas buvo laikinai sutrukdytas. 
Todėl apie jokios lietuvitĮ kariuomenės atkūrimą, žinant 
griežtą naujojo okupanto nuostatą šiuo klausimu, nega-
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lėjo būti ne kalbos. Policija yra teisėtvarką užtikrinantis 

vykdomasis valstybinės valdžios organas. Pagrindiniai 
policijos uždaviniai buvo nusikaltimų ir kitokitJ teisės pa
žeidimų prevencija, nusikaltimt) atskleidimas ir tyrimas, 
viešosios tvarkos, visuomeninės rimties bei saugumo, pi

liečių teisių, laisvių ir turto apsauga. Policija vykdė eismo 

saugumo priežiūrą, teikė neatidėliotiną ir kitokią sociali

nę pagalbą gyventojams, vykdė kitas vokiečit) okupantt) 
primestas nebūdingas policijai funkcijas. Be to, vokiečių 

policijos vadas H. Himmleris 1944 metais visiems lietu
vių batalionams oficialiai suteikė policijos vardą. 

4. 

25 7-asis lietuvitĮ 
policijos batalionas 

Kadangi beveik visų Lietuvos policinės rikiuotės pa
dalinių - būrių, kuopų, batalionų, pulkų - struktūra buvo 

b_emaž vienoda, panagrinėkime vieno iš jų - lietuvių sa

~isa~~os dalinių 257-ojo policijos bataliono - steigimo 
1stonią'. st_r~ktūrą, ginkluotę ir aprūpinimo tvarką 1211 _ 

. Sov1~tm1~ '.storikų duomenimis, 1943 metų rudenį 
L1_etu~o1e ve1ke 56 bolševikiniai partizanų būriai ir gru
~e~'.21._ Partiz~nų.~aliniai nuolat didėjo, nes ir per fronto 

lm1ią b~vo smnc1ami pastiprinimai, be to, permetami 
oro kehu. Nuolat buvo . •. . . ki 

. . • smnciam1 ce stų kadrai, kurie 
tęse savo_ p~1e~karinę veiklą partizanų gretose. Pirmas žy-
mus sov1etm1ų partiza •· 1. . 

. . . nų ispuo 1s Lietuvos generalinėje 
sntyJe Įvyko 1943 metų rugsėjo l dieną Kaune kai buvo 

;yvusap·~~1~dlin9tas šaudmenų sandėlis ir pakeliui 2; lokomo-
1 . 43 metų p b . . l b . 

Parr .kl š· a_ a1g0Je a a1 suaktyvėjo sovietinių 
izanų ve1 a taures ryt L" . 

jų naikinimo b l" ų ietuvo1e, ypač vadinamų-
Jie paprastai bua:; tt:ų (ucm?e_6~~enbHb1e 6amanbOHIJI). 

n ę puldmeti lietuvių policijos punk-
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"" l . B. Lietuvių npsaugos 
dalinh1 257 lln .. Karys, 
1979. Nr. J, p. 94- 1 o 1, Sio 
h.ttaliono organincinė 
~truktl1ra pateikta ~ioje 
monografijoje. 

12
"

1 CourmrKuri Co,oJ tl lOON 

lk.nuKoti 01,1c11rrmtttHH01i 

oo,i111,1. l 9•11- 1945, Mo
CKDa , 1985, C. 372. 

.,., XnynT B., rpy111111 opM111i 

.,Cellep ", MocKnn, 2005, 
crp. 340. 

t 

"" Tvarkos policijos vndo pnc 
SS ir policijos vado Lietu 
vojc 1943-21 -20 isakymo 
vertimo nuora!,L<, U , VA, f. 
R-666, ap. l , b. 5, l . 202 

11~ UctuvitJ savisaugos dalinių 
inspcktorinus 1943-12-21 
ra!lo nuornšns, tm pat, 
f. R-409, np. l, b. 23, l. 16. 

tus, puikiai žinodami, kad tai daug lengvesnis ir ne toks 

pavojingas grobis nei vokiečių policijos ar karit! įgulos. 

Partizaninio karo specifika pavertė vokiečių ir sovietų 
priešpriešą nešvaria ir kruvina veikla: kova iš abiejlĮ šalių 

vyko negailestingais viduramžių metodais - nesigailint 

moteni, vaikų ir senių. Buvo žudomi taikūs gyventojai, 
deginami vienkiemiai, kaimai (po karo sovietų ideologai 
už tai visą kaltę suvertė vokiečiams, ypač lietuvilĮ poli
cijai). Vienos šalies žiaurumas sukeldavo dar didesnį 

žiaurumą kitos, ir sunku pasakyti, kas pirmas pradėjo 
beprasmiškas žudynes. Lietuvos gyventojai tradiciškai 
atsidūrė tarp kūjo ir priekalo: iš vienos pusės, vokiečių 

valdžios griežtumas, iš kitos - ne mažesnis žiaurumas 
.,liaudies keršytojų" atžvilgiu tų, kurie buvo ne su jais. 

Augantis partizaninis karas kėlė vokiečitĮ civilinės 

administracijos ir lietuvitĮ savivaldos įstaigų susi rūpini

mą: iškilo reali grėsmė lietuviams ūkininkams, jų išau
gintam derliui, sutriko žemės ūkio produkcijos tiekimas 

Vilniui. Be lietuvių pagalbos kova su sovietiniais pogrin
dininkais ir partizanų daliniais vokiečiams būtt) buvusi 
labai sunki. Tam tikslui vokiečių policijos vadovybė pri
ėmė sprendimą Šiaurės rytl) Lietuvoje dislokuoti stipres

nius lietuvitĮ savisaugos dalinius: Adutiškyje - 2-ąjį poli
cijos bataliomĮ, o Svyriuose - naujai kuriamą 257- ąjį 1m. 

1943 metų pabaigoje daugelis lietuvių viešosios poli

cijos karininktJ, žemesnit1 vadtJ ir policininkl) pttlkininko 
leitenanto W. Musilio įsakymu buvo perkeliami į polici

jos rikiuotės dalinius. Tai sukėlė jtJ nepasitenkinimą. Tei
sindamasis W. Musilis gruodžio 21 dienos rašte, skirtame 
257-ojo bataliono vadui, teigė, jog tai padaryta, kad da
liniui būtt1 galima skirti nuo 1944 metl) sausio l dienos 

įsigaliojantį didesnį savisaugos batalionų naril) atlygini

mą. Paleidus 257-ąjį savisaugos batalioną, jo kariai vėl 

bus priskirti lietuvitĮ policijai, kur įgijo pelnytą pirmeny
be, ,,įwrtinant ir pripažįstant jlĮ žygius kovoje su banditų 
gaujomis"127s, 

Spalio 24 diem) kovos su sovietiniais partizanais Šiau
rės ryttĮ Lietuvoje vadas vokiečil) policijos majoras Kur-
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257-ojo lietuvi11 policijos 
bataliono vadas kapito
nas V. Milia11skas 

"'' Policijos majoro (Ma;or 
der Sc/1111zpol1zer) laipsnis 
su1rik1as nuo 1943-06-21. 

2r.: lt11 pat, f. R- 1018, ap. l, 
b. 96, l. 102. 

"" L B. Lietuvių apsaugos da
linių 257. Bn, Karys, 1979, 
Nr. 3, p. 98. 

tas Konigas1276 sušaukė visų trijų ( 1-osios, 2-osios ir 3-io
sios) policijos kuopų vadų pasitarimą. Reprezentacinės 

policijos kuopos vadas kapitonas V. Miliauskas į pasita
rimą neatvyko, nes jo kuopa tada dalyvavo kautynėse su 
sovietiniais partizanais Panevėžio apskrityje. Tame pa
sitarime policijos majoras K. Konigas paskelbė tvarkos 
policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje polici
jos pulkininko W. Denicke įsa1..-ymą dėl lietuvių savisau
gos dalinių reprezentacinės policijos, 1-osios, 2-osios ir 
3-iosios policijos kuopų sujungimo į lietuvių savisaugos 
dalinių 257-ąjį policijos batalioną, kurio vadu skiriamas 
kapitonas V. .!vWiauskas. Kadangi pats bataliono vadas 
tuo metu negalėjo prisidėti prie bataliono formavimo, šis 
darbas laikinai buvo pavestas kitam lietuvių kapitonui, 
tarnavusiam policijos majoro K. Konigo štabe. Lapkričio 
19 dieną buvo galutinai suformuotas bataliono štabas, o 
jaunesnysis leitenantas Zaleskis paskirtas bataliono adju
tantu. Deja, štabe labai trūko patyrusių karininkų. Gruo
džio 4 dieną 257-asis policijos batalionas buvo galutinai 
suformuotas ir perduotas atvykusiam į Svyrius kapitonui 
V. Miliauskui. 

257-ojo policijos bataliono kuoptĮ pavadinimai buvo 
tokie 'm : 
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257-ąjį policijos batalioną sudarė viena dviratininktĮ 
kuopa, trys šaulių kuopos, pionierių, ryšininkų ir ūkio 
būriai, bataliono štabas ir bataliono t varstykJa. 1944 metų 

vasario mėnesį batalione buvo 433 karininkai, puskari
ninkiai ir eiliniai policininkai. 

Bataliono kuopą sudarė trys šaulių ir vienas sunkiųjų 
k'llikosvaidžių būrys, vadovybės skyrius. Joje buvo apie 90 
policininkų. Šaulių būrį sudarė būrio vadas, būrininkas ir 
trys koviniai skyriai. Sunkiųjų kulkosvaidžių būryje buvo 
būrio vadas, būrininkas, keturi sunkiųjų kulkosvaidžių 
skyriai ir vienas minosvaidžio Sk")'rius. 4-oji šaulių kuopa 
minosvaidžio neturėjo. 1-oji dviratininkų kuopa taip va

dinta todėl, kad jos 1-asis ir 2-asis būriai buvo aprūpinti 
dviračiais. 

1944 metų sausio pabaigoje 3-ioji šaulių kuopa (bu
vusi _2-oji policijos kuopa) buvo išformuota: pusė jos ko
votoJų buvo perkelta į 2 -ąją, o kita pusė - į 4-ąją šaulių 
ku~pą. Galutinai išformavus 7-ąjį policijos batalioną vie

na J
0

_ kuo~a (per 1_00 policininkų) buvo perkelta i 257-ąjį 
batalioną_~ p_avadmta 3-iąja šaulių kuopa. Kuopoje palik

ta 
90 p_oli_ci~mkų, kiti buvo perkelti į 1-ąją dviratininkų 

kuopą 1r ukio būrį. 

P!onierių būrys, paėmus iš trijų skyrių po septynis ko
v~toJu_s ir ~ūrininkus, buvo suformuotas 1944 metų vasa
rio menes1 Ią r • . b 

. . pa ! menes! uvo įsteigtas ir ryšių būrys, 
pavaldus bataliono adjutantui. 

rys ~~1:~ionkyro ~tab_ą sudarė rikiuotės skyrius, ryšininkų bū-
' wuo s ius ir ūkio b - Riki 

buvo tokia· 1 d. urys. uotės skyriaus sudėtis 
viršila 2 k .d a Jutantas, l kvotos karininkas,! skyriaus 

' a rų tarnyba 1 ·· •nk 
viso 7. ' masmi as, l registratorius, iš 

534 

• 

LietuvirĮ policinink11 
bunkeris 

,,, Ten pat, p. 100. 
Ūkio skyrių sudarė: 

Viršininkas l 

Skyri"us viršila l 

Mašin inkas l 

Atlygmimo dalis (sąskaitininkas ir raštininkas) 2 

Ginkluotės dalis (ginkhmnkas ir 2 eilin,:u) 3 

Mitybos dalis (maistininkas ir sandėlininkas) 2 

Aprangos bei inventoriaus dalis ( uJ..-vedys ir sandėlininkas) 2 

Iš viso 12 

Bataliono tvarstykloje buvo sanitarijos karininkas gy

dytojas ir du sanitarai. 257-ojo bataliono sudėtis 1944 metų 
vasario mėnesį buvo tokia: 

Karininkai Puskarininkiai, eiliniai Iš viso 

Bataliono vad as l - l 

Rikiuotės skyrius 2 5 7 

Ūkio skyrius l 11 12 

Bataliono tvarstykla l 2 3 

1-oji dviratininktĮ kuopa 2 88 90 

2-oii faulitĮ kuopa 3 87 90 

3-ioji šaulhĮ kuopa 4 86 90 

4-oii šaulitĮ kuopa 3 87 90 

Pionierių būrvs l 22 23 

Rvšin ink,1 burvs - 20 20 

Ūkio būrys - 7 7 
Iš viso 18 4 15 433"" 
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257-ojo policijos bataliono padalinių ginkluotė buvo "" ·re11 pat. 

labai įvairi, tai neigiamai veikė ne tik sprendžiant tieki-

mo bei aprūpinimo klausimus, bet ir kovos rezultatus. 

Policininkų šautuvai buvo Mauser sistemos, visi vieno-
do kalibro: 1898 metų vokiški, belgiški ir čekiški. Turėjo 

lengvuosius čekų kulkosvaidžius „Bruno" ( 1-oji ir 3-ioji 

kuopos) ir angliškus Pirmojo pasaulinio karo laikų (2-oji 
ir 4-oji ln1opos). Etatinis lengvtĮjų kulkosvaidžių skaičius 

kuopoje - 9, tačiau kiekviena kuopa jų turėjo net po 12. 
Bataliono ginkluotėje buvo keli vokiečių Maxim sis

temos sunkieji kulkosvaidžiai, o visi kiti - tos pačios sis

temos rusų gamybos. Kiekviena kuopa buvo ginkluota 
keturiais sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Kuopa, perkelta iš 
7-ojo policijos bataliono, atsivežė aštuonis rusiškus Ma
xim tipo sunkiuosius kulkosvaidžius. Buvo paimti keturi 
sunkieji kulkosvaidžiai, jais apginkluotas pionierių būrys 
ir viena ryšininkų būrio grandis. Taip pionierių būrys 
tapo sunkiųjų kulkosvaidžių daliniu. 

257-asis policijos batalionas turėjo tris rusiškus 40 mm 

mi~~-svai~ž-~us, kuriais (po vieną) buvo apginkluotos 1-oji, 
~-011 ir ~:1011 kuopos. Kuopos dar turėjo po keletą vokiškų 
'.: suo'.11 1~k_ų auto~atų, taip pat rusiškų automatų, atimtų 
is sov1etm1ų parlizanų, bet jie į sąrašus nebuvo įtraukti. 
1944 

metJ !iep?s_pabaigoje batalionas buvo perginkluo
tas pra~~~z1škais sautuvais ir lengvaisiais kulkosvaidžiais, 
o sunkieJI kulkosvaidžiai buvo palikti tie patys - ki 'ki . 

· •ki 'f; · VO S Ir 

d
r~s1s . a1gi bataliono ginkluotė buvo šiek tiek suvieno-

mta ,219 T k 1· 
L

. ." var os po icijos vadas prie SS ir policiJ. os vado 
1etuvo,e 1· ·· lki . 

( . , po ICIJOS pu ninkas leitenantas dr. W. Musilis 
pakeitęs W Den · k ) •. . 

kl. . · ic e zmo1o, kad batalionas turi ginklų 
perte 14· Jis keletą ka l k · · • 
•· b . r ų esmosi tą perteklių atimti ta-
c1au atahono vadas k . ' 
kumpio ir kia . . . apitonas V. Miliauskas, pasiėmęs 

usmių, nuvykdavo · K · • 
kydavo bat 1· l auną ir reikalą sutvar-

a 10110 naudai. 
Bataliono ūkio tam b . •. . 

to, algų, aprang . y 
0
~ ~'.rsmmkas parengdavo mais-

os ir amunictJos .• k k 
davo ryšių ka • . ,. parrus as, urias pateik-

n111n11..o štabui o •. 
perduodavo voki . . ' sis savo ruožtu paraiškas 

ec1ų tvarkos policijos vado štabui Kau-
536 

Poilsio pertrauka tarp 
1111iši11 

ne, kur buvo tvarkomi visi tiekimo reikalai. Maistas buvo 
gaunamas reguliariai, bet aprangos tiekimas gerokai „šlu
bavo", ypač 1944 metų birželio ir liepos mėnesiais. Kartais 

bataliono policijos padalinilĮ nebuvo galima panaudoti 
kovos veiksmams, nes kariai, visiškai nunešioję batus, 
naujų dar nebt1davo gavę. Labai sunkiai buvo tvarkomi ir 
aprūpinimo uniformomis reikalai. 1-oji ir 3-ioji kuopos 
vilkėjo prieškarinės Lietuvos kariuomenės ir policijos 
uniformas, o 2-oji ir 4-oji kuopos - vokiečitĮ policijos su 
Lietuvos kariuomenės laipsnitĮ skiriamaisiais ženklais. 

257-ajam policijos batalionui buvo priskirtas vokiečių 
ryšių karininkas ir nedidelis štabas. Jo uždavinys - palai
kyti ryšius su bataliono vadu ir rf1pintis tiekimu. Ryšių 
karininko štabą sudarė pats ryšių karininkas, sekretorius 
(dažniausiai leitenanto laipsnio), kuris rūpinosi tiekimo 
reikalais, ir keli raštininkai vachmistrai. Batalionui for
muojantis ryšių karininko pareigas laikinai ėjo policijos 
hauptmanas (kapitonas) H. Reininghausas, o po jo trum-
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pai buvo paskirtas vienas policijos vyresnysis leitenantas. 
Ilgiausiai tas pareigas ėjo policijos kapitonas Klihnas. 

1944 metų spalio mėnesį 257-asis policijos batalio

nas atsidūrė Dancige. Čia jis formaliai buvo įtrauktas į 
2-ąji lietuvių savanorių pėstininkų pulką, tačiau netrukus 
gruodžio mėnesį buvo sutriuškintas, o skurdūs jo likučiai 
išskirstyti į kitus dalinius. 

5. 
Tarnybos ypatumai ir 

materialinis-techninis 

aprūpinimas 

Lietuvių policijos batalionai, taip pat ir aptartasis 
257-asis, buvo komplektuojami beveik savanoriškumo 
principu. Steigiant policijos batalionus pradiniame etape 
sava~orių visiškai pakako, nes buvę policininkai, kariai, 

p~tizanai ~iela_i stojo kovoti su bolševikais. Vėliau i ba
talionus st0J0 tie, kuriems grėsė priverstinis išvežimas 

~a~ba~s į Vo~~tiją arba į Reicho darbo tarnybą. Stodami 
l het~v1ų pol1C1Jos batalionų gretas tūkstančiai Lietuvos 
~rų išvengė žeminančio ir vergiško darbo vokiečių fab
rikuose. 

. Vil~iaus apygardos vadas savaitraštyje „Karys" įdė-
JO tokio turinio skelb' V . 

.. imą: » yra1 lietuviai, 18-35 metų 
amz1aus, šaukiam· t • . . 
gos D 1· . l s oti savanona1s i Lietuvos Savisau-

a 1111us, Vilniuje Dėl l kr . . . 
savivaldyb b . : są ygų eiptis Į savo valsčių 

es ar a Į Lietuvos S · 
Apygardos štab Vil . . . ~v1saugos Dalių Vilniaus 
kamba •12ao ą •. 11lUJe, /ezuitų g-vė 3, II aukštas, 10 

rys. Tac1au netruk •. 
dintas. 1942 li us amziaus cenzas buvo padi-

metų epos 25 di i- • 
policijos ryšio kar· . k ~ną ietuvių policijos šefas, 

111111 as V Re1vyt· · 1· . 
batalionų ryšio ka . . nkas · is ir 1etuv1ų savisaugos 
leitenantas A. š o{m'. •. . ~eneralinio štabo pulkininkas 

p ev1c1us isplatino ats· . kim . . 
isau ą Į Lietuvos 
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1 Kviečiami stoti savanona1S, 
Knrys. 1942, biri. 27, Nr. 2i 
( 1136). 

► 

,u, Atso!auk1mo tekstas, LCVJ\, 

(. R-683, ap. 2, b. 13, l. 69. 

'"' Tv•rkos pohciJOS vado pa
voduotOJO 1942-08-15 rašto 
vertimo i lietuvių kalbą 

nuorašas. ten pnt. (. R- IO 18, 
ap. l , b. 93. l. 27-29. 

"" Vicas J •• SS tarnyboje, p. 22. 

"" Polic,jos st•tutas, LCVA, 
f. R-683, ap. 2, b. 4, l. 12. 

vyrus ragindami aktyviau stoti tarnauti i lietuvių savisau

gos batalionus. Buvo priimami visi sveiki ir patikimi vyrai 
nuo 2 1 iki 45 metų 1281

• Dokumente rašoma: 

,,Lietuviai! Atlikime savo pareigą - stokime savano

riais į Lietuvių Savisaugos batalionus ir aktingai dalyvau

kime kovoje su pragaištinguoju bolševizmu. Nepamirški
me, kad kova už Europos laisvę yra drauge kova už mūsų 
brangiosios Tėvynės Lietuvos laisvę." 

Per visą karo laiką vokiečiai nebuvo paskelbę nė vie
nos mobilizacijos į policijos dalinius. Nors vokiečių po

licinė vadovybė Lietuvoje ne kartą ragino aktyviau ver
buoti savanorius į lietu,·ių policijos batalionus, tačiau 
ji reikalavo griežtai laih.-ytis savanoriškumo principo. 

Tai patvirtina tvarkos policijos vado prie SS ir policijos 
vado Lietuvoje pavaduotojo policijos majoro E Dungso 
1942 metų rugpjūčio 15 dienos raštas1282

• Tiktai retkar
čiais vokiečiai griebdavosi įvairių spaudimo būdų. Labai 

svarbu buvo tai, kad lietuviai, stoję į policijos dalinius, 
arba jų šeimos nariai atgaudavo sovietų nacionalizuotą 

nuosavybę. Pradiniame karo etape nemažas akstinas stoti 
savanoriu į policijos batalioną buvo materialinė nauda. 
Vedęs eilinis policininkas, kurio dalinys dislokavosi už 
Lietuvos ribtĮ pafrontės ruože, gaudavo 465 rb per mėne

sį, kuopos viršila - 960 rb, leitenantas - 1170 rb, kapito
nas - 1630 rb1283

• Kadangi policininkai buvo aprf1pinami 
maistu ir drabužiais, jie beveik visą algą palikdavo šei
moms, kurios, be to, dar naudojosi įvairiomis privilegijo
mis: maistą už korteles pirko be eilės, nemokamas butas, 
aprūpinimas kuru ir kt. 

Buvo nustatyta tam tikra policijos pareigūmĮ kėlimo 
į aukštesnį laipsnį tvarka12s.1• Kiekvienas kandidatas poli
cininkas, sėkmingai baigęs pirminį mokymą ir teigiamai 
viršininkt1 atestuojamas, buvo keliamas į policijos sargy
binio laipsnį . Policijos sargybinis, ištarnavęs ne mažiau 
kaip dvejus metus ir teigiamai atestuojamas, galėjo bf1ti 
keliamas į policijos vachmistro laipsnį ir t. t. Gavus laips
nį reikėjo tarnauti tam tikrą mettĮ skaičių: 
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Policijos sargybinis 2 metai 

Pol1C1JOS vachmistras 3· 

Policijos \")'fCSO)'SIS ,·achmistras 5• 

Pol,c1jos kanninkas kandidatas 3 • 

Policijos lc1tenan1as 3• 

Pol1ci1os vyresnysis leitenantas 3• 

Pol1c1JOS kapitonas 3" 

Pohajos maioras 2 · 

Pol,cijos pulkininkas leitenantas 2· 

Pol1C1JOS pulkininkas nenustatyta 

Lietuvių policijos pareigūnai, ypač pasižymėję ir tu
rintys nuopelnų policijos tarnyboje, buvo keliami į aukš
tesnį laipsnį ir neištarnavę nustatytų metų. 

Reicho tvarkos policijos vado pavaduotojas SS grup
penfiihrer ir policijos generolas leitenantas Otto Winkel
mannas 1943 metų vasario 12 dieną pasirašė aplinkraštį 

de! _Rytų sričių policijos pareigūnų skatinimo ir apdova
n~!i~o tvarkos. Lietuvių policijos pareigūnai savo Tėvy
ne1e lf.po!icijos _batalionų kariai fronte, pasižymėję kovoje 
su ~0!~emn:iu ~ ~ž drąsą bei sumanų pareigų atlikimą 
vo~ec'.ų policines ir karinės vadovybės buvo apdovanoti 
or~ais, medaliais ir kitais įvairiais nuopelnų ženklais. Už 
ypatingus tarnybinius ir k , · 

. O\ inius nuopelnus pirmiausia 
bu_vo pakeliamas policijos pareigūno laipsnis jis būdavo 
pnstatomas įvairiems koviniams apdo .. , vano1imams 

A. Hitlerio 1942 m t r . . 
b . . e ų iepos 14 dienos potvarkiu 
/ųvo_l!~t:igtas specialus medalis, skirtas užimtų Rytų sri-

p1 iec1ams, tarnau1·anr 1· . . 
t- ki .. iems po JCmese-karinėse struk-urose vo ecių p „ d use1e, ap ovanoti: Ženklas už d . 
nuopelnus Rytų taut . _,,. rąsą ir 
Verdienst-Aus . h ų gyventoJams (Tapferkeits- und 

ze,c nungen rur A h .. . 
Medalis buvo dvi·e· 1 . 

1 ' . nge onge der Ostvolker). 
JŲ aipsrnų I t · · 

dovanotaJ·am po!· .. k . r ure1o penkias klases. Ap-
1cmm u1 ar kar· • ku· . . 

kuris suteikdav . . mm 1 1te1kdavo raštą, 
o nemazai priv'l .. . •. 

apdovanojimo p 'ld . 1 egiJų. Pne s10 I klasės 
k api omai buv ki · 
olado, alkoholio ir kt B o s narna cigarečių, šo-

premijos: l laipsnio - 2~ ~to, buvo nustatytos piniginės 
Arba skirdavo ze· . kl ' II - 50 RM, III - 100 RM12ss 

mess yp š· · 
kardais medalis prilygo 11 ~ -as 

1
_s 2 klas.~s ~asidabruotas su 

540 es Gelezm10 kryžiaus ordi-

"" Reicho t,.trkos policiJos 
štabo aplinkraščio 1·ertimo 
i lietuvių kalbą nuorašas, 
t,n pat, f R- IOIS, ap. 1, 
b. 96, l. 30-32. 

'"' Uttlcjohn D., Fore,gn 
L,gio11s o/ the 1/1ird Rc,cy. 
Vol. 4, San Jose, 1987, 

nui, o l klasės pasidabruotas su kardais prilygo I klasės 
Geležinio kryžiaus ordinui1286. 

Be jau minėto medalio, skirto Rytų tautoms, pats 
aukščiausias Antrojo pasaulinio karo metais lietuvių ka
rių (policininkų) gautas apdovanojimas buvo Geležinio 
kryžiaus ordinas. Šiuo II klasės ordinu buvo apdovano
ta beveik 100 lietuvių, atliekančių nelengvą tarnybą Ry
tuose1287. Kiek pavyko nustatyti, 3 lietuviai gavo I klasės 

Geležinio kryžiaus ordiną. Deja, nė vienas lietuvis ne
buvo apdovanotas Riterio kryžiumi prie Geležinio kry
žiaus1288. Lietuvių policininkai, dešimt kartų užkirtę kelią 
geležinkelio sprogdinimams, taip pat gaudavo II klasės 
Geležinį kryžių. Dažniausiai lietuvių policijos dalinių ka
riai būdavo apdovanojami II klasės Karo nuopelnų kry-

p. 347-349. 

•~- Apdovanoti pasižymėjimo 
ženklais, Karys, 1944, geg. 
6, Nr. 18 (1232); Selenon E., 
Taip nusipelnomas Gele
žinis Kryžius, Karys, 1944, 
liepos l, Nr. 26 ( 1240); 
Narsūs kariai apdovano• 
ti Geležiniais kry-iiais, 
Karys, 19H, gcg. 13, Nr. 19 
(1233). 

•?M Šiuo vienu aukščiausių 
apdovanojimų buvo pažy
mėta 17 latvių ir 6 estai. 

,.., Pristatyti apdovanojimui 
sąrašai, LCVA, f. R-666, 
ap. l , b. 8, l. 78; tc11 pat, 
f. R-659, ap. 2, b. 65, 
l. 1-24, ir kt. 

"" Karys, 1944, sausio 15, 
Nr. 2 (1216). 

žiumi su kalavijais (Das Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse 
mit Schwertern, įsteigtas 1939 metų spalio 18 dieną) 1289. 

Prieš 1943 metų Kalėdt/ šventes vieno Vilniaus batali
ono, anksčiausiai išvykusio i Rytus, penki kariai apdo
vanoti Geležiniais kryžiais II laipsnio ir 28 kariai Karo 
NuopelntJ kryžiais su kardais JI laipsnio1290• Be to, lie
tuvių policijos pareigūnai buvo apdovanojami įvairių 

klasių bei kategorijq Narsumo ženklu su kardais (Tap
ferkeits-auszeiclm1111g mit Schwertern), Žiemos kautynių 
Rytuose 1941 - 1942 metais medaliu (Winterschlacht im 
Osten 1941/ 1942, įsteigtas 1942 mettJ gegužės 26 diemĮ), 

įvairit1 kategorijtĮ Sužeidimo ženklu (Venvundeten-Ab
zeichen), Demjansko skydu (Demjanskschild) ir kt. Už 
dalyvavimą puolime pirmosiose fronto linijose ne ma
žiau kaip tris kartus policininkai buvo apdovanojami 
Puolimo ženklu (Sturmabzeichen, įsteigtas 1939 metų 

gruodžio 20 dieną). 

Pasižymėjimo ženklas Demjansko skydas buvo įsteig
tas 1943 metti balandžio 25 dieną siekiant pagerbti ir pa
žymėti tuos karininkus, puskarininkius, kareivius ir visus 
kitus kariuomenei priklausančius asmenis, kurie buvo 
Demjansko ruože (Rytų frontas) nuo 1942 metti vasario 
8 iki 1943 metų balandžio 21 dienos apsupti ir snieguose 
bei leduose išsilaikė prieš gausesnes priešo pajėgas. Dem-
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janskas - tai ir nežinomo lietuvių policijos bataliono kario 

kietumo ir pasiaukojimo simbolis, kuris išlaikė nepajudi

nan1ą tikėjimą pergale ir neįmanoma padarė įmanoma. 

14 mėnesių jie kartu su vokiečių kariais buvo apsupti, 
jų likimas galėjo kiek·vieną dieną būti nulemtas, bet jie 

nenustojo vilties. Jie sėkmingai baigė gynimosi kovas ir 

buvo iš geležinio apsupimo išvaduoti. Demjansko skydui 
gauti buvo būtinos tam tikros sąlygos: išbūti apsupime ne 
mažiau kaip 60 parų; būti sužeistam ar apšalusiam ; paro

dyti drąsą gynybiniuose mūšiuose. 

Šalia apdovanojimų buvo reglamentuota ir įvairių po

licinių institucijų baudimo teisė. Apskričių ir policijos 
batalionų vadams buvo suteil-ta teisė bausti drausminė

mis baudomis: 

l) visus policijos pareigūnus, išskyrus karininkus ir 
puskarininkius - iki 14 parų arešto; 

2) puskarininkius - iki 8 parų arešto; 

3) karininkus - iki 8 parų namų arešto1291• 

Deja, į lietuvių policijos gretas patekdavo ir ne visai 

tinkami šiai garbingai tarnybai žmonės. Prasižengę lie

tuvių policijos pareigūnai (girtuokliai, apsileidę parei

gūnai, simuliantai, melagiai) policijos vadų potvarkiu be 

jokio teismo atskiru ir greitu sprendimu buvo siunčiami 

i Kircholmo priverčiamojo darbo stovyklą (Latvija). Šioje 
stovykloje buvojo šie buvę lietuvių policijos pareigūnai : 

buvęs Sedos punk-to vedėjas Saliamonas Lukšys, Kauno 

apskrities policininkas Kazys Šeškevičius, geležinkelių 
policijos vyresnysis policininkas Jonas Rudaitis, Kauno 

miesto policijos saugūnas Adolfas Ulevičius ir p olicinin

kas Jonas Miliauskas, Trakų apskrities vyresnysis saugū
nas Petras Černius. Tuo metu lietuvių policijos mėnraštis 
,,Policija" į šiuos gėdą garbingai Lietuvos policijai dariu

sius asmenis kreipėsi tokiais žodžiais, kurie aktualūs ir 
dabartinei lietuvių policininkų kartai: 

.,Ponai, jeigu jūs negailite savęs, savo artimųjų ir są
moningai naikinate brangiausią žmogaus turtą - sveika

ta, tai bent nebūkite lietuvių tautos duobkasiais. Jei jūs 
žudote save, tai dar maža bėda (nors ir tai yra negausiai 
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„ li<lm1ų n ,ų lwnninko 

prie 1,.irkos pohciios \Jdo 
L1e1u,-01c Šlabo aphnW 

ėio nuoraša,, LC\i\, f. 
R-683. •P· 2, b. l. l. 32. 

LietuvilĮ policijos bataliono kari1Į poilsio akimirka 

"" Pol,cl)n, 1944, gegužė. lietuvių tautai didelis nuostolis), bet svarbiausia, k~d-to
kiu savo elgesiu jūs stumiate į skurdą ir v~rgą bei ltg~s 
savo šeimas, demoralizuojate aplinkinį jaunimą, kauno ir 
miesttĮ gyventojus, savo tarnybos draugus .. ~t~i~ _sakant, 
kuo patys „kvepiate", tuo ir kit_us :•t_epate . 1:1 JUS n_o~s 
truputį mylite savo tautą ir nor'.~e ia1_ gera, uzu_ot _na1k1-

nę sveikatą ir moralę, taupykite Je~as _ir n~~dokite !as ~~~ 
l . . pa11·krinti. Jiis neretai dedates d1deha1s „patnota1s , a1sve1 , . .. " 

. . s puikiai žinome, kokią „kilnią tautos m1s1Ją 
taciau me . k · · · 

. . L" t vos dalyse karts nuo karto atite a pns1ge-ryt111ese 1e u . . . . .. 
dal·1s mtistĮ savisaugos ir hetuvn1 pohc1ios 

rę samagono . . . . 
. .,k kad mes negalime j tĮ pa1111ot1 su tais 

vyrų. Savaim e a1s u, . . . . . _ 
lietuvių kariais ir policijos vyrais, kune ga:b'.nga1 ka~na 
. f d"ngai atlieka J·iems pallkctas pareigas s1 ronte ar pavyz 1 

k • "d . < > "IZY) rasto v1 uie •·· · . k • · d ·k· t Į ko a1 vis aulki 1943 meili pavasario, t. y. t t o ~• '.. 
. 1· .. ·e tarnavusitĮ lietuvių imta sn1st1 l frontą, no-

g1au po ICIJOJ < • • 
. 1· .. ·e buvo pakankamai, per menes1 

rinčitĮjtĮ tarnauti po ICIJOJ . . k 
.. 70- 80 naui·ų žmonn/. Spaudoje sua -

buvo prumama po 
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tyvinus verbavimo propagandą į tarnybą policijoje buvo 
priimta apie 600 žmonių, bet pasklidus gandui, kad lietu

vių policija siunčiama į frontą, beveik nutrūko norinčitĮjų 

tarnauti policijoje srautas, ir per mėnesį buvo priimti vos 

keli žmonės. 

Kai 1943 metų viduryje pradėjo veikti šauktinitĮ svei

katos tikrinimo komisija (tarnybai kariuomenėj e, darbui 
Vokietijoje ir t. t.), vėl nemažai jaunuolių sutiko tarnau

ti lietuvių policijoje, siekdami išvengti šaukimo. Tačiau 
tuo metu į tarnybą policijoje buvo galima priimti tik tu
rinčius darbo biuro leidimą. Nepaisant to, įvairiais būdais 

tarnauti lietuvių policijoje buvo priimta 15 12 jaunų žmo
nių1291. 

Lietuvių policijos ryšių karininko prie vokiečių tvar

kos policijos vado štabo rašte SS brigadefiihrer H. Harmui 
pažymima: ,,Dabartiniu metu (1944 metų sausį. - P. S.], 
nežiūrint apskričių policijos vadų bei apskričių viršinin

kų pastangų, beveik neatsiranda norinčių tarnauti polici
joje. Mėnesio bėgyje priimami 5-10 žmonės." 1 294 

Į lietuvių policijos gretas stengėsi patekti nemažai 
vokiečių kilmės lietuvių, juolab kad 1943 metų gegužės 

19 dieną A. Hitleris pasirašė dekretą dėl Reicho pilietybės 
suteikimo tokiems asmenims1295• 

Savanoris, stodamas į tarnybą policijos batalione, pa
sirašydavo pasižadėjimą tarnauti šešis mėnesius, tačiau 
vėliau tarnyba buvo pratęsiama nenustatytam laikui. 
Vokietijos SS ir vokiečių policijos vado SS reichsfiihrer 
H. Himmlerio 1942 metų rugsėjo 28 dienos įsakymu 
asmenys, tarnaujantys policijos batalionuose, remiantis 
NSDAP reichsleiterio A. Rosenbergo 1941 metų gruo
džio 19 dienos įsaku apie privalomos darbo prievolės 
įvedimą užimtuose Sovietų Sąjungos rajonuose buvo 
prisaikdinti tarnauti policijos batalionuose nenustatytą 
laiką1296. Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado 
Lietuvoje policijos pulkininko leitenanto dr. W Musilio 

įsakymu šis ministro potvarkis buvo taikomas ir lietuvių 
pol~c~os batalionų karininkams1m_ Už dezertyravimą iš 
dahmo buvo baudžiama kalėjimu arba netgi mirtimi. 
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m Lietuvių ry~iq kannmko 
prie lvnrkos policijos vado 
L 1CIUVOJC 1943 melų liepos 
m~n. ataskaita, I.CVA, 
b. 28, l. 3. 

,,., Ten pat, l. 4. 

12
<J~ Nawrocki S., Palieja l1itlt

rowska w I ZH~ Kraju Warty: 
/ 939- 1945, l'oznarl, 1970, 
s. 155. 

1196 LCVA, f. R-556, ap. 2, 
b. 19, l. 30. 

,,.. Tm pae, (. R-660, ap. 2, 

b. 236, l. 3. 

12411 Vyn.1usio~lo~ sveikatos 
valdybo< 1942- 12-I0 po 
tvark10 nuorn!as, tefl pat, 

(. R- 1099, ap. l, b. 62, l. 8. 

,,., A. Roscnbcrgo 

1942- 12-19 jsako vertimo i 
littuvių kalbą nuorašas, ten 
pnt, f. R-626, ap. l. b. l, l. l. 

u,o Uogm1us K., LIc1uvo5 
policija. Karys, 1967. 

Nr. 8, p. 243. 

Ilgainiui drausmė lietuvių policijos batalionuose pa
kriko. Vokiečiai patys provokavo tokią situaciją, savo 
politikoje nepaisydami Lietuvos interesų, alindami šalies 
ūkį, siųsdami policijos batalionus už krašto sienų, nepa
kankamai aprūpindami juos maisto produktais, apranga 
ir avalyne. Nuo 1942 metų pabaigos padažnėjo atvejų, 

kai l ietuvių policijos pareigūnai paduodavo savo vado
vybei prašymus atleisti juos iš tarnybos dėl sveikatos ar 
p raradus darbingumą, pridėdami prie prašymo gydytojų 
pažymėjimus, kuriais remtis policijos vadovybei nebuvo 
pakankamo pagrindo. Dėl to Vyriausiosios sveikatos val
dybos generalinis direktor ius dr. 8. Matulionis, susitaręs 

su generalinio tarėjo vidaus reikalams pavaduotoju J. Na
raku, 1942 metų gruodžio 10 dieną išleido potvarkį, ku
riame teig iama, kad apie policininko t inkamumą tolesnei 
tarnybai sprendžia tiktai gydytojų kom isija 1298. 

Apskritai lietuvių policijos vokiečiai nemėgo. Dažni 
suėmimai, tardymai ir išsiuntimas į frontą lietuvių polici
ninkams tapo įprastu dalyku. Vis labiau ašt rėjant lietuvh1 
tautos santykiams su naciais tarnyba policijoje pasida
rė nebepakenčiama. Retas doras lietuvis būtų pasilikęs 
policijos tarnyboje, tačiau vokiečiai i jokias aplinkybes 
neatsižvelgdavo ir iš šios tarnybos neatleisdavo. Teisinis 
pagrindas Lietuvos gyventojus laik-yti policinėse struk
tūrose buvo Reicho ministro A. Rosenbergo 1941 mettĮ 

gruodžio 19 dienos įsakas dėl priverstinio darbo įvedimo 
Ostlando gyventojams nuo 18 iki 45 mettĮ1299• Dėl to po
licijos tarnyboje netriiko dezertyn1. }tĮ buvo užregistruo
ta per 1000, nors iš tikn1jtĮ buvo gerokai daugiau. Vien 
Vilniaus apskrityje dezertyravo 500 policininktĮ1 300- De
zertyruojama dažniausiai būdavo komandiruočilĮ metu 
arba persikeliant tarnauti į kitą vietą. ApskričilĮ policijos 
būstinėse nuolat slapstėsi iš fronto pabėgę policininkai, 

kuril1 saviškiai neišduodavo. 
Pirmą kartą lietuvių policijos istorijoje dezertyrų atsi

rado tada, kai pirmieji LSD būriai buvo nusil1sti į Vilniaus 
apygardoje naujai įsteigtas apskritis kovoti su sovietinilĮ 
partizanų būriais. Vėliau jtĮ padaugėjo, kai policijos da-
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liniai per prievartą buvo siunčiami į frontą. Iš pat pirmo 

dalinio dezertyravo 57 kariai 1301
• 

1942 metais iš 251-ojo policijos bataliono dezertyravo 

16 pareigūnų, o jau 1943 metais vien sausio 23-25 dieno
mis iš jo savavališkai pasišalino 16 pareigūnų, 5 jaunesnie
ji puskarininkiai1302• Galų gale 1943 metų sausio 31 dieną 
vokiečių policijos vadovybės Lietuvoje įsakymu 251-asis 
batalionas (vadas kapitonas Petras Nazaras) buvo išfor
muotas ir įtrauktas į 2-ąjį policijos batalioną 1303

• 1943 metų 
vasario 3 dieną prieš išsiunčiant vieną lietuvių policijos 
batalioną į Rytus arčiau fronto, Vilniuje iš jo pabėgo 171 
žmogus. 56 bataliono policininkus SS ir policijos teismas 
nuteisė kalėti, o vieną - sušaudyti1304. Paskelbus Policijos 
departamento direktoriaus V. Reivyčio 1943 metų birželio 
6 dienos įsakymą dėl amnestijos, daugiau kaip pusė dezer
tyravusiųjų grįžo į tarnybą. 

,,Gėdą lietuvių policijai darantiems dezertyrams" V. Rei
vytis siūlė taikyti gan griežtas sankcijas, net šaudyti juos, 
kas teigiamai paveiktų likusius1305• Be to, patarė Kaune 
įsteigti bausmės kuopą, kurioje griežtai kontroliuojami 
tarnybą atliktų nedrausmingi, nepaklusnūs policijos parei
gūnai, o buvimo kuopoje trukmė priklausytų nuo nusižen
gimo dydžio. 

Remdamasis SS ir policijos teismo karininko įsaky
mu, V. Reivytis 1944 metų sausio 13 dieną išleido potvar
kį 1306, nustačiusį, kad jei pasišalinęs iš tarnybos policijos 
pareigūnas dezertyras pats grįžta į policijos tarnybą, tai 
jis nesuimamas (jam leidžiama eiti tarnybos pareigas), 
bet dėl jo pabėgimo tuojau atliekama kvota ir atšaukia
m~ jo ~aieška. Kvotos medžiaga pateikiama SS ir policijos 
tei~mm, kuris, atsižvelgęs į savanorišką grįžimą, bausmę 
susve!nina. Iki 1944 metų kovo 17 dienos dezertyravo 
2,3 tukst. policininkų, iš jų buvo sugauta ir nubausta 
4~01301 __ Tvarkos policijos vado prie SS ir policijos vado 
L1etuv0Je policijos pulkininko leitenanto dr. W. Musilio 
1944_met~ vasario 26 dienos potvarkiu lietuvių policijos 
batalionų 1r ,·sta·g d • . 
. . . 

1 ~ ezertyrai nuo JŲ savavališko pasiša-
hmmo dienos tureJo būti išbraukiami iš sąrašų du mėne-
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,,.,, LictuvitJ ryšių karininko 

prie tvarkos policijos 

vado Lietuvoje štabo 1942 

mettJ pranešimas, LCVA 
f. R-683, ap. 2, b. 28, l . 3: 

'"'' Lietuvių savisaugos dalinių 
štabo 1943-02-02 praneši

mas, ten pat, f. R-660, ap. 2, 
b. 236, l. 5- 6. 

'-"'' Tvarkos policijos vado 

1944-02-26 aplinkraščio 
vertimo i lietuvių kalbą 
nuorašas, ten pat, f. R-409, 
ap. l, b. 23, l. 69. 

'-"'' Saugumo policijos ir SD 
vado Lietuvoje 1943 metų 
vasario mėn. aplinkraščio 
nuorašas, ten pat, f. R-1399, 
ap. l, b. 61, l. 15. 

"°' V. Rcivyčio tarnybinis 1943 
metų liepos mėn. prane
šimas H. Harmui, ten pat, 
f. R-683, ap. 2, b. 28, l. 11. 

iJ06 Policijos departamento 
direktoriaus l 944 m. sausio 

13 d. įsakymo nuorašas, te11 
pat, f. R-409, ap. l , b. 23, 

l. 18. 

I J07 Bubnys A., Lietuvių 
viešoji policija ir policijos 
batalionai (l 941- 1944), 
Genocidas ir rezistencija, 
1998, Nr. 1(3), p. 101. 

Lietuvių policijos batalionų kapelionas kapitonas Z. Ignatavičius (centre) 

'l<ll Tvarkos policijos vado 

1944-02-26 aplinkraščio 
vertimo i lietuvių kalbą 

nuorašas, ten pat, f. R-409, 
ap. l, b. 23, l. 69. 

sius, jei per šį laiką nebūtų suimti, o paskui byla nutrau
kiam a 1308. Dezertyrų paieška pasitelkus lietuvių policijos 
pajėgas neduodavo norimų rezultatų, nes kai kurie tar
naujantys policininkai palaikė glaudžius ryšius su savo 
dezertyravusiais draugais. O SS ir policijos teismas labai 
lėtai nagrinėdavo dezertyravimo bylas, tai neigiamai vei-

kė drausmę. 
Ar teisėtai elgėsi vokiečiai lietuvius policininkus de-

zertyrus bausdami pagal Trečiojo reicho baudžiamąją 
teisę? Prof. H. Gerberis, Leipcigo universiteto Teisės fa
kulteto dekanas, karo metais buvęs patarėjas Vyriausio
sios sausumos kariuomenės vadovybės ( Oberkommando 
des Heeres, OKH) Teisės skyriuje, teigė, kad jei vyriausy
bė (valstybė) kapituliavo, tai jos gyventojai už dalyvavi
mą karo veiksmuose prieš Reichą yra baudžiami kaip už 
išdavystę. Jei Lietuvos laikinoji vyriausybė nekapituliavo, 
tai, pasak H. Gerberio, lietuviai taip pat traktuojami, nes 
jtĮ valstybė nustojo egzistavusi ir ištikimybės bei pareigos 
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_iau masini negali t'gri::tuoti. o lietu,;ai tJpo vokiečil! pa
valdiniais (rit'lll$Cli,· dmt:g,•110..,~,•11) -""'. 

Llenn;ų polici_ios r~ 'it! karininkas prie vokieėit! t\-ar
kos policijos Yado Lietuvoje št,lbo. Polici_io~ departamen
to dircl.,orius \'. Reivytis. siekdamas sustiprinti drausmę 
ir sumazinti dezertynn;mo an·ejus rytinėse Lietuvos ge
neralinės rities apskrityse. savo tarnybiniame 1944 metų 

ko\"O -l dienos rašte atkreipė ,;sų policijos vadų dėmesį, 

kad policijos Yadai, ,~·kdrdami qtinėse apskrityse polici
jos tarnautojų pakeitimus, ,ienus is jų keičia labai dažnai, 
kitus priešingai - labai retai. Todėl ,._ Rei-v1tis nustatė, 

kad tik tie policijos pareigūnai gali būti keičiami, kurie 
rytinėse apskrityse išbuvo ne mažiau kaip 3 mėnesius. Iš
bU\usiems šešis mėnesius ir ilgiau - keitimas būtinas1310• 

Nepasitikėdami lietm;ais 1943 metais į kai kurias 
nuO\-adas ir beveik prie ,isų valsčių valdybų vokiečiai 
buvo prisk:Tf: sa,us patikėtinius. 

Lletu,ių sa,isaugos dalinių policininkai nešiojo buvo 
senają lietll\išką uniformą. o ,-ėliau, jos pritrūkus. - miš
rią ir pagaliau - ,'Okieėių policijos arba kariuomenės 
uniformą, tačiau ,isi am kairės rankovės turėjo ryšėti ar 
kitaip prit\irtinti ženklą su \"ytiu_ Be_je, larriant apsaugos 
dalinius sa,.morių netrūko, nes buvę policininkai, ka.riai, 
partizanai noriai stojo į kovą su sovietais. Vėliau stoda
\'O ir tie, 1-.--uriems grėsė prh~rstiniai darbai Vokietijoje ar 
Reicho darbo tamybo_ie. Taigi stodami į LSD tūkstančiai 
':TŲ išvengė vergiško darbo vokiečių fabrilc1ose. Tačiau 
ilgainiui drausmė batalionuose pakriko. Negana to, ją 
ardė patys ,·okieėiai, k.lllie nepai ė Lietuvos interesų, ali
no krašto ūkį, siųsdaYO lietuvių policininkus už Lietuvos 
ribų, prastai su jais elgėsi ir dar prasčiau aprūpindavo 
maistu ir apranga. 

Dar karo pradžioje Yokieėių policijos vadovybė infor
mavo lietuvių Policijos departamentą. kad visas esantis 
lietm;ų policijos žinioje ir naudojamas tarnyboje turtas 
(automobiliai, arkliai, veiimai, dviračiai, ginklai, šau
dmenis, uniforminė apranga ir kt.) ir toliau lieka lietu-

"-~ MoJ.ticzvk C:t., n~<.1 ':111 1 
o :upaqt ., t. l. s. 21-U.. 

• ' uctunų p<\hCiJos n-šių 
k.uimnl,..o prie ,uk1~m 
t\-.1rl..lh p('IKitos ,~J.do · 

LictU\'l.'IJi' ~t.lll\',, Pohcito5 
JepJrtamcnto d1rd,1ori1us 
\". Rciv,,'iol944-0.l-Ol 
rn. tas Nr. 1412. Pt>h<'J". 
19+1. ko,·•s. 

,,. Pohc,1os depJrtJmcnto 

19-11 -09-19 •rhnkra.\ė,o 
:-Ir. 1093115 nuurni,s. 

LCI il. f. R-6.~.l. •P. 2, 

b. !. l. 19. 

"" L,etu\1Ų policijos l) 'ių 

kmninko pne tvarkos 
polkrjos ,-.do L!cluvoje 
19-14-02-02 tarnyboms 
pranr:-šimas. ten p,ll. b. 2S. 
1.3. 

1111 Uetm'lų policijos ryšių 
brininko prie l\•.trkos po· 
licijos V-Jdo Lietuvoie 19-14 
metų kovo men. J.taskait:i. 
t,n pat. b. 13, l. 129. 

vilJ policijos žinioje ir be departamento žinios jo niekam 
negalima perduotil 11 1

• Iki 1943 metų rugpjūčio (per dve
jus metus) 5,6 tūkst. lietuvių policijos pareigūnų aprengti 
iš vokiečių policijos istaiglĮ buvo gauta: 

~hhmų 5r0,'llt. Marškm,u 4.\30,'llt. 

Mundurų 5500 Kdnrų (•p.itmou) 1380 

Kdmų (viršutm,ų) 5500 Ko1m1ų (,1lnonrų) 4080 porų 

Batų (i,-.iriu) 3196 ooros Autų (,-.sannrų) uso 
Puspadirų 2911 porų Pirltmrų (nlnonių) _91 pora 

Kaip matome iš anksčiau pateiktų statistinių duome
ntĮ, vokiečių vadovybė nelabai kreipė dėmesi į materialini 
užimtos šalies „draugi"kos" policijos aprūpinimą. Ypač 
trūko avalynės, be kurios lietm;ų policininkas nesugebė
jo gerai atlikti sa,·o funkcijų. jau nekalbant apie gydytojų 
ir jmrnesniojo medicinos personalo (sanitarijos puskari
ninkių) trūkumą. paudoje nuolat burn skelbiama, kad 
už gerą atlyginimą ieškomi medkino · darbuotojai. 

19--l-l metų vasario mėnesį lietmių policijos ryšių ka
rininkas prie vokiečių tvarkos polidjos vado Lieturn
je stabo. Policijos departamento direktorius \ ·. Reivytis 
savo tarnybiniame pranešime ·s ir polidjos ,-Jdui Lie
tuvoje SS brigt1dcfiihra ir polici_ios generolui majorui 
H. Harmui skundt0si, kad lietm;ų polidja nepakankamai 
aprūpinta ,mtl)llt\ ,i~utiniais ir apatiniais drJbuž.iais. 
19--12 metJis lietuvit) policija g'J\"O -t 11 porų nulinių batų, 

o 19--13 met,lis - tik 205 porJs. 1362 i.monės visai nega,"O 
a,ralplėst>•~ . Ypač tn"iko uniforminių drnbui.ių. Galima 
buvo matyti policininkus. ,ilkinėius senąj~ lietuvil! poli
cijos 11niiomi.1 (md~·m1), bunisios Lietuvos k.triuomenės 
uniformą, senąj,! _iutldą SS uniformą, sem}ją i.tlių voki<!Čių 
policijos uniform-i. Taip pat lahai Lri"1ko kdnių. i--:epurių 

pasirinkimas burn sit:k tiek ivi1iresnil-. Gautit:ii unifur
mini,ti dr:1b11žfai buvo gerokai padė,'ėti, apit: 15 proc. jų 
suplyšę, kiti d:rngiJusia skirti :kmaūgi.uns. K,li kada lie
tuvh! poli.:ijos p.1rdgūnai s.wo nprnnga b<'wik nesiskyrė 
nuo kaw bel.iisvh1" 11

• 
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Ypač lietuvių policijai trūko transporto priemonių. 

1941 metų rudenį tamybinėm pareigoms atlikti turėtos 
tokios susisiekimo priemonės: 750 arklių, 1000 dviračių, 

40 motociklų, 10 automobilių ir 10 sunl..,,ežimių131', o 

1943 metų rudenį ji turėjo tokias susisiekimo priemones: 

Rūšis \'ald,! kos Nuosavos 

Sunk,cž1mia1 6 

Lcng, ·1c11 automob1liai 34 2 

Mo tonklai 48 2 

0\• 1račiai 121 339 

>.rklm 21 490 

Beveik ,isų - tiek nuosavų, tiek valdiškų - susisieki

mo priemonių būklė buvo prasta, trūko atsargin ių dal ių, 

padangų_ Ypač stigo sunkvežimių. Dėl jų stokos užpuo

lus partizanams ar susek.-us jų pėdsakus nebuvo galima 
permesti didesnių pajėgų. Labai trūko benzino ir tepalo. 
Benzino ,ienai mašinai buvo ski riama 5 lit rai mėnesiui. 

Kuo karo pradžios lietuvių policija nebuvo gavusi iš vo
kiečių nė , ·ienos susisiekimo priemonėsrn 5• 

Prieš lietuvius buvo mėginta panaudoti ir kitų 

tautybių gink.luotas policines pajėgas. 1943 metais vo 

kiečiai, nepasitikėdami lietuvių policininkais, i Lietuvą 
atgabeno ginkluotus latvių ir estų policijos dalinius1316

, 

taip pat būrius iš Lenkijos ir Ukrainos131 7• 1943 metų rug

sėjo mėnesį Kauno apylinkėse buvo prisaikdintas netgi 

naujai iš sovietų karo belaisvių sudarytas savanorių tur

kmėnų dalinys, kuris pasiryžo stoti i kovą su bolševikais. 

Prisaikdinimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos generalinės 

srities vokiečių karo komendantas generolas majoras E. 

Justas. Kadangi turkmėnai yra musulmonų tikybos, prie

saikos apeigas atliko muftis131
•. 1943 metų spalio 22 dieną 

Naujojoje Vilnioje buvo pr isaikdintas vienas ukrainiečių 

policijos batalionas' 1
~. 1943 metų rugpjūčio pabaigoje -

rugsėjo pradzioje 5 latvių bei estų policijos bata lionai 

Rytų Lietuvoje vykde operaciją Sommer (Vasara) - gau
dė darbamc; žmo nes Švenčionių, Švenčionėlių. Adutiškio, 
Pabradės, Trakų ir kt. valstiuo~w,,, o netrukus rugsėjo 

mene,, opcracij~ Fntz metu blokavo ir valė nuo antivo-
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• Ll<IU\ IŲ pohCIJOS ': IŲ 

k, n mnko pn< tvarkos 
pohc11os ndo l 1<tU\'O!< 
1942 metų sausio m,n. 

tarnyb1n1~ prand1mu. ltn 

pat, b 4, l. 3. 

"' Li,ru,,ų pohc1ios ryšių 
kanninko pri< t,-..rkos 
pohc1jos v:ido l.1<tuvoj< 
1943-09-15 atask:iita, 
ttn pat,b. 13, 1.120- 121. 

1 1
• Nepriklausoma L,t tu\a, 

1943,spaho 15, Nr. 17-18 
(29-30). 

11 - Lietuvos lais\·es ko,-oto-
jų sąiungos 1942-06-0i 
atnras la1!kas \'oki,ou 0\1• 

hn,s valdbos komisarams 
LietUVOJC, Ll'OA. r. 33T, 
ap. 55, b. 10, l. 68 

" ' Karys, 1943, spalio 2. :Sr. -IO 
(1202), p. 247 

11• Kas nau1a LietuvoJe, Karys. 
1943, spalio 30, Nr. 44 
(1206). p. 277. 

rno Trusk.a L , L1ctu,-a bolšc'1· 

kų ir nacių metais, Lutun.'d 

rytas, 1993, bal. 10, Nr. 68· 

-

Kauno 5-ojo lietuvitĮ 

policijos bataliono vadas, 
1·ėlia11 laikinai ėjęs 
252-ojo liet11vitĮ policijos 
bataliono vado pareigas 
kapitonas P. Počebutas 

i i :: Saugumo polic1JOS ir SD 
vado L1ctuv0Jc 1943 m. 
rugsc-jo mėn. ataskaita Vy
riausiajai rcicho saugumo 
valdyba, Berlyne, LCVA, 
f. R-1399, b. 62, l. 54. 

•>u 1941- 1944 m. įvai riu laiku 

Baharu.s1j0Jt: veikė a!tuont 
ltctuv1ų polic1JOS batalio 
nai. - Eenapyn, tJ toOw 
BtJWKOŪ onrt •ttcmt1t m1oi'i 

tJotiuw 1941 - 1945 , MmtCK, 

2005. 

kiškų grupuočių Kazėnų miškus. Abi šios akcijos nebuvo 
rezultatyvios" :'. Tik baltarusių policijos batalionų Lietu· 
voje nebuvom.:_ 

Policijos funkcijos tekdavo ir vadinamosios Rusų išsi
vadavimo armijos (PyccKa>1 oceo6ooumenbHaR apMuR -
POA ) kareiviams. Jiems kaip tik buvo skirta rūpintis kon
centracijos stovyklų. kur daugiausia buvo laikomi lietuviai 
( Pravieniškės), prie-iiūra. Vilniaus apygardos Eišiškių ir 
kitose gyvenvietėse ilgiau ar trumpiau buvo vlasovinin
kų įgulti . Kai kurie iš buvusių raudonarmieėių sudaryti 
būriai ne tik uoliai atliko vokiečių užduotis - baugindavo 
gyventojus, bet ir plėšė juos, prievartavo moteri , žudė 
nekaltus. O lietuvių policijai buvo kategoriškai uždrausta 
kištis į buvusių rusti belaisvių nusikalstamą veiklą, mat 
šie buvo vokiečiLĮ SS ir policijos žinioje. Kai 1943 metais 
buvo likviduojamas Vilniaus zydų getas, ten lietuvit1 po
licijos batalionų nebuvo. Getą sunaikinti padėjo ukrai
niečių, latviLĮ, estų ir dam1 policijos daliniai. Garsiajame 
H. Goeringo „žaliajame aplanke" buvo pažymėta, kad 
Pabaltijo respublikose „vokiečių organam~ tikslinga yra 

551 



l \ 

- -

remtis paliktais vokiečiais, taip pat lietuviais, latviais ir 
estais. Prieštaravimus tarp šių nacionalinių grupitĮ ir pa
silikusių rusti reikia panaudoti Vokietijos interesams"1323

. 

Kartais ivykdavo susirėmimų tarp lietuvitĮ ir ukrainie
čių policininkų. 1943 mettĮ gegužės 25 dieną ukrainiečiai 
apšaudė lietuvitĮ policininkų saugomą tiltą, esantį už 4 
km nuo Alytausm•. Be to, ukrainiečiai plėšikaudavo 1325• 

Kitaip elgėsi latviai ir estai, kurie suprato vokiečių klastą. 

Jie dažnai nematydavo ir negirdėdavo to, kas lietuviams 
būtų galėję pakenkti darant kratas, juos saugant, sui

mant:. 
Lietuvių policija buvo bejėgė kovoti su moderniais 

ginklais ginkluotais Armijos krajovos ir sovietų parti

zanų būrių kariais. Gyventojai, matydami policijos bejė
giškumą, bijojo pranešti apie partizanus, nes žinojo, kad 
policija vis tiek jų nelikviduos, o jie gali keršyti. Esant to
kiai padėčiai policija nebeturėjo pasitikėjimo ir autoriteto 
tarp gyventojų. Pavyzdžiui, Alytaus apskrities viršininkas 
H. Pečiulis kreipėsi i generalinį tarėją vidaus reikalams 
prašydamas geriau apginkluoti lietuvių policiją ir padi

dinti jos skaičių tuose valsčiuose, kuriuose dažniausiai 
pasirodo sovietų partizanų būriai 1326• 

1943 metų lapkričio mėnesį laikraštis „Nepriklauso

ma Lietuva" rašė: ,,< ... > Banditai beveik visai nesutinka 

pasipriešinimo, nes mūsų policijos ir skaičius, ir apgin

klavimas toli gražu neprilygsta banditams. < ... > Policija, 
mėgindama priešintis banditams, daugelyje vietų buvo 

žymiai skaitlingesnių gaujų atmušta ir turėjo trauktis su 

nuostoliais < ... >. Vokiečių žandarmerija mūsų policijai 
kovoje su banditais nepadeda." 

Kiekvieno lietuvių policijos bataliono sudėtyje buvo 

štabas (5 žmonės) ir 4 kuopos (kiekvienoje po 3 šaulių 
būrius bei po l kulkosvaidininkų būri). Kiekvienoje kuo
poje buvo apie 124 vyrus, o visame batalione apie 500. 

Anksčiau, 1942 metų pradžioje, batalionuose buvo tik 3 

šaulių kuopos, kulkosvaidininkų nebuvo, o batalione te

buvo 460 vyrų. Batalionų dydis nebuvo pastovus, jis labai 
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ginkluo1,1 dalin i,, skaičius 
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ciniais metais, Karys, 1987, 
Nr. 4, p. 154. 

•m Rusų autorius M. Krysinas 
nurodo, kad vokicė it1 tvar
kos policiJOS vado Liclm•ojc 
žinioje 1942- 10-0 1 buvo 
456 vokiečiai ir 16 674 lic
luviai po licinrnkai, tarp j<1 
8757 lic1uv1ai tarnavo pol1-
cijos punktuose ir , iabuosc, 
o 791 7 - lie1uv111 policiJOS 
batalionuose. - Kpb1cu11 
M. 10., ftpu6cinm111ic,wu 
cfiaumJM. ,.,,, mop,m u 
(O(JJ't'.\1CHIWC1111, , Moc11.ua, 
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svyravo. Kai kada polici ninklĮ skaičius batalione siekdavo 
700. Tada būdavo priimamas sprendimas iš pertekliaus 
steigti naują batalioną. 

Beveik kiekviename policijos batalione buvo tokie ka
rininkų etatai: l pulkininkas, l pulkininkas leitenantas, 
2 majorai, l 6 kapitonų, 12 leitenantų. Polic i n inkų etatai 
buvo tokie: 8 viršilos, 51 puskarininkis, 124 jaunesnieji 
puskarininkiai, 340 eilin ių policininkų. Taigi batalione iš 
viso buvo 32 karininkai ir 523 policininkai 1327

• Pagal šiuos 
etatus vokiečiai lietuvių policijos rikiuotės daliniuose ga
lėjo turėti 15-16 tūkst. karių1328, tačiau iš tikrųjų jų tiek 
nebuvo, nes paprastai daliniuose trūkdavo apie 15- 20 
proc. žmonių. Iš viso lietuvių policijos batalionuose per 
visą vokiečių valdymo laikotarpi tarnavo apie 20 tūkst. 

lietuvių 1329• Sudarytuose 25 atskiruose LSD sąrašuose įra

šyta apie 13 tūkst. žmonių, tačiau iš tiesų jų tebuvo per 
8 tūkst. 1942 metų rugpjūčio L dieną juose tarnavo 341 
karininkas, 1772 puskarininkiai, 6275 eiliniai, t. y. iš viso 
8388 žmonės. Iš jLĮ Lietuvos teritorijoje tarnavo ir vien 
viešosios tvarkos palaikymo, kriminalinės bei apsaugos 
policijos funkcijas vykdė 133 karininkai, 632 puskarinin
kiai ir 2223 eiliniai policininkaillw. Jiems padėdavo 456 
vokiečitĮ policijos pareigfmai. LietuvitĮ policijos skaičius 
nuolat kito. LietuvitĮ policijos bataliom1 funkcijos dažnai 
susipindavo su viešosios policijos funkcijomis, taip pat ir 
policininktĮ, atliekančių šias funkcijas, skaičius nuolatos 
kito. Todėl kartais yra labai sunku nustatyti, kiek polici
ninktĮ saugojo viešąją tvarką, o kiek kaip policijos batali
OlllĮ kariai saugojo karin ius objektus ar dalyvavo kovinė

se operacijose prieš partizanusu31
• 

Policijos štabo duomenimis, 1943 mettĮ rugpjūčio 

24 dieną Lietuvoje buvo 5670 policininkti: štabe - 46, 
Kaune - 495, Vilniuje - 459, Kaune policijos orkestre -
48, apskrityse - 3643, geležinkelitĮ policijoje - 222, Vil
niaus policijos mokykloje - 108, 3-iojoje policijos kuopo
je - 110, dvarus nuo sovietiniLĮ ir lenkti partizantĮ saugojo 
314 policininkų, kovoti su šiais part izanais į RyttĮ Lietuvą 
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buvo pasiųsta visa 1..'Uopa- 121 žmogus, Prienų mokoma
jame policijos dalinyje buvo 241 žmogustm _ 

Atlikus personalo analizę paaiškėjo, kad pusė (5 l proc.) 

lietuvių policijos batalionų vadų - tai buvę prieškario 

Lietuvos kariuomenės karininkai (pulkininkų - 5,5 proc., 

pulkininkų leitenantų - 15,5 proc., majorų - 34,7 proc., 

kapitonų - 44,3 proc.). Tarp jų buvo gana nemažai bai

gusių karo akademijas užsienyje ir aukštesniuosius ka

rininkų kursus Lietuvoje. Kai kurie karo tarnybą atliko 

Lietuvos kariuomenės generaliniame štabe (49 proc.) ir 

išsiskyrė gan aukštu intelektu. Pavyzdžiui, 7-ojo policijos 

bataliono vadas (Jonas Semaška), būdamas palyginti jau

no amžiaus (gimė 1907 metais), mokėjo keturias kalbas 

(rusų, vokiečių, prancūzų ir esperanto). Tarnybos prieš

karinėje lietuvių policijoje patirties turėjo gana nedaug -

6,6 proc. Batalionų vadų amžiaus vidurkis - 38 metai. 

1943 metų pačioje pabaigoje savaitraštis „Karys" iš
spausdino nedidelę žinutę, kad lapkričio 25 dieną vieno 

Rytuose dislokuoto lietuvių policijos bataliono vyrai atsi

sveikino su savo vadu SS hauptsturmfiurer (kapitonu) Sp. 

Nors tik keletą mėnesių buvo bataliono vadas, jis daug 

nuveikė vyrų mokymo ir parengimo kautynėms darbe. 

Po aštuonių fronte išbūtų mėnesių batalionas pasirodė 

visiškai tinkamas būti vermachto batalionu1m. Lieka ne-
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Lie111vi11 policijos bata/i0• 
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rugsėjo 12 d. 1111otra11ka 
iš Lietuvos ypatingojo 
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b. 115 1) 

" " Bubnys A., Lietuvių viešoji 
policija ir policijos ba1ahon~ 
(1941 - 1944), Gc11ond11.Sir 
rezistencija, 1998, Nr. 1(3), 

p. 85. 

un Atsisveikinome su v:1du, 
Karys, 1943, gruodžio 23, 

Nr. 52 (1214), p. 336. 

" " V. Re1vyčio l94•1-02-02 

tarnybinio pranešimo 
nuorašas, J.CVA , f. R-683, 
ap. 2, b. 28, l. l - 11. 

"'' Kilų archyvinių šahinių 
duomenimis. lietuvių poh
c1jojc 1944-01 -06 tarnavo 
5070 žmonių. Žr.: te11 pat, 
f. R-972, ap. 2, 1. 2, b. 399, 
l. 1- 2. 

"~ Lietuvos Jro11to biulete11is, 
1943, lapkr. 26, Nr. 11. 

aišku, kodėl lietuvių batalionui vadovavo kariškis (grei

čiausiai vokietis), turintis SS karininko laipsnį. 

Lietuvių policijos ryšių karininkas prie vokiečių tvar

kos policijos vado Lietuvoje štabo V. Reivytis 1944 mettĮ 

vasario mėnesį parengė tarnybinį pranešimą, skirtą SS ir 

policijos vadui Lietuvoje SS brigadefiihrer ir policijos 

generolui majorui H. Harmui, kuriame apžvelgė sunkią 

lietuvių policijos padėtį ketvirtaisiais karo metais 13
34

• Tar

nybiniame pranešime teigiama, kad 1944 metų sausio 

6 dieną lietuvių policijoje buvo įregistruoti 5734 pareigū

nai t335, iš kurių 71 žmogus sirgo arba atostogavo, 964 už 
įvairius nusikaltimus ir nusižengimus buvo suimti, 257 

dezertyravo, 849 saugojo strateginius tiltus, dvarus, ge

ležinkelio ruožus arba atliko kitokią postų tarnybą, 510 
buvo pasiųsta į atramos punktus kovai su lenkų ir sovieti
niais partizanais Vilniaus apygardoje. Iš bendro policijos 
pareigūnų skaičiaus reikėtų išskirti specifinę geležinkelių 
policiją, policijos štabą, policijos orkestrą, Vilniaus po
licijos moJ...--yklą , Kauno policijos poskyrį, kuris rūpinosi 
policininkų mokymu, 664 policininkus, kuriems buvo 
pavesta vykdyti darbo jėgos mobilizaciją Vokietijai, tad 
grynai policiniam darbui 1944 metų pradžioje buvo likę 
2747 lietuvių policininkai. Taigi policijos pajėgos buvo 
taip susilpnintos, kad kai kuriuose postuose liko po 1- 2 
žmones. Kuo toliau, tuo sunkiau lietuvitĮ policijai buvo 
vykdyti savo funkcijas, o ką jau kalbėti apie kovą su sovie
tiniais partizanais, kurie kasdien aktyvėjo. Pagrindinės 
policinės pajėgos - 2643 policininkai - laikytos Vilniaus 
apygardoje, kurioje sovietinitĮ ir lenktĮ partizanų judė
jimas buvo itin išplitęs. NereikėttĮ manyti, kad policijos 
batalionuose tarnavo santykinai daug Lietuvos vyrų. Pa
sak generolo S. Raštikio, Lietuva paskutinio karo metais 
nesunkiai galėjo sudaryti dviejtĮ didelių korpust1 armiją iš 
ISO tūkst. karitĮ11.l(,. 

Kaip jau minėta, LSD policininkai buvo ginkluoti 
mišriais pėstininkl1 ginklais - vokiškais, rusiškais ir bu
vusios Lietuvos kariuomenės. l 943 metų rudenį lietuvit1 
policijos ginkluotę sudarė 4586 šautuvai, iš kuritĮ 127 
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buvo visai netinkami, 142 l pistoletas, iš jtĮ 88 netinka
mi, ir vos 27 kulkosvaidžiai. Šautuvai ir karabinai buvo 
įvairiausių r(1šit1: vokiški, rusiški, lenkiški, bclgiški, pran
cūziški, angliški ir olandiški, bet daugiausia - seno mode
lio muziejiniai rusiški šautuvai surūdijusia is vamzdžiais. 
Dažnai policija negaudavo ir reikiamo šovinitĮ kiekio1117

• 

Sunkieji ginklai (sunkieji kulkosvaidžiai, minosvaidžiai) 
buvo priskiriami tiesiogiai šaulių kuopoms. Artilerijos ir 

šarvuočių neturėta. 

Ryšit! karininkas prie vokicčitĮ tvarkos policijos vado 
Lietuvoje štabo ir Policijos departamento direktorius 
V. Reivytis savo 1944 metq gegužės l O dienos įsakymu 133

K 

leido lietuvių policijos pareig(111ams mūšyje gautus gin
klus, atitinkamai juos įforminus, pasilikti sau. Pavyz
džiui, jei pareigūnas turėjo tik pistoletą, o mūšyje paėmė 

šautuvą, tai galėjo pasilikti abu ginklus sau, o jei turėjo 
abu minėtus ginklus ir mūšyje paėmė automatą - galėjo 

pasilikti pistoletą ir automatą, o šautuvą turėjo atiduoti į 

sandėlį . 

1944 metq pradžioje lietuvitĮ policija buvo šiek liek 
geriau ginkluota, bet vis tiek nepakankamai: sausio 
6 dieną 5734 lietuvių policijos pareigūnams priklausė 
5357 šautuvai, 1335 pistoletai, l sunkusis kulkosvaidis, 
39 rankiniai kulkosvaidžiai, 22 automatai'339• Be to, lie
tuvitĮ policijai išdalyta 1933 metų rusti rankinės skevel
drinės puolamosios-ginamosios granatos (R. G. D. 233 
modelis) 13

•
10

• O sovietiniai partizanai, aprūpinami Mas
kvos, turėjo puikią ginkluotę ir pakankamai šaudmenų. 

. 1_944 metų balandžio 8 dieną SS reichsfuhrer ir vo
k1e~1~- policijos vadas H. Himmleris ligtolinius lietuvių 
pohc1J_os (~chutzmannschaft) batalionus oficialiai taip 
~av~dmo lietuvių policijos batalionai, (Litauische Po
/ize1-Batail/one)1341 Kartu lietuv1·ų pol· .. . . . 1· . 
l . -·•. ICIJal 1s1ga IOJ0 943 '~~tų r_ugpJ_ucio 20 dienos įsakymas dėl vokiečių 
:~~~~b1~1ų la1ps111ų bei skiriamųjų ženklų svetimšalių po-
1c1JOJ~ i~ 1_944 metų sausio 12 dienos įsakymas dėl vokiš-

ko sve1k1111mosi būdo ( • . . . 
l 

,. romenų pas1sve1k111imas pakeliant 
e esmę ranką) Nuo š' l 1· . . . · 10 ietuvių policijos pareigūnams 
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karininko 1944-01-02 
nurodymas, ten pat, b. 13, 
l. 30. 

1H1 Jl. llimmlcrio 
1944-04-08 aplinkraWo 
vcnimo i lictuvi11 kalbą 
nuorašas, tc11 pat, f. R-660, 
ap. 2, b. 247. l. 13- 14; t,n 
p111, f. R- 1018,ap. l , 
b. 106, l. 6. 

,,., />obclja, 1944. vasaris, p. ,10. buvo suteikiami vokiečių tvarkos policijos tarnybiniai 
laipsniai, o prie jų uniformų buvo prisiūti vokiečių tarny
binių laipsn ių ženklai. Tarnybinių laipsnių pavadinimai 
pasikeitė taip: 

Oberstleutnant der Schutzmannschaft - Oberstleu
tnant der litauischen Polizei; 
Major der Schutzmannschaft - Major der /itauis
chen Polizei; 
Hauptmann der Schutzmannschaft - Hauptmann 
der litauischen Polizei; 
Oberleutnant der Schutzmannschaft- Oberleutnant 
der litauischen Polizei; 
Leutnant der Schutzmannschaft - Leutnant der li
tauischen Polizei; 
Kompaniefeldwebel der Schutzmannschaft - Haupt
wachtmeister der litauischen Polizei; 
Vizefeldwebel der Schutzmannschaft - Zurwach
tmeister der litauischen Polizei; 
Korporal der Schutzmannschaft - Oberwachtmeis
ter der litauischen Polizei; 
Vizekorporal der Schutzmannschaft - Wachtmeister 
der litauischen Polizei; 
Unterkorporal der Schutzmannschaft - Rottwach
tmeister der litauischen Polizei; 
Schutzmann der Schutzmannschaft - Unterwach
tmeister der litauischen Polizei. 

Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietu
voje policijos pulkininkas leitenantas dr. W. Musilis 1944 
metų sausio 15 dieną lietuvių policijos ryšių karininkui 
V. Reivyčiui atsiuntė nurodymą „Dėl lietuvių Schutz
mannschafto nustatyttĮ tarnybinių laipsnių, ženklų ir nu
statytos uniformos dėvėjimo". Kol nebuvo pakankamo 
kiekio numatytųjų vokiečių policijos tarnybinių laipsnių 
ženklų, nuo 1944 metų vasario l dienos lietuvių savisaugos 
bataliomi pareigūnams buvo leidžiama dėvėti tik buvusios 
Lietuvos kariuomenės uniformas bei tarnybinitĮ laipsnių 
ženklus, 0 JietuvitĮ policijos pareigCmams - tik prieškarinės 
Lietuvos uniformas bei tarnybinių laipsnių ženklus'

342
• 
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Vokiečių tvarkos policijos vado prie SS ir policijos 

vado Lietuvoje 1943 m. sausio 21 d. raštišku nurodymu 
rūpintis žuvusių ir išvykusių į Rytus karių šeimų aprūpi

nimu buvo pavesta: apskričių miestuose - policijos vadtĮ 
padėjėjams, miesteliuose ir kaimuose - nuovadų virši
ninkų padėjėjams, Vilniuje ir Kaune šeimų aprūpinimas 
buvo pavestas LSD Šeimų aprūpinimo viršininkams1~3. 

Vokiečių tvarkos policijos vadui įsakius, 1943 m. ge
gužę buvo sustiprinta ir praplėsta lietuvių policijos ir 
savisaugos batalionų pareigūnų šeimų globa. Rūpintis 
šiais reikalais buvo įpareigoti apskričitĮ policijos vadų ir 
miestų nuovadų viršininkų pavaduotojai, kuriems buvo 
patikėtos aprūpinimo karininkų pareigos1344. 

1943 metų gegužės mėnesio pabaigoje prie Vidaus 
reikalų vadybos Visuomenės reikalų departamento buvo 
sudarytas Vyresnysis karių ir laisvės kovotojų kapų tvar
lqrmo komitetas, kuriam pirmininkavo Visuomenės rei
kalų departamento direktorius J. Kriščiūnas. Į Komiteto 
sudėtį įėjo Lietuvos savisaugos dalinių, Karo muziejaus, 
Savivaldybių departamento, Kauno miesto savivaldybės, 
Švietimo vadybos Kauno skyriaus, Karo nukentėjusiems 
skyriaus ir Kurijos atstovai. Komitetas rūpinosi sutvar
kyti visus Lietuvoje esančius laisvės kovotojų ir karių 
kapus. Komitetas pasirūpino, kad visose Lietuvos gene
ralinės srities apskrityse būtų sukurti analogiški padali
niai'3' s. 

Tų pačių 1943 metų rudenį pirmojo generalinio tarė
jo ir generalinio tarėjo vidaus reikalams generolo P. Ku
biliūno įsakymu buvo įsteigtas Vyriausias lietuvių karių 

ir jų šeimų globos komitetas su savo skyriais apskričių 
miestuose ir valsčių miesteliuose. Šios visuomeninės or
ganizacijos tikslas buvo palaikyti fronte kovojančių karių 
ryšį su Tėvyne stiprinant jų dvasią, aprūpinant kultūri

nėmis ir materialinėmis gėrybėmis. Šalia to organizacija 
rūpinosi sužeistų karių ir invalidų globa1346. 1944 metų 
pavasarį Vyriausias lietuvių karių ir jų šeimų globos ko
mitetas įpareigojo visus apskričių ir miestų komitetus 
paimti savo globon visos Lietuvos policijos tarnautojus 
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( l 18 1). p. 113; Plečiam• lot , 
tuvių po liciios ir s•visaugos 
batalionų p,1rcigūm1 Š<lmq 
globa, /\lcitis, 1943, geg. J, 
Nr. 100, p. 6. 

"" Karys, 1943, birt. 12, Nr. 24 
(1186), p. 146. 

u„ Tauta remia fronto ka
rius, 1e11 p111, gruodžio 18, 
Nr. S I (1 2 13), p. 321. 

Ue111vi11 pagalbi11ės 
policijos 5-ojo batalio110 
vadas, o vėliau Vidaus 
reika/11 vadybos Visuo-
111e11ės reikalr1 depar
ta11re11to direktorius, 
/iet11vi11 kari11 ir jrĮ šeimi1 
globos vyriausiojo komi
teto pirmininkas majoras 
/. Kriščiiwas 

•~• Policijos tarnautojai prily
gina.1ni kari:uns, Lietuviai 
(Rcichc dirbančių lictuvi11 
savaitraštis), l 944, kovo 26, 
Nr. 21- 22. 

'"' 1c11 pat, spalio 30, Nr. 44 
( 1206), p. 277. 

ir jų šeimas. Įpareigojime ypatingas dėmesys atkreiptas 
į būtinumą globoti tas policijos pareigūnų šeimas ir tuos 
policijos tarnautojus, kurie eina sunkias pareigas Rytt/ 
Lietuvoje, taip pat visas tas šeimas, kurių vyrai tarnauda
mi policijoje žuvo kovodami su „band itais"1m. 

Lietuvit/ policijos pareigūm1 šeimos nariai, kuriems 
reikėjo kokios nors pagalbos, galėjo kreiptis į Karo palies
tt/jlĮ aprt'1pinimo departamentą prie Darbo ir socialinitĮ 
reikalų vadybos Kaune, Laisvės ai. 7213

•
18. 

Lietuvit1 policijos ryšilĮ karininkas prie vokiečių tvar
kos policijos vado Lietuvoje štabo, Policijos departamen
to direktorius Y. Reivytis 1944 mettĮ vasario 21 dieną 

pasirašė aplinkraštį policijos vadams dėl policijos pa
reigūnų šeimos narit1 gydymo. Juo buvo nustatyta, kad 
policijos pareigi'tm1 šeimos nariai pas dantlĮ gydytojus ir 
ambulatoriškai gydomi nemokamai. Stacionariose ligo
ninėse, sanatorijose ir kurortuose reikėjo mokėti 50 p ro
centų nustatytos sumos, kit,1 dalį apmokėdavo socialinio 
draudimo įstaiga. Šeimos nariais buvo laikomi vyras ar 
žmona ir vaikai iki pilnų 16 mettĮ. 
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Nuo 1944 metų balandžio l dienos prie Lietuvių po

licijos štabo buvo įsteigtas Lietuvių policijos savišalpos 

fondas (LPSF) (valdytojas - policijos referentas Kazys 

Vilkas)1349 ir patvirtintas jo statutas1350. Fondo nariais 

buvo laikomi visi lietuvių policijos pareigūnai. Fondo 
skyriai buvo prie kiek-vieno miesto ar apskrities polici

jos vado. Skyriui vadovavo ir jo reikalus tvarkė skyriaus 
vedėjas - miesto ar apskrities policijos socialinio aprū

pinimo karininkas. Mokant policijos tarnautojams algas 

buvo išskaitoma 2 proc. pagrindinio atlyginimo. Žuvusių 
policininkų laidojimo išlaidos būdavo apmokamos iš šio 
fondo. Statute fondo tikslai buvo apibrėžti taip: 

l) teikti paramą policijos tarnautojams ir jų šeimoms 

mirties atveju; 
2) rūpintis policijos tarnautojų sveikatos reikalais; 

3) remti policijos tarnautojus ir jų šeimos narius m a
terialiaim1 . 

Žuvusių policijos pareigūnų našlės gaudavo 43-144 
RM vienkartines pašalpas1352• Reikia pažymėti, kad įnašų 
surinkimas (išskyrus Vilniaus krašto Eišiškių, Svyrių ir 

Ašmenos apskritis) į fondo einamąją sąskaitą vyko gana 

sklandžiai. Jau gegužės mėnesį fondas turėjo 14 513 RM. 

Tuo pat metu buvo išmokėta: 

l. Keturių žuvusių policijos pareigūnų laidojimo iš

laidos - 1424 RM; 
2. Gydymosi pašalpos policijos pareigūnams, sergan 

tiems tuberkulioze - 600 RM; 
3. Mėnesinės pašalpos žuvusių policijos pareigūnų 

šeimoms, našlaičiams - 600 RM. 
4. Vienkartinės pašalpos nuo banditų nukentėju

siems - apiplėštiems policijos pareigūnams - 1750 
RM; 

5. Einamoms išlaidoms padengti - 6,10 RM; 
Iš viso 4,380 RM, 10 pr,H. 

Vykdant SS ir vokiečių policijos vado H. Himmlerio 

1942 metų vasario 6 dienos nurodymą, lietuvių policijos 
pareigūnai atlyginimus gaudavo iš Reicho kasos Reicho 
markėmis. 1944 metais dėl sunkios karinės ir ekono-
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''" Prad~jo vc1k11 l ieiuvlų 
pohciios savl~alpos fondas, 
l'olicy,1, 1944. balandis, 
p. 2. 

'"
0 Tc11 pat, p. 39- 40. 

"" l.PSF stalutas, LCVA, 
f. R-409, ap. l , b. 29. l. 116, 
149-150. 

' ' " V. Relvyčio 19,14-02-02 
tarnybinio pranešimo 
nuorašas, te11 pat, f. R-683, 
ap. 2, b. 28, l. 3. 

"" Iš licluvių policijos savišal
pos fondo veiklos, Pohcya, 
1944, bidelis, p. 25. 

Krit11si11 kovoje lietuvitĮ 
policijos bata//0110 kar/11 
kapai 

"" V. Rcivyčio 1944-04- 15 
tarnybinis pranešimas 
H. Harmui, l.CVA , f. R-683, 
ap. 2, b. 28, l. 4. 

m, Tvarkos policijos vado 
1944-04- 19 įsakymo Nr. 4 
vertimo iš vokicč itĮ kalbos 
nuorašas, ICII pat, r. R-409, 
ap. l. b. 23, l. 135. 

minės padėties smuko lietuvių policininktĮ atlyginimai, 
suprastėjo jų šeimos narių materialinis aprūpinimas. 

Palyginti su to meto pragyvenimo lygiu, policininko 
atlyginimas tapo toks mažas, kad jo nepakako pačiam 
pavalgyti ir šeimai išmaitinti. Pavyzdžiui, viengungis 
naujai priimtas policininkas gaudavo 96 RM per mėne

sį, vedęs - l 26 RM. Po šešių mėnesitĮ tarnybos atlygini
mas padidėdavo atitinkamai 114 ir 144 RM. Ki ttĮ aukštas 
pareigas ėjusitĮ LSD pareigūm1 atlyginimas siekdavo 408 
RM. Todėl kiekvienas policininkas, neturintis giminai
čilĮ kaime, buvo priverstas verstis pašaline veikla, pvz., 
spekuliacija. Nuo 1944 mettĮ balandžio l d ienos buvo 
nustatytos naujos mokėjimo sąlygos, dar prastesnės 

nei l igtolinės. Policininkams buvo nustatytos tokios pat 
maisto normos kaip kariškiam s. JtĮ šeimos nariai gauda
vo maisto korteles kaip ir kiti vietos gyventojai. Iš tiesti 
jie gaudavo tik duonos, cukraus, druskos. Ne ką geriau 
buvo aprf1pi nama ir kuru 11„1

• 

Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietu 
voje policijos pulkininkas leitenantas dr. W. Musilis savo 
1944 mettĮ balandžio 19 dienos įsakyme Nr. 41 •~~ priminė, 

kad lietuvių policijos eiliniai ir žemesnieji vadai privalo 
sveikinti vokiečit! tvarkos policijos karininkus, o vokie
čitĮ tvarkos policijos eiliniai ir žemesn ieji vadai - lietuvitĮ 

policijos karininkus. 
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11111": ---
Tuo pačiu metu buvo paskelbtas aukštesniojo SS ir 

policijos vado Ostlande SS obergruppenfilhrer ir polici

jos bei Walfen-SS generolo F. Jeckelno slaptas 1944 metų 

balandžio 15 dienos įsakymas, kad, be jau veikiančių lie

tuvių policijos batalionų, kuriuose tada tarnavo 5,6 tūkst. 

vyrų, kuo skubiausiai bus įsteigti ir sukomplektuoti dar 

šeši policijos batalionai, turintys tvarkos policijos vado 

Lietuvoje nustatytus numerius. Pagrindinė jų paskirtis -

kovoti su sovietiniais partizanais Vilniaus srityje. Be to, 

kaip pranešė per radiją generolas P. Kubiliūnas, į Lietuvą 
grąžinti keturi lietuvių policijos batalionai, buvę už kraš

to ribų. Jų paskirtis ta pati - kovoti su sovietinia is parti

zanais. 

Po mėnesio to paties generolo F. Jeckelno gegužės 

18 d . įsakymu buvo suformuota SS obersturmbannfilhrer 
ir policijos pulkininko leitenanto Walterio Titelio vado

vaujama kovos su partizanais Lietuvoje grupė. Į jos su

dėtį įėjo 9-asis SS ir policijos pulkas, SS 16-asis (latvių) 
pulkas, latvių pulkas „Ryga", 2-asis, 253-iasis ir 257-as is 

lietuvių policijos fronto (taip jie pavadinti įsakyme) bata

lionai bei Eišiškių apskrities žandarmerijos postai. W. Ti

telio grupės štabas įsikūrė Trakuose. 2-asis batalionas 

įsikūrė Varėnoje, 253-iasis - Onuškyje (štabas ir dvi kuo

pos) ir Lieponyse (dvi kuopos). 257-asis batalionas buvo 

pasiųstas į Semeliškes (štabas ir viena kuopa) bei Aukšta

dvarį (dvi kuopos). Batalionai gavo užduotį dislokacijos 

vietose įrengti žiedinės gynybos įtvirtinimus1356• 

Tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vadas Lie

tuvoje pulkininkas leitenantas W. Musilis 1944 metų 
kovo 16 dieną įsakė visiems lietuvių policijos vadams, 

kad „lietuvių policija privalo kovoti su visais Lietuvoje 

pasir_o~an~iais bolševikų ir taip vadinamais lenkų parti

zana15_- Uz kovoje parodytą neryžtingumą polic ininkas 
bus atiduodamas karo lauko teismui ir baudžiamas mir-
timi"11 1'ą pa„ d. l ,.. 

· c1ą ieną te e1onograma Nr. 344a. Policijos 
depa~mento direktorius V. Reivytis iki atskiro nurody
mo uždraudė p 1· ·· 0 1c1Jos tarnautojus leisti atostogųm8. 

562 

' Bubny, A , 253-ias11 

hctuvių policiJos h,rahonu 
( 1943 1944), G,noc,da, 

11 
rtz,sltnn1a, 1998, :,.;, 2(4) 
rl16-117 

l CVA, ( R 409, •p. l , 
b. 23, l 72 

• Ten pat, l. 73. 

,,., Mieslo pohciJOS vado 
1943-12-31 įsakymo Nr. 89 
kop•J•• ttn pat, f R690, 
ap. l . b. l, l. 23. 

Atėjus lemtingiems l 944 metams, Vilniaus miesto lie

tuvių policijos vadas A. Iškauskas naujametiniame įsaky
me kreipėsi į savo kolegas: 

,,Vilniaus miesto policijos vyrai. 

štai jau tretįjį kartą po skaudžios bolševikinės okupa

cijos žengiame i Naujuosius Metus. 
Praėjusieji 1943 metai visais atvejais nebuvo mums 

lengvi. Šiais metais Jūs vyriškai atlikote savo pareigas, 

drausme ir susiklausymu įrodėte, kad mokate ir galite 

dirbti. Tie metai taip pat pareikalavo iš Jūsų tarpo aukų. 
Šios aukos tebūnie mums kelrodžiu, o jų atminimas am
žinai tegyvena mūsų širdyse. Dalis mūsų policistų šeimos 

šiais metais išvyko į frontą, kad su ginklu rankoje padė
tų pribaigti didžiausią mūsų ir viso kultūringo pasaulio 
priešą - bolševizmą, kiti gi krašto viduje ir už jo kovoja su 

to priešo agentų ir banditų gaujomis. Ir Jūs, l'.kę Vilni~~s 
mieste ir čia nešdami savo sunkią tarnybą, taip pat pns1-

dedate prie tos kovos. 
žengiant į Naujuosius 1944 Metus kiekvienam mūsų 

kyla klausimas: ką atneš jie mūsų Tėvy~ei '.r mum~? - To 
mes nežinome. Tačiau žinome, kad bolseVJzmas nera ga

lutinai parblokštas ir sunaikintas. Jo vadai dar vis.~r~so 
·s·vadavimu" o raudonosios bandos, nezmnnt mums .1 • b 

k . mus vis veržiasi. Mes suprantame ir žinome, ko 
au 4, l . . . .1 · - ~- ·s·verž-
likimas mums grėstų, Jei JOS ve l musų evynę l l . 

,... d .1 es dar su didesniu pasišventimu, drausme 1r 
tų. 10 e m . . . . d . bf 

·.kl . dar su didesniu pas1ryz1mu tunme ir l susi - ausymu, . . . . - k _ 
t d bą nežiūrėdami I nedatekl1us ir tru u mums paves ą ar , · . _ .. 

mus, kad tik toliau atitolintume pavoJŲ- Mus~ h~mas -
- .. ankose Jei mes visą savo energ1ią, visą su-

musų pac14 r · . 

b
. .. ·r visą sielą įdėsime i mums pavestų pareigų ge epmą 1 . . .. 

ki tliki,·mą J·ei mes drausmingai 1r su pas1sven-
tvar ngą a , . aJ • 
. . tl"ksime - daug kuo prisidėsime pne perg es, 

t1mu Jas a 1 , • . . . 

k . . mūsų Tėvynei žada sVJesesn1 rytOJŲ-
un ir · • · nt į Nau J Vilniaus miesto policijos vyrai, zengia . -

. ~ms, 
944 

M tus linkiu kuo didžiausios ištvermės ir 
JUOSIUS l e ' d.d. · · 

. . b . privačiame gyvenime - J z1aus1os 
sekmes tarny oJe, 0 . 

., • «1).>9 

kloties Jums ir Jūsų seimoms. 
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6. 

Lietuyių policijos 

batalionu libida,ima, 

1944 metais susiklosčiusi politinė ir karinė situacija 
pakoregavo vokiečių vadO\-ybės planu_. Ostlando reicho 

komisaras H. Lohse be Berlyno žinio ir sutikimo nusiša
lino nuo sa,·o pareigų ir pabėgo. Į H. Lohse'ės vietą buvo 
paskirtas Reicho komisaras Ukrainoje, Rytų Prūsijos S

DAP gauleiteris Erichas Kochas. Karo frontui artėjant į 

LietU\·ą savivaldos valdžia ,;s menkėjo, ją perėmė SS ir 
policijo vado,Tbė. A. Hitlerio 1944 metų liepos 9 dienos 

įsalq·mu Ostlando aukštesnysis SS ir policijos vadas SS 
obergruppenfiihrer F. Jeckelnas gavo dil-."tatorinius įgalio
jimus mobilizuoti visus turimus gyventojų rezervus karo 
tarnybai ir karinių objel-.-tų staty bai. et rukus valdžią Lie
tuvoje perėmė Vokietijos karinė vadovybė (Militarverwal
t1mg) ir SS. Vokiečių kariuomenei traukiantis iš Lietuvos 
lietuvių policijos daliniai buvo reorganizuoti. Pavyzdžiui, 
sovietinės kariuomenės daliniams priartėjus prie Vilniaus 
miesto, policija buvo suskirstytai kuopas. Nuovadų virši
ninkai buvo paskirti tų kuopų vadais, o policijos vadas -
bataliono vadu. Visi turėjo susirinkti nurodytoje vietoje, 
bet sužinoję, kad bus siunčiami į frontą, dauguma jų, taip 
pat ir nuovadų viršininkai, į susirinkimo vietą neatvyko. 
Vokiečiai buvo labai nepatenkinti. Atėjusiesiems patarė 

traul-."tis kartu su lietuvių savisaugos batalionu, nes trauk

tis vieniems labai pavojinga. Prie to bataliono prisidėjo ne 
tik policijos likučiai, bet ir kitų įstaigų tarnautojai, kurie 
dėl įvairių priežasčių negalėjo pasitraukti anksčiau. Mi

nėtasis batalionas Vilnių paliko 1944 metų liepos 3 dieną. 
Jis traukėsi Maišiagalos-Ukmergės plentu Kauno link. 

Dar 1943 metų vasario mėnesį buvo pradėta atrin
kinėti policijos karininkus, kitus valdininkus ir karius i 
numatomo steigti lietuvių policijos pulko štabą ir specifi
nius būrius: ryšių, pelengavimo, priešlėktuvinės apsaugos 
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Lict11vi1Į polidJOS 7-ojo, 
o l\'liau 13-ojo bt1talio1111 
m d11s, Gdciilrio kryii1111s 
k11mlieri11s majoras fonru 
Se11111šk11 

1 "'° LirtuvirĮ enoklopedija, pen• 
kiolikt,s to mas: L1ctuv;i. 

p. 120. 

,,.. Ga1d1s H. L, A history of 
tht Litlmamau n11litary 
/orus III World War 11 
1939- 19·15, p. 210. 

ir motorizuotąjį. 1943 metų gegužės 31 dieną vyresnysis 
tvarkos policijos vadas prie aukštesniojo SS ir policijos 
vado Ostlande SS oberfiihrer ir policijos pulkininkas 
Otto Gieseke įsakė įsteigti po vieną policijos pulką (ketu
rių batalionų) Lietuvoje ir Latvijoje. Tačiau lietuvių pul
kas tais metais dėl objektyvių priežasčių nebuvo įsteigtas. 

Tik 1944 metų liepos 13- 15 dienomis iš prie Kauno ir 
Sūduvoje buvusitĮ 2-ojo, 9-ojo (vadas kapitonas Klimas 
Slyvėnas), 253E-ojo (vadas kapitonas Simas Pečiulionis) , 

257-ojo (vadas kapitonas Jonas Chmieliauskas) batalio
m1 buvo suformuotas 1-asis Lietuvos policijos pulkas 
(LPP) 1Jo0 ir vadu paskirtas pulkininkas A. Špokevičius1 .\() 1 • 

Bataliom1 numeriai buvo palikti tie patys. Pulkas buvo 
formuojamas ir keletą dienų stovėjo buvusios priešlėktu

vinės apsaugos rinktinės kareivinėse Panemunėje, vėliau 

persikėlė į šiaurės rytus nuo Kauno, kur iki liepos 29 die
nos Kleboniškio, BiruliškilĮ ir Naujasodžio vietovėse 

įrenginėjo kovos pozicijas. 1944 metų liepos 29 dieną ko
viniai pulko daliniai sunkvežimiais buvo perkelti į Šilavo
to vietovę ( 12 km nuo Priem1), o ūkio daliniai vyko žygio 
tvarka. Tačiau vokiečiq divizijos vadas, kurio vadavietė 
buvo Igliaukoje, pakeitė įsakymą ir liepė ginti Kleboniš
kio-KulšitĮ barą. Liepos 30 dieną 3 valandą ryto rusti ar
mijos šarvuotiesiems daliniams prasiveržus tarp Kauno 
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253-iojo lietuvi11 policijos 
bataliono kari11i11kai ( 1944 
m. balandis) 

ir Prienų, taip pat gresiant apsupimui, LPP gavo įsakymą 
pasitrau1.1:i i Plutiškes, kur turėjo užimti gynimosi pozici
jas. Besitraukiant įsal..·ymas buvo pakeistas ir duotas nau
jas - susitelk"t.i Pilviškių rajone. Vėliau žygiuojant Kauno
Marijampolės plentu ir ties Baciliškiais pulko voros galą 
užpuolus sovietų armijos šarvuotiesiems daliniams smar
kiai nukentėjo 2-asis ir 257-asis batalionai. 1944 metų 
rugpjūčio l dieną 1-asis LPP ir prie jo prisijungę 1-asis 
bei 6-asis batalionai pradėjo žygį į Tilžę ir ties Kudirkos 
~aumiesčiu perėjo senąją Lietuvos-Vokietijos sieną. Po 
kelių dienų pulkas pasiekė Tilžę, kur buvo nuginkluotas, 
puskarininkiai ir eiliniai policininkai priskirti Vokietijos 
karinėms oro pajėgoms, o karininkai išsiųsti į Drezde
ną. Iš viso tokių nuginkluotų iš įvairių policinių dalinių 

liennių karių susidarė gana daug - apie 10- 12 tūkstan
ėių1*2. Dar apie pusmetį mūsų buvusiems policininkams 
teko kari.auti įvairiuose frontuose Balkanuose, Vengrijoje, 
Austrijoje, Prūsijoje, bet vokiečiai niekada nepamiršdavo 
prie rnimĮ karių vokiškų uniformų ant rankovių prisiūti 
skyddio su lietuviškomis spalvomis1½}_ 

,,.: Liormonas R.. Ltttu\'ial 
kartai Voki<tiJOS l:.anuo
mcnėje l 94-1- l 94; m<UtS, 

Karys, 1970, :Sr. l. p. 9. 

,,.., Simln15 V., Atsimini· 
mai, d. 2. Chicago. 1990, 

p. 138. 

1943-1944 metais per mūšius Ukrainoje 4-asis bata
lionas buvo i.šblaskytas ir tik mafa dalis jo karių pasiek.ė 
Lietuvą, kur pateko į kitus dalinius. 7-asis batalionas dėl 

566 

"'' LCV1\ , f. R-717. ap. l. b. l. 
l. 25-1. 

.., Kiti šoltmiat nurodo. kad 
15-a~is batalion.is buvo su
jungtas su 12-uoju 1943 m. 
Minske 1r pasll1.stas J Vo
kieti,ą, kur tapo L1iftwalfe.s 
sau.sumos kanuomcnes da
limi. Akira{iai. 1998, Nr. 2. 
p. 7. Istorikas A. Rukšenas 
tc1g1a priešing,ai. - Kauno 
2-asis pagalbinės pohc1ios 
tarnybos batalionas ir 
gyventojų iudynės Bal
tarustJ0JC 19-11- l 9-13 m .. 
Gtnoc,das ,r rcist~nciJa. 
2007. Nr. 2 (22), p. 54. 

'W- Enksonas L, ltanama• 
sis uisisklcnd~ SkotiJOS 
,iloie, U,wvos rytas. 2000, 
sausio 1-1. 

.-Mūnoz A., H,tlerš Eastern 
Legions. p. 42 

patirtų d idelių nuostolių iš Rytų fronto buvo atšauktas 
poilsio ir dislokuotas Alytuje, 1944 metų sausio mėnesį 

išformuotas, o jo likučiai priskirti 13-ajam, 253-ajam ir 
257-ajam lietuvių policijos batalionamst.l6-I_ l l-asis ba
talionas buvo išformuotas 1943 metų rudeni Ukrainoje, 
12-asis batalionas 1944 metų vasarą sujungtas su l 5-uo
jut365, o 255-asis batalionas tų pačių metų rugpjūčio mė

nesį pasiekė Drezdeną, kur buvo įtrauktas į naują lietuvių 
policijos batalioną, suformuotą iš lietuvių, prievarta t~r
navusių Reicho darbo tarnyboje, ir išsiųstas į JugoslaVIJą. 
Dar vienas lietuvių policijos batalionas buvo išsiųstas į 
Italiją, o 3-iasis ir 15-asis - 1944 metų liepos 26 _di_eną 
Tauragėje nuginkluoti ir išformuoti. Iš Rytų fronto ! Šiau
rės Italiją kovoti su britais permesti lietuvių policijos ~ata
liono likučiai perėjo fronto liniją ir įstojo į Lenkų leg10_ną 
britų kariuomenės sudėtyje'366• Iš 3-iojo polic'.~os batalio
no, kuris 1944 metų rugsėjo 11 dieną buvo 1sfor~ uotas 

,,.. Tvarkos policijos vado prie 
SS ir policijos vado Lietuvo
JC įstaigos ataskaitos vertimo 
nuorašas, LCVA, f. R-1018, 
ap. l,b.97, 1.15-16. 

Dancige, čia pat buvo suformuotas 3-iasis sav:monų ~a
talionas (Freiwillige11 Batail/011), prijungtas pne Dancige 

. . mo ? O). o lietuvių savanorių pėstininkų pulko (2. ste1g1a - - •. . 
Litauische Freiwilligen Jnfanterie Regiment). Į SĮ pu~ą taip 
pat pateko 15-ojo ir 254-ojo batal_io~ų ~ikuč'.ait36, _ Tuo 

"" Lietuvių policijos ryšių 
karininko 1943-10·01 

•. tu buvo formuojamas 3-1as1s hetuVIŲ savano-paciu me . .. . . 
. uik ... ·traukti lietuvių pol1C1JOS batalionai gavo 
nų p ' aS, o ! )! l . . . tarnybinis pranešimas. ten 

pat, f. R-683. ap. 2. b. 13, 
l. 103. 

. pavadinimą - lietuvių savanorių batalionai. 
nauJą . . . 

Lietuvių policija, atlikdama savo p~re1gas'. n_eaps'.e~ 
. o ir be skaudžių nuostolių. Vien nuo JOS at_g1_'.111mo l~ 

\942 metų lapkričio 4 dienos 48 lietuvių pohc1J_os parei
gūnai žuvo kovoje su priešais, iš jų 35 - kauty~ese s~ so-

► 

'"' Tvarkos policiJOS vado 
prie SS ir policijos ,,.do 
Lietuvoje ista1gos ataskaitos 
vertimo nuorašas, LCVA, f. 
R-1018,ap. 1,b.97, 
l. 15-16. 

u,i Kitais duomenimis, vien 
lik ,Iu 1944-03-01 žuvo 451 
lietuvių ~vi~ugos ba.ta.11• 
onų k.ary,. 2r.: SaviQugos 
baiahonų k.anų laukai 
( parengc R. Z1zu), IAuvis 
~.ovų arcloyvas, 1995, Nr. 14, 
p 264 

. . . . t·izanaist.168 l 943 metų spalio l dieną hetu-V1etm1a1s par · . . . . 
. 1· .. s nuostoliai i·au buvo 262 žmonės, is JŲ kovoie 

VIŲ po ICl)O . . . . . . 

k 
. . 1 .. ·s elementais ir sov1etm1a1s partizanais su nmma m1a1 . • . . 

. . . 41 eidami tarnybines pareigas suze1st1 
zuvo 137, m1re , . . .. · v 
buvo 341369. 194 policijos batalionų kanai zuvo ne sa o 

tėvynėjemo_ . .. . . 
Iki 1944 metų liepos lietu~ių poh~!JOS ~a~~'.10_~<1_' pa
. t k' nuostolių: žuvo apie 400 zmomų , is JŲ 15 

tyre o IŲ o J"k . r d . 
karininkų, sužeista apie 1000, iš jų apie 10 ' o mva l a1. 
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Mtis11 policininkai fronte 
prie 1/menio ežero. Pir
moji pagalba sužeistam 
gi11klo draugui 

Lietuvių policijos batalio-
110 kariai Baltarusijoje 
prie lietuviško paminklo 
(1943) 

253-ojo lietuvi11 policijos 
bataliono vadas kapito-
11as P. Bareišis 

15-ojo lietuvių policijos 
bataliono vadas majoras 
Albinas Levickis 

"" LCVJ\, f. R-683, ap. 2, b. 28, 
l. 11. 

m., Zizas R., LictuvhJ savisau
gos (apsaugos) bataliom1 
karių nuostoliai Vokie
tijos - SSRS karo meiu 
( 1941 - 19·15), K11ro arcloy
vas, XIX, Vilnius, 2004, 

P· 256. Straipsnio pabaigoje 
autorius pateikia •198 iu
vusių hetuvh1 polic1jos 
batalionų kari11 p•vardcs. 

Ne rikiuotės padalinių lietuviq policijos įvairių tarnybq 
nuostoliai 1944 metų sausio 6 dieną: 198 žuvo, 16 dingo 
be žinios, 94 sužeisti 1372

• KokilĮ nuostolių būta vėliau, au
toriui nepavyko nustatyti. 

Kokie buvo lietuviq policijos batalionq nuostoliai iki 
kovinil) veiksmlĮ pabaigos, pabandė nustatyti lietuvių is
torikas R. Zizas. Jo kruopščiais skaičiavimais, iki Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos žuvo per 600 lietuvių policijos 
batalionų kariųu73• Absoliučiq žmogiškl)jų nuostolių An
trojo pasaulinio karo metais plotmėje šios aukos nedidelės 
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ir simbolinės, nors kiekvieno lietuvių policininko mirtis 
buvo tragedija jo tėvams ir artimiesiems. Pagal batalionus 
didžiausių nuostolių turėjo (nemanau, kad dėl numerio) 
13-asis - 90 žuvusiųjų. Paskui sekė 2-asis - 40 žuvusiųjų, 
5-asis - 35, 12-asis - 25, 3-asis - per 20, 252-asis - apie 
20, 15-asis ir 255-asis - po 151374

• Palyginkime: Rusijos 
istorikų skaičiavimais, Raudonosios armijos gretose žuvo 
l 1,6 tūkstančio lietuvių, 21,2 tūkstančio estų ir 11,6 tūks

tančiai latvių 1375. O Lietuvos tyrinėtojų skaičiavimais, 
žuvusiųjų lietuvių Raudonosios armijos gretose skaičius 
siekia net 40 tūkstančių 1376

• 

Faktiškai lietuvių policijos batalionai nustojo gy
vuoti 1944 metų pabaigoje - 1945 metų pradžioje. Il
giausiai išsilaikė 5-asis, 13-asis ir 256-asis batalionai. 
5-asis policijos batalionas (vadas majoras P. Ambra
ziūnas) nuo 1944 metų rudens saugojo Baltijos kran
tus i šiaurę nuo Paviluostos miestelio (apie 20 krn nuo 
Liepojos). Kaip jau minėta, šis batalionas 1944 metų 
rugsėjo 21 dieną dėl didelių nuostolių ir moralinio pa
krikimo buvo išformuotas ir iš jo likusių dviejų kuopų 
lapkričio mėnesį Kurše buvo įsteigtas 5-asis statybos 
batalionas. 1945 metų vasario mėnesį šis batalionas 
pradėjo maištauti, sukilo, buvo vokiečių karo vadovy
bės internuotas ir maždaug mėnesį uždarytas stovy-
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l 943 111et 'l pavasaris 
11etoli Mogiliavo: liet11viii 
policijos 255-ojo bata/i0 • 

110 b1111keris (1111otra11ka 
iš Lietuvos ypati11gojo 
nrclryvo.J K-1, ap. 46, 
b. 115 1) 

11
· • Te11 pal, p. 264. 

ms Poccwr u CCCP B BoiiHax 

XX BCt<a: Cma11111cmu-
11ccKoe ucoreiJoaauut , 
MocKoa, 200 l.. e. 238. 

1>7
• 16-osios lietuviJkosios 

divizijos i11v11si1Įj11 kllrių 
almintis, Vilnius, 1995, 
p. 336. 

/943 111. birželis, Uzda: 
/iet11vi11 policijos bntnlio-
1111 kapelio11as kapito11as 
Ze11011as Jg11atavil i11s ir 
2-ojo lietuvilĮ policijos 
batnlio110 vyr. leitena11tas 
Vi11cas Ašoklis (111wtrau
kn iš Lietuvos ypati11gojo 
archyvo, J K-1, ap. 46, 
b. l 151) 

kloje. Vėliau jis buvo išformuotas ir labiausiai patyrę 
jo vyrai papildė kitas dalis, daugiausia 1 3 -ąjį ir 256-ąjį 
policijos batalionus, dislokuotus Kurše. 256-ojo bata
liono vadu tapo Geležinio kryžiaus kavalierius ma
joras P. Ambraziūnas. 13-asis batalionas, papildytas 
7-ojo likučiais, vėl atsidūrė karo sūkuryje Rytų fron
to šiaurės sektoriuje. Jam vėl teko veržtis iš apsupties 
prie Pskovo. 1944 metq rugsėjo-spalio mėnesiais šis 
batalionas, vadovaujamas majoro J. Semaškos, pate
ko į paskutinę apsuptį Kurše. Iš pradžių batalionas 
buvo dislokuotas tarp Liepojos ir Paviluostos, saugojo 
pakrantes nuo galimo desanto išsilaipinimo iš jūros. 
Gruodžio mėnesį jis buvo reorganizuotas į 1 3-ąj į sa
vanorių batalioną ir nusiųstas į pirmąsias fronto po
zicijas į pietus nuo Liepojos. Iki 1945 metų gegužės 
8 dienos 13-asis lietuvių savanorių batalionas beveik 
penkis mėnesius be pertraukos kovojo pirmosiose 
fronto linijose. Kiti lietuvių policijos batalionai, kovo
ję Šiaurės ryttĮ fronte, buvo įtraukti i vermachto Kuršo 
grupuotę. Raudonosios armijos apsupti tarp Tukumo 
ir Liepojos miesttĮ jie didvyriškai kovėsi iki paskutinės 
karo dienos. 1945 metų gegužės 8 dieną dalis jq kapi
tuliavo kartu su vokiečiais. Kiti, pasinaudoję tuo, kad 
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pažinojo vietas ir mokėjo kalbą, persirengė civiliais 
drabužiais ir stengėsi miškais pasiekti gimtąją Lietuvą, 
kad tęstų ginkluotą kovą su sovietiniais okupantais. 
Dauguma iš jų įstojo į Lietuvos laisvės armijos, Že
maičių legiono gretas. Kai kas pasitraukė net į Švediją, 
tačiau švedai juos isdavė sO\;etamsw-. 

7. 
Ketinimai įsteigti lietuvių 
SS savanorių leo-iona'n 

t> ' 

Po 1917 metų spalio valstybinio perversmo Rusijoje 
ir bolševikų sukelto nežaboto ilgamečio kruvino teroro 
Rusijos tautų atžvilgiu Europos šalių plačioji visuomenė 
laikė Sovietų Sąjungą atvirai pretenduojančia į pasaulinį 
\;ešpatavimą, keliančia didžiausią grėsmę Europai. Išma
nantys istoriją žino įdomų fak.1ą - Antrajame pasaulinia
me kare su bolševikine Sovietų Sąjunga kovojo visa Euro
pa. Pakanka žvigtelėti į nacionalinių SS divizijų sąrašą ir 
vokiečių vermachto nacionalinę sudėtį. 

Prieš stalininę So,;etų Sąjungą stojo ne tik 70-milijo
ninė Vokietija, bet ir 300-milijoninė Europa. 1941 metų 
birželio 22 dieną vakarinę Sovietų Sąjungos sieną peržen
gė 156 rnkiškos divizijos, 12 divizijų ir 10 brigadų buvo 
rumuniškos, 18 suomių divizijų. Ispanai, slovakai ir ven
grai pasiuntė po vieną diviziją. Tris divizijas - italai. Vė
liau šios šalys (ypač Vengrija) smarkiai padidino pagalbą 
A. Hitleriui. Tai, kaip lengvai senasis žemynas susitelkė 
aplink Trečiąjį reichą, stebina, ir tai galima paaiškinti tik 
tuo, kad nacionalsocializmo (fašizmo) idėjoms pritarė 
europietiškų šalių vadovai ir liaudis. Europiečiai nesijau
tė nepatogiai būdami A. Hitlerio tarnyboje. Teisus buvo 
Vokietijos vermachto generalinio štabo viršininkas gene
rolas F. Halderis, kai 1941 metų birželio 30 dieną užrašė 

;72 

"~ L.1ucė J .• Penk1as1s s,wi
snus"s bat11/io1111s, Vilnius, 
1998. p. 42. 

1 ,.., Lc-giunas - lot. lego _ 
surinkt,. OJiniausiai 

nepastovio, sudetics ko,inė 

formuotė. 

11"" i·lc~Htbl 11 Apyr11c 11n-
po11hl no llTopo11 M1tpoeoi1 
noii11c, 1/mo,u Bmopo11 
,1111po•o1i 001i111•. C6op1111K 
cnn cii, 1\loc•ua, 1957. 

e. 511. 

1• Lietuviai tarm.wo netgi 
tymnus \'Okicč,ų kario, SS 
obrrsturmlm111iftilircr Otto 
Skorccnio spccinliaJ3me SS 
padalinyje. Zr.: Skorzcny 
O .. Niewana ""'l""· Mo1c 
opemcjc specptl11t\ \\'.trSl..1-

wa. 1999, s. 43. 

1• 1 Latviai iš 15-osios SS 
di\liz.ijos bu,•o paskutiniai 
Re1Chstago gynėjai. 

savo dienoraštyje, kad Europa „vieninga bendrame kare 
prieš Rusiją". 

Antrojo pasaulinio karo metais užimtose teritorijose ir 
neutraliose šalyse dešimtys tūkstančių savanorių, norėda

mi dalyvauti kovoje su bolševizmu, užsirašė i Waffe11-SS 
dalinius. Pirmą kartą atgijo europietiško solidarumo jaus
mas. Tarptautiniai Wajfen-SS daliniai nuo 1942 mett1 tapo 
savanoriška europiečių armija (drąsiai galima teigti, kad 
tai buvo dabartinių NATO pajėgų užuomazgos). Daugia
nacionalinėje armijoje, kokia karo metu tapo Wajfen-SS, 
cementuojanti ideologinė koncepcija buvo antibolševiz
mas. ,,Dauguma Vakarų Europos šalių savanorių ėjo į 

Rytų frontą tiktai todėl, kad matė tame bendrą užduotį 
visiems Vakarams", - rašė profesorius K. G. Ptetferis1379

• 

Wajfe11-SS divizijų karių skaičius paradoksaliai atvirkščiai 
proporcingai augo artėjant Trečiojo reicho pralaimėjimui 
kare. Riterio kryžiaus kavalierius SS obersturmbannfahrer 
Otto Skorceni savo nepaprastai įdomiuose atsiminimuose 
nurodo, kad Waffen-SS dalinių specifika buvo tokia, kad 
nuo 1942 metų pradžios jie tapo tikra europietiškų karių 
savanorių armija. Jis pagal abėcėlę išvardija 34 Europos 
tautybių atstovus, tarp jų ir lietuvius, nors pastarieji ir ne
sudarė atskiro savo dalinio, tarnavusio šioje armijoje1380

• 

Jau 1940 metais Wajfe11-SS daliniuose tarnavo 5 ameri
kiečiai, 3 kinai, 2 japonai ir netgi vienas gin1ęs Naujojoje 
Gvinėjoje. Pabaltijiečiai Wajfe11-SS daliniuose kovojo ne 
tiek Vokietijos pusėje, kiek prieš stalininę SoviettĮ Sąjun
gą, tikėdamiesi, kad po pergalės jie atk.-urs savo tautų laisvę 
ir nepriklausomybę1381 • 

Europietiškos vienybės koncepcija kruopščiai buvo 
nagrinėjama ir plėtojama SS „smegenų centruose". Dau
gelis laikė šią organizaciją tarsi ordinu, kuris privalo ce
mentuoti biisimą Europos imperiją. Ji turėjo atrodyti kaip 
nacionalinitĮ darinilĮ konfederacija, panašiai kokia dabar 
yra Europos Sąjunga. Vokietija ir NSDAP turėjo būti tik 
šios sistemos dalis, o „didįjį fiurerį" pabaigoje buvo pla
nuojama padaryti pavaldtĮ SS reichsfuhrer ir vokiečilĮ po
licijos vadui H. Himmleriui. Kaip tik toks europietiškos 
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ateities įvaizdis buvo būdingas vienam aukšto rango SS 
pareigūnui, SS Vyriausiosios rasės ir sėslumo politikos 
valdybos (Rasse und Sied/u11gshauptamt - RuSHA) vir

šininkui SS obergruppenfiihrer Richardui Hildebrandtui, 

taip pat ypatingos SS tarnybos „S grupės" pareigūnams, 
vadovaujamiems SS obersturmfiihrer Aleksandro Do
lezaleko1382. Kaip tik A. Dolezalekas pasiūlė įvesti ypa
tingą europietišką pasą, suteikiantį jo turėtojui nemažų 

lengvatų. Tokio paso projektas iš tikrųjų buvo pradėtas 
rengti vidaus reikalų tarnyboje ir kitose Trečiojo Reicho 
struktūrose, tačiau darbo iki galo nespėta padaryti. Be to, 
A. Dolezaleko vadovaujamoje „S grupėje" atvirai buvo 
rengiamas projektas sukurti Europos socialistinę konfe
deraciją. Buvo parengtas dokumentas, pavadintas „Euro
pinė chartija", kuriame minima ir Lietuva: ,,Atsižvelgiant 
į tai, kad šiandien priešiškos jėgos atskleidė savo karinius 
planus, turinčius tik griovimo tikslą, Reicho vadovybė 
kartu su draugiškų valstybių vyriausybėmis - Norvegija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Danija, Bohemija ir Moravija, Ita
lija, Prancūzija, Vengrija, Rumunija ir Chorvatija - nuta
rė paskelbti principus, kuriais remdamasi turėtų vystytis 
ateities Europa po jos armijų pergalės."1383 

Vokiečių požiūriu, galimybė užsienio savanoriais 

sm~r~ai padidinti Waffen-SS dalinius labai pagelbėjo 
kannems Trečiojo reicho pastangoms. Nors 1942 metais 
poka~bio su SS reichsfiihrer H. Himmleriu ir savo adju

tanta~~ met~ A. Hitleris labai skeptiškai atsiliepė apie ki
t~tau~1~ legionų naudojimą Rytų frontenll-4. ,,Jeigu mes 
v1~na1 ts savo užkariautų provincijų kada nors suteiksime 
teisę sukurti nuos .. b 

- . . avą arm1Ją ar a karines oro paJ·ėgas tai 
musų v1espatav· · · k · ' tmas JOJe aipmat visam laikui baigsis" _ 
: ::prot~vo A. Hitleris 1942 metų kovo mėnesį vyri;u

J~ ~~nuomenės vado būstinėje Wolfschanze1Jss 
lac1au 1943 metų . . · 

H H· l . sausio 23 dieną A. Hitleris pritarė 
. imm eno pasiūlym . . . 

SS dalinius SS . h ,r·· u1 orgamzuott latvių ir lietuvių 
· re,c sJuhr ·-r p 

gyventojų mobiliza .. . .~: siu e abaltijo kraštams už jų 
· ciią ! rvaffen SS d t· · tą autonomi,·ą 1J86 \7• 

1
. - a tnms suteikti ribo-

. ve 1au A H"tl • 
· 1 ens sutiko padidinti ko-
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burgc šalia llcrlyno. SS Nr. 
216 983, tarnybos viela 
Vyriausioji rasės ir sėslumo 
politikos valdyba (RuSHA). 

"" AKy11on n., /l110 11J 11H CC 
,.811K lllll", M OCKIJO , 2006, 
e. 195- 196. 

IJ>< 6 C3LIMCIICKllit JI„ 1lec6blB• 
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npcMR, 1994, N•.10, e. 52. 

""Hitleris A., Užstalės kalbos, 
Kaunas, 1994, p. 84. 

'"' Madajczyk Cz. Faszyzm 1 

ok11pacjc ... , t. 2, s. 36. 

•~1 11. 1 limmlcrio kalba 
Charkovc 1913-04. ?:r.: 
Gninbcrg K., Atlolf l litler -
1,iogrnfia J1llircra, Warsza
wa. 1988, s . 449. 

• 

vos dalinių šiuose kraštuose skaičių, bet tuo atveju, jei jie 

bus SS ir toliau kontroliuojami. Todėl vokiečių civilinė, 
policinė ir karinė administracija dėjo ypač daug pastangų 

organizuodama lietuvių SS savanorių legioną ir įtraukda

ma jį į lietuvių policijos struktūrą. Lietuvos generalinės 
srities teritorijoje prasidėjo plati propagandinė kampani

ja su šūkiu, raginančiu dalyvauti visų europietiškų tautų 

,,kryžiaus žygyje prieš bolševizmą". 

SS dalinių, sudarytų iš užimtų Rytų kraštų gyventojų, 

steigimui, tarp kitų, griežtai priešinosi ir Vyriausiosios 

reicho saugumo valdybos (RSHA ) vi ršininkas SS ober
gruppenfiihrer Ernstas Kaltenbruneris, RSHA III valdy

bos viršininkas SS obergruppenfiihrer Ottas Ohlendorfas, 
SS ir policijos vadas Liubline SS gruppenfuhrer Odilas 

Globocnikas, Rytų Prūsijos gauleiteris ir Ukrainos reichs
komisaras Erichas Kochas ir kiti. H . Himrnleris teigė, kad 

tai - laikina politika, kurią vykdyti verčia sunki Trečiojo 

reicho padėtis ir savų karinių rezervų stoka. ,,Europoje, -
aiškino jis savo pavaldiniams, - yra vietos tik vienai suve

reniai valstybei - Vokietijai. Europoje yra tik vien a SS -
tai yra germanų SS, kuriai vadovauja SS reichsfiihrer."1387 

SS Vyriausiojoje valdyboje (viršin inkas SS obergrup
penfiihrer Gottlobas Bergeris} valdybos D grupė (Amts
gruppe D) buvo padalyta į Vidurio Europos l valdybą 
(Amt l „Europiiische Mittelstelle"}, Germanų reikalų II val

dybą (Amt JI „Germanische Leitste/le") ir Rytų savanorių 
vadovavimo III valdybą (Amt lil „Freiwilligen-Leitste/le 
Ost") . III valdybos vadovu buvo paskirtas SS obersturm
bannfiihrcr dr. Fritzas Arltas, o jos pagrindinė funkcija 

buvo organizuoti Rytq sričių, taip pat ir lietuvitĮ, poli
cines SS formuotes. Valdyba buvo padalyta į Ukrainos, 

~alt~rusijos, Kaukazo kraštų, Rusijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos sekcijas. Dar 1942 mettĮ lapkričio 11 dieną 
tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvo
je žandarmerijos pulkininkas H . 1-lachtelis, remdamasis 

SS reichsfiihrer ir vokiečių polic ijos vado H . Himmlerio 

nurodymu, pasirašė slaptą aplinkraštį visų lietuvitĮ poli-
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.... 
cijos batalionų vokiečių ryšių karininkams. Jame nurody
ta, kad būtina iš visų lietuvių policijos batalionų atrinkti 

asmenis, išoriškai panašius į rasinius vokiečius {šviesūs 

garbanoti plaukai, žydros akys ir t. t.). Iš atrinktų žmo

nių priklausomai nuo jų skaičiaus buvo ketinama įsteig

ti uždarą būrį arba kuopą Nr. l 1388• 1942 metų gruodžio 

21 dieną Vyriausioji reicho saugumo vadyba taip pat dar 
kartą įsakė atrinkti iš lietuvių ir latvių policijos batalionų 
mėlynakius ir blondinus. 2 tūkstančiai „rasės atžvi lgiu 

tinkamų" vyrų iš Lietuvos ir Latvijos turėjo būti po 10 
išskirstyti į vokiečių SS policijos batalionų kuopas1389• 

Tačiau visa tai nereiškė, kad vokiečių kariuomenėje 
yra vyrų perteklius ir daugiau lietuvių jaunuoliams į ją 
pakliūti nėra jokių galimybių. Vokiečiams labai rūpėjo 
palaužti lietuvių pasipriešinimą ir įveikti jaunimo ne

paklusnumą. Kai kurie SS vadovai Lietuvoje iš pradžių 
norėjo, pritaikę gąsdinimo bei teroro priemones, tiesiog 
paskelbti Lietuvos jaunimo į lietuviškąjį Waffen-SS dalinį, 
vadovaujamą vokiečio generolo, mobilizaciją. Tačiau mo
bilizacijos į legioną sėkmei užtikrinti generalinis komisa
ras A. von Rentelnas per pirmąjį generalinį tarėją P. Kubi
liūną pareiškė pageidavimą gauti tam tikrų garantijų 1390, 

todėl taktikos sumetimais, siekiant geriau užmaskuoti 

~ o-~ili:acijos akciją, vokiečiai šio darbo didesnę dalį pa
tikeJo lietuvių savivaldos organams. 

. ~emdamasis 1941 metų gruodžio 19 dienos potvar
k'.u ir 1942 metų rugpjūčio 27 dienos pakeitimu bei pa
pildymu dėl darbo prievolės užimtuose Rytų kraštuose, 

ost1ando reicho komisaras H. Lohse 1943 metų vasario 
16 dienos potvarkiu L. t · k lb . . . 1e uvoie pas e e vyrų, g1mus1ų 
19_ 19- 1924 metais, registraciją. Ją organizuoti buvo įpa-
reigota Generalinės srities nacionalinė policija 1391. 1943 

metų vasario 24 dieną Ostlando reichskomisaras H. Loh
se kreipėsi į lietuvių tautą tokiu atsišaukimu: 

l •:L_I~TUVIAI! Kai 1941 metais fiureriui Adolfui Hi
t enu1 Įsakius v ki •· k 

• . ' 
0 ecių areiviai išvadavo Jūsų Tėviškę 

nuo bolsevikų J·ie J . • lb .. . 
aiki . ' us isge eio nuo tikrojo tautinio su-

n nimo. Nuo to l ik J-
a O us savo darbu mieste ir kaime, 
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"" Tvarkos policijos vado 
1942- 11- 11 rašto vertimo 
i lictuvilJ kalbą nuoraša!. 
LCVA. f. R-1018. ap. J, 
b. 93, l. 72- 73. 

11
" RSHA 1942-12-21 jsakymo 

vertimo i lte1uvių kalbą 
nuorašas, ten pat, f. R-1399, 
ap. l , b. 57, l. 17. 

'"" Bulavas J., VokišklJ)ų faJuiq 
ok11paci11is Uet11vos valdy
mas, Vilnius, 1969, p.ISO. 

"" H. Lohse 1943-02-16po
tvarkio vertimo I lietuv1ų 

kalbą nuorašas, 1, 11 pal, 

f. R-729, ap. 2, b. 3, l. 4-5. 

"" Karys, 1943, vas. 27, 
Nr. 9(1171). 

taip pat tarnaudami krašto policijos daliniuose ir ak

tyviai dalyvaudami fronte, įnešėte savo dalį kovoje prieš 
bolševizmą. 

Toji kova šiuo metu pasiekė aukščiausio kietumo. Bol

ševizmas gresia sunaikinti Europą. Jūsų Tėviškė yra arti 
pavojaus ... Rašykitės i Jūsų krašto legioną kovai su gin

klu rankose prieš grasinantį bolševizmą. Įsijunkite, kaip 
kovotojai ir pagalbininkai, į vokiečių kariuomenę ... Per

galė gi išgelbės Jus, Jūsų ir Jūsų vaikų kraštą, Jūsų nuo
savybę, Jūsų kultūrą, tolesnį Jūsų tautos gyvenimą Jūsų 
pačių žemėje, Jums užtikrintą vietą ir Jūsų bendradarbia
vimą Europos bendruomenėje. 

Prie ginklų! Į darbą! Su Adolfu Hitleriu į pergalę!" 1392 

Buvo įsteigtas mobilizacinis štabas, vadovaujamas Lie
tuvos generalinės srities komisariato Darbo politikos ir 
socialinės priežiūros skyriaus vedėjo Giintherio von Dam
merio, jo pavaduotoju tapo komisariato tarėjas Erdman
nas, nariais - tvarkos policijos vadas policijos pulkininkas 
leitenantas dr. W Musilis, komisariato Sveikatos reikalų ir 
gyventojų priežiūros sJ...-yriaus vadovas Eberhardas Obstas 
ir vermachto atstovas pulkininkas leitenantas Dietzas. 

Lietuvos generalinėje srityje buvo išplatinti „Nurody
mai Lietuvių SS savanorių legionui": 

„Atsižvelgdamas į narsų laikymąsi jau esančių fronte 
lietuvių Savisaugos dalinių karių, Fiureris leido Wajfen
SS sudėtyje organizuoti lietuvių savanoritĮ SS legioną . 

l. Kas gali stoti į lietuvių SS-savanorių legioną. 

Į lietuvių SS-savanorių legioną gali stoti kieJ...--vienas 
Lietuvos pilietis nuo 17 iki 45 mettĮ amžiaus. 

Savanoris turi būti: 

a) airiškos kilmės, 

b) teismo ir policijos nebaustas, 
c) karinei tarnybai fiziškai ir dvasiškai visiškai tin

kamas. 

2. Kokio ūgio turi būti kandidatas. 
Kandidatai i lietuvitĮ SS-savanorių legioną, nuo 17 iki 

20 metų amžiaus, turi būti ne žemesnio kaip 166 cm ūgio, 
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virš 20 metų amžiaus - ūgis turi būti ne mažesnis kaip 

168 cm. 
3. Įsipareigojimas. 

Kiekvienas kandidatas į lietuvių SS-savanorių legio

ną gali įsipareigoti tarnybai visam karo laikotarpiui. Ka
rininkams ir puskarininkiams veikia atskiri nuostatai. 

Tinkami buvusios Lietuvos kariuomenės karininkai ir 

puskarininkiai, pristatę karinius dokumentus, gali būti 

priimami į lietuvių SS-savanorių legioną su jų turimais 

laipsniais. 

4. Maistas, alga ir rūbai. 
Lietuvių SS-savanorių legionas gaus tokį patį maistą, 

algą ir rūbus kaip vokiečių Waffen-SS daliniai. 
5. Globa ir aprūpinimas. 

Lietuvių SS-savanorių legiono nariai globojami ir ap

rūpinami pagal SS Globos ir Aprūpinimo įstatymą, taip 
kaip aprūpinama vokiečių kariuomenėje. Smulkesnę in

formaciją tuo klausimu duoda Waffen-SS Globos Kari
ninkas Rygoje. 

6. Kur galima registruotis i lietuvių SS-savanorių 
legioną. 

Į lietuvių SS-savanorių legioną galima registruotis 
žodžiu ir raštu pas SS ir Policijos Vadą Lietuvoje, Kaunas, 
Laisvės ai. Nr. 29."1393 

Tačiau 1943 metų vasario 19 dieną Lietuvos genera

liniai tarėjai atsisakė per vyrų surašymą padėti vokiečių 

valdžiai organizuoti lietuviškąją SS diviziją. Vasario 21 

dieną lietuvių visuomenės atstovai - vyskupas V. Brizgys, 
profesorius )uo1.,as Ambrazevičius ir kiti - aplankė pir

mąjį generalinį tarėją ir generalin į tarėją vidaus reikalams 
generolą Petrą Kubiliūną ir pareiškė jam savo neigiamą 

nusistatymą dėl lietuviškosios SS divizijos kūrimo. Kitą 

dieną į Rygą dėl lietuviškosios SS divizijos steigimo iš
kviesti tarėjai perdavė aukštesniajam SS ir policijos vadui 
Ostlande ir Šiaurės Rusijoje SS obergruppenfiihrer ir po

licijos generolui F. )eckelnui lietuvių visuomenės reikala
vimą atkurti valstybingumą kaip būtiną karinių dalinių 

organizavimo sąlygą. Bet nepaisant to, delegacijai grįžus 
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"" Spalvo1as d1dcllo formaio 
lipografiniu būdu išspaus
dinlas plakalas, LCVA, 
f. R-660, ap. 2, b. 247, l. l; 
ten pat, f. R-1018, ap. l, 
b. 92, l. l; Ka11wcr Zcit1mg, 
1943, vas. 26; Ateitis, 1943, 
vas. 27. Nr. 481 asmeninis 
autoriaus archyvas. 

,,.. Truska L„ Lie1uva bol
ševikų ir naci11 metais. 
1940- l 945 mcltJ polilinc 
kronika, Uetuvos rytas, 
1993, kovo 20 

"" Karys, 1943, Nr. 9. 

"" Ten pat, Nr. 11. 

"" LCVA, f. R-729, ap. 2, b. 3, 
l. 125. 

į Kauną vasario 24 dieną buvo pradėta 1919-1924 metais 

gimusių vyrų registracija į lietuvių SS legioną. Organi

zavimo darbai buvo pavesti darbo jėgos telkimo įstaigai 

Arbeitsamtui139
\ Tą pačią dieną į lietuvių tautą su atsi

šaukimu kreipėsi Ostlando reichskomisaras H. Lohse ir 

pareikalavo atlyginti už paslaugas, kurias neva vokiečiai 

suteikė Lietuvai 1395• Generaliniai tarėjai atsisakė pasirašy

ti atsišaukimą, raginantį Lietuvos vyrus stoti į SS diviziją. 

Argumentuotai i politikų suskaidytą Lietuvos visuomenę 

1943 metų kovo 6 dieną kreipėsi Lietuvos generalinės sri

ties pirmasis generalinis tarėjas ir vidaus reikalų genera
linis tarėjas generolas Petras Kubiliūnas: ,,Kas tik sveikas 

ir pajėgus, stokime į mūsų lietuvių legioną ir į vermach
to dalinius < ... > Juo greičiau ir geriau suorganizuosime 

savo lietuvių legioną, juo aktyviau pasirodysime kovoje 
prieš bolševikus, tuo daugiau laimėsime politiniu ir kitais 
atžvilgiais."'396 Remdamasis Reicho ministro užimtoms 
Rytų sritims 1941 mettĮ gruodžio 19 dienos potvarkiu 
dėl darbo prievolės įvedimo užimtose Ryt11 srityse, taip 
pat 1942 metų rugpjūčio 27 dienos potvarkiu, keičian
čiu potvarkį dėl darbo prievolės įvedimo užimtose Rytų 
srityse, ir Reicho komisaro Rytų kraštui 1943 mettĮ sau
sio 25 dienos pirmuoju potvarkiu, nurodančiu vykdyti 
potvarkį dėl darbo prievolės įvedimo okupuotose Rytų 
srityse, Reicho komisaro RyttĮ kraštui 1942 metų rugsėjo 
9 dienos potvarkiu dėl generalini11 tarėjtĮ teisės leisti po
tvarkius generaliniam komisarui pritarus, Lietuvos gene
ralinės srities pirmasis generalinis tarėjas ir generalinis 
tarėjas vidaus reikalams generolas Petras Kubilii:mas 1943 
met tĮ balandžio 6 dieną pasirašė potvarkį dėl 19 l 9- 1924 
metais gi rnusi tĮ vynĮ surašyrno1m. Buvo aiškinama, kad 
numatyta vyrus mobilizuoti ne l vokiečitĮ kar iuomenę, 

o tik į pagalbinius karinius dalinius. Didžiulės vokiečitĮ 

propagandinės pastangos, visokitĮ privilegijq įstojusiems 
į SS lcgiom} pažadai nedavė norim11 rezultattĮ . ,.P:1šauk
llĮj11 registracijos vykdymas dėl tam tikn1 intelektualinitĮ 

sluoksnitĮ į takos buvo neigiamai paveiktas. Atsakingieji 

579 



asmenys tuo ne tik nusikalto prieš Europos tautų ben
druomenę, bet ir prieš savo lietuvių tautos interesus 
< ... >", - rašė dienraštis „Ateitis" savo vedamajame1398

• 

Nors vokiečių civilinė, policijos ir karinė vadovybė 
stengėsi įsteigti SS karini dalinį Lietuvoje, tačiau jie iš pat 
pradžių padarė šiurkščią taktinę klaidą - neužsitikrino 
Lietuvos savivaldos institucijų bei visuomenės paramos ir 
ėmėsi ši svarbų uždavinį įgyvendinti savo jėgomis. 1942 
metais latviams ir estams vokiečių padedamiems pavy
ko suformuoti pirmuosius SS dalinius. Vokiečių politinės 
ir karinės administracijos atstovai lietuviams pavyzdžiu 
rodė latvius ir estus kaip realiai mąstančius ir toliaregius 
politikus, kuriems vokiečiai tikrai suteiksią nepriklauso
mybę. Lietuviams buvo „draugiškai" patariama pagalvoti, 
apsispręsti ir sekti savo šiaurinių kaimynų pavyzdžiu 1399• 

Savanoriams į SS dalinius atrinkti iš lietuvių policijos 
batalionų buvo sudaryta speciali vadinamoji Lechthale
rio komisija (Musterungskommission Lechtha/er), kuriai 
vadovavo policijos majoras F. Lechthaleris. lki 1943 metų 
vasario 15 dienos 595 lietuvių policijos pareigūnai buvo 
pripažinti tinkamais tarnauti SS daliniuose1400• Vien 
1943 metų vasario 15- 26 dienomis 498 lietuvių policijos 
pareigūnai praėjo medicinos komisiją ir buvo pripažinti 
tinkamais tarnybai SS daliniuose ( Waffen -SS). Galutinai 

580 

l 943 metai, 1/menio 
ežero rajonas. Liet11vi11 
policijos bataliono kariai 
apkasuose laukia priešo 
puolimo. Karių galvas 
dengia vokiški šalmai s11 
SS ženklais, jie ginkluoti 
sovietiniais automatais 
PPŠ, o šalia ant žemės 
guli vokiškos rankinės 
gra1iatos. (A/g. Kaptu
rausko nuo/r., Karys, 
1944 01 08, Nr. 1 (1215)) 

""' Ateitis, 1943, kovo 17, 
Nr. 63. 

'"' Raštikis S., Kovose dėl 
J,ie/11vos, II dalis, Vilnius, 
1990, p. 321. 

'"' LCVA, f. R-1018, ap. l , 
b. 97, l. 5. 

,.,, 'ft ll pat, l. 8- 9. 

,,., Prakapas R., Kaip buvo 
mėginta t 942- 1943 met,w; 

Lietuvoje suforrnuoli S!, 
legioną, Vomta, 1997, rugs. 
6- 12, Nr. 34 (316). 

1..,, UctuvitJ tauta nepakluso 
vokiečių mobilizacijai, 
Karys, 1986, Nr. 3, p. 107. 

'"' LCVA, f. R- 1018, ap. l, 
b. 96, l. 38- 40. 

,.., 'fe11 pat, f. R-683, ap. 2, 

b. 28, l. 2 

tikrinti visų policijos batalionų tinkamumą tarnybai SS 
buvo baigta vasario 26 dieną, ir 1093 lietuviai buvo pripa
žinti tinkamais tarnybai 1401

• Iš viso buvo patikrinta 5010 
lietuvių policijos pareigūnų. Iš l 093 pripažintųjų tinka
mais 286 pasisiūlė savanoriais, iš jų 50 mokėjo vokiečių 

kalbą. Netinkamais pripažinta 39 l 7 žmonių. Iš viso į 

lietuvių SS savanorių legiono sąrašus buvo įrašyta 3050 
žmonių, tarp jų buvo trys moterys 1402

• 

Vasario 28 dieną komisija išvyko į Ukrainą patikrinti 
ten esančių policijos batalionų. Lietuvių SS dalinių vadu 
vokiečiai buvo numatę paskirti buvusį aukštą Valstybės 

saugumo departamento pareigūną S. Čenkų, kuris dar 
būdamas emigracijoje palaikė tiesioginius ryšius su aukš
čiausiąja vokiečių SS ir policijos vadovybe. 1942 metų 
spalį Vokietijos užsienio reikalų ministro J. von Ribben
tropo atstovas Ostlande dr. Adolfas Windeckeris lankėsi 
pas generolą S. Raštikį ir klausė, ar jis sutiktų organizuoti 
lietuvių legioną tais pačiais pagrindais kaip ir estai. Lietu
vos generolas atsisakė1403 • Kandidatams į legioną buvo ža
damas geras maistas, graži uniforma (pilkos spalvos, ant 
kairės rankovės - lietuvi11 herbas) ir lygios su vokiečių 
esesininkais teisės bei privilegijos po karo įsigyti priva
čią nuosavybę1 •t1H . Lietuvos visuomenės veikėjų, politikų, 

kariškių ir pogrindžio atstovų požiūris į lietuviškąjį SS 
legioną nebuvo vienareikšmiškai neigiamas. Savanorių į 

SS legioną atsirado ne tik tarp policinink11. Tokio tautinio 
legiono steigimui entuziastingai pritarė ir vieni pirmųjų 
savanoriškai į jį užsirašę brigados generolas Kazys Nava
kas, generalinio štabo pulkininkas Adolfas Birentas, kiti 
garbf1s Lietuvos vyrai. 

Atrinkti į Waffen-SS dalinius lietuviai savanoriai vėliau 

kovo 24 dieną buvo priskirti vėl atkurtam 10-ajam polici
jos batalionui ir pasiųsti į frontą prie llmenio ežeroJ.J05• 

Vokiečiq vadovybė, ypač baigiantis savo kadencij,Į 

Lietuvoje L. Wysockis, neprarasdamas vilties vis dėlto 
įsteigti lietuvi11 SS legioną, kovo pradžioje spaudoje pa
skelbė įspf1dingą kreipimąsi į lietuvitĮ tautą „Lietuviai, 
prie ginklo!"1406, kuriame lyg kalbama apie jau įsteigtą SS 
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legioną. Ji pasirašė dr. A. T. von Rentelnas, generolas ma
joras E. justas ir SS brigadefuhrer ir policijos generolas 

majoras L. Wysockis: 
„Kultūrą griaunas bolševizmas telkia visas jėgas 

mums nušluoti. Mes kovai su juo statome vieningą visos 
Europos valią. 

Mes neleisime, kad jis vežtų moteris ir vaikus i vidu
rinę Aziją, kad uždarinėtų bažnyčias, varytų ūkininkus iš 
jų ūkių ir darbininkus paverstų vergais! 

Ne pirmą kartą istorijoje lietuvių tauta turi nar
siai gintis nuo antplūdžio iš Rytų. Parodykite verti šio už
davinio! ... 

Fiureris Adolfas Hitleris suteikė jums galimybę ak
tyviai dalyvauti Europos kare prieš bolševizmą .... Todėl 
stokite į naujai įkurtą „Lietuvių legijoną" ir savo karinin
kų vadovybėje greta kitų Europos tautų kovokite už savo 
kraštą . 

Dabar atėjo momentas suduoti bolševizmui lemiamą 
smūgį! < .. . > 

< ... > Po pergalės lietuvių tauta bus jums dėkinga, kad 
jūs nedelsėte! 

Prie ginklo! 
Tėvynė šaukia! 

'"' Karys, 1943, ko\'o 6, 
Nr. 10 ( 11 72). 

""' Rėklailis A. Vokiečių 
pastangos suorgani1 uoti 
lietuvių SS legioną nucjo 

mekais, tr11 pat, 1976, Nr. 9, 
p. 345- 346. 

Galime tik išlikti arba žūti, laisvi arba likti vergais!" 
Lietuvių SS legiono pirmojo pulko vado pareigos pri-

mygtinai buvo siūlomos pulkininkui Antanui Rėklaičiui. 
Tačiau pulkininkas, argumentuodamas, kad Lietuva yra 
vokiečių okupuota ir lietuviai savanoriškai i SS legioną 
nestos, atsisakė siūlomų pareigų. Tada L. Wysockis šias 
pareigas pasiūlė pulkininkui Oskarui Urbonui, tačiau ir 
jis remdamasis tais pačiais argumentais atsisakė1407 • 

Netrukus spaudoje lietuvių kalba buvo įdėta legiono 
papildymo įstaigos štabo informaciją apie formuojama 
lietuvišką legioną. Joje paaiškinama: 

„Legiono vadovybė: legionas vadovaujamas lietuvių 
karininkų; 
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, .. Ten pat. 1943, kovo 13, 
Nr. 11 (1 173). 

" '" Mi,iūnas J. R„ Taagcpc 
rn R„ llnltijos valstybės: 

Nepriklausomybės metai 
1940- 1980, p. 63. 

"'• LCVA, f. R-729, ap. 2, b. 3, 
1. 125. 

Komandos: lietuviškos; 
Apmundiravimas: vokiečių su vokiečių laipsnių žen

klais, ant kairiosios ran kovės lietuviškos spalvos su vals
tybiniu ženklu; 

Aprūpinimas: vokiečių kariuomenės; 

Algos: vokiečių kariuomenės; 

Šeimų aprūpinimas: pagal bendras vokiečių kariuo
menės taisykles; 

Pensijos: pagal bendras vokiečių kariuomenės taisy
kles; 

Pasižymėjimo ženklai: legiono karys turi teisę būti 
apdovanotas visais vokiečių kariuomenės ordinais; 

Legionai sudarys atskirą vienetą, kuris įeis į sudėtį SS 
junginių po bendrą vokiečių kariuomenės vadovybe. Į le
gionus priimami asmenys, kurie neturi teismtĮ susiaurin
tų teisių, lietuvių tautybės, nuo 17 iki 45 metų amžiaus. 

Į legioną galima įsirašyti: Lietuvių legionų papildymo 
įstaigoje, Kaune, Laisvės alėja Nr. 29 V aukšt. 55 kambar. 

Vilniuje, pas SS- und Polizeistandortfiihrer, Gedimino 
g-ė Nr. 16. 

Provincijoj, pas kiekvieną apskrities policijos vadą." 1408 

Bet pirmieji bandymai įkurti nacionalinį Waffen 

SS legioną Lietuvoje sužlugo, kaip ir daugelis kittĮ vo
kiečių pastangų verbuoti jaunimą karo tarnybai. Kovo 
17 dieną iš Rygos į Kauną grįžęs dr. A. T. von Rentelnas 
paskelbė SS reichsfiihrer H. Himm1erio komunikatą, 
kuriame sakoma, kad registracija į SS legioną Lietuvoje 
yra nutraukiama1

•
11'9, o lietuviai nėra verti vilkėti puikios 

SS uniformos1410
• 

„PašauktlĮjlĮ registracijos vykdymas Lietuvoje dėl tam 
tikrlĮ intelektualinilĮ sluoksnitĮ įtakos buvo neigiamai pa
veiktas. 

Tuo metu, kai estai ir latviai, savaime suprasdami savo 
pareigą, įsijungė i kovą su bolševizmu, - ar tai fronte, a r 
tai savoj tėviškėj, - šios valandos reikalavimas Lietuvoje 
nebuvo lygiai suprastas. 

Atsakingieji asmenys tuo ne tik nusikalto prieš Euro
pos tautų bendruomenę, bet ir prieš savo lietuvit) tautos 
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interesus, - tautos, kuri pagal savo geografinę padėtį bol
ševizmo daugiau yra grasoma, negu vokiečių tauta, kuri 
visas savo jėgas mobilizavo totaliniam karui. 

Todėl nuo Lietuvių Legiono steigimo atsisakoma."1411 

Nors lietuviai ir sužlugdė sumanymą suformuoti vie
tinį SS legioną, tačiau jų sukurti policijos batalionai bu
vo panaudoti vokiečių interesams. Lietuviams buvo lei 
džiama tarnauti pagalbiniuose vermachto daliniuose 
ir Reicho darbo tarnyboje Vokietijoje. SS reichsfiihrer 
H. Himmleris sutiko už 2 tūkst. Hiwi1412 Reicho reik
mėms pašaukti l tūkst. karių lietuvių pavaldumui. Ba
landžio mėnesį buvo paskelbta papildoma registracija 
(Nachmusterungsrazzien). Iš 234 tūkst. kviestų i komisiją 
atvyko 123 tūkst., iš kurių po 15 tūkst. nusiųsta į pagal
bines vermachto tarnybas ir darbus Lietuvos generalinėje 
srityje arba Reiche1413. Prieš lietuvius buvo griebtasi įvai
rių sankcijų, netgi uždarytos visos aukštosios mokyklos. 
Vėliau, 1943 metų gegužės mėn., vokiečiai sušvelnino 
sankcijas ir sudarė sąlygas vyresniųjų kursų studentams 
tęsti studijas Vokietijoje (Vienos, Tiubingeno ir kituose 
universitetuose) - apie 90 lietuvių studentų buvo nusiųsta 
į Vokietijos aukštąsias mokyk1as1414. 

Verta pažymėti faktą, kad 1943 metų rugsėjo 23 die

ną SS reichsfiihrer ir vokiečių policijos vadas bei Reicho 
vidaus reikalų ministras H. Himmleris lankėsi Ostlando 

sostinėje Rygoje, iš ten išvyko į Taliną. Lietuvos genera

linę sritį jis ignoravo ir į Kauną atvykti atsisakė: Lietuvos 

generalinis komisaras dr. A. T. von Rentelnas vyko su juo 
susitikti į Rygą141 >. 

1944 metų viduryje vadinamasis Sovietų Sąjungos 

Didysis Tėvynės karas peraugo į imperialistinį karą: pri
sidengus „išlaisvinimu" prasidėjo Rytų Europos užka

riavimas. J. Stalinas, užuot sudavęs triuškinamąjį smūgį 

per Lenkiją tiesiogiai Berlynui, stambias Raudonosios 

armijos pajėgas metė į Balkanus, Vengriją, Austriją. Rytų 

frontui artėjant prie Lietuvos rezistencinė spauda dažniau 

ėmė svarstyti gynimosi nuo sovietų invazijos klausimą. 

Dauguma laikraščių manė, kad būtina kokia nors forma 
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1411 Oficialu~ vokicčhĮ vado. 
vybčs pareiškimas, Karys, 
1943, kovo 20, Nr. 12 
( 11 74), p. 67. 

1412 Hilfswillgc. sutrumpintai 
l liwi - vcrmachto savano
r iai iš kitų šalių piliečių, 

daugiausia rusų lautybės. 

"" Madajczyk Cz., Faszyzm i 
okupacje ... , l. l, s. 6 l 6. Kai 
kurie Lietuvos istorikai 

nurodo mažesnius skaičius. 

141
• PyKwcuac K. A., n onumu

Ka zwnncpoat(eo a llumee tJ 

1941- /944 l. l . ABTOpe<Į,e· 

paT AUccepTa1vrn ,m co
HCKa1mc r1C11m1 CTCl'l('H1f 

K3HAStA3T3 UCTOplt'-ICCKII.X 

11ayK, 811J1blllOC, l 97 l, 

e. 16. 

141s SS rcichsfiurcris Himmlens 
Rytų krašte, Karys, 1943, 

spalio 2, Nr. 40 (1202), 

p. 247. 

• 
1u, Ncprikhmsoma Lietuva, 

1944, kovo l, Nr. 4 (40). 

" " I.CVA, f. R-729, ap. 2, 
b. J, l. 122.2 12 Waffe11-
SS daliniuose tarnavo 
31.5 1ūks1. laivių ir 20 
1ūks1. esių. Žr.: Majewsk1 
R. Wajfe11-SS - mity i 
rzeczywistoSC, Wroclaw, 
1977, s. 103. 

atkurti Lietuvos kariuomenę ir ginklu priešintis antrajai 
sovietlĮ okupacijai. ,,Nepriklausoma Lietuva", svarstyda
ma, kaip lietuviai galėtų elgtis artėjant frontui, teigė: ,,Pa
skutiniu laiku kalbama, kaip reikėtų elgtis bolševikams 
veržiantis i Lietuvą? Vieni įrodinėja, kad tokiu atveju ge
riausiai būtų bėgti i vakarus, kiti - kad reiktų slapstytis 
vietoje, nes užėjimas bus tik laikinas. Tačiau ir vieni, ir 
kiti klysta. Gresiančio pavojaus akivaizdoje yra vienintelė 
teisinga išeitis: kovoti ir gintis."1416 Ginkluotosios lietu
vių pajėgos buvo labai reikalingos ir veiksmingos karo 
pabaigoje įgyvendinant svarbiausią tautos tikslą - nepri
klausomos Lietuvos valstybės atklirimą. Reikėjo stengtis 
sutelkti į ginkluotus vienetus kuo daugiau vyrų. 

Vokiečių politinės vadovybės sudaryta lietuviškoji 
administracija, vadovaujama pirmojo generalinio tarėjo 
generolo P. Kubiliūno, pradedant 1943 metais, ne kartą 

kreipėsi į Ostlando vyriausiąją vadovybę prašydama leisti 
esamq policinių bataliom1 pagrindu steigti lietuvilĮ na
cionalinę kariuomenę. 1943 metlĮ balandžio 5 dieną Kau
ne buvo susirinkusi lietuvilĮ konferencija (pirmininkas 
prof. Mykolas Biržiška). Joje dalyvavę visų lietuvių tautos 
sluoksnių ir vislĮ krašto dalių atstovai (iš viso 9 1 žmogus) 
priėmė tris rezoliucijas, kuriose protestuota prieš bet ko
kias Sovietų Sąjungos pretenzijas į Lietuvos teritoriją ir 
prieš visokius bandymus kalbėti lietuvilĮ tautos vardu, 
ir pareikšta, kad lietuvitĮ tauta, stodama kovon su bol
ševizmu, visiems laikams nutraukė jai primestus ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Konferencija, išklausiusi pranešimą 
apie Lietuvos ginkluotlĮ dalinių organizavimą, turėdama 
galvoje SSRS nuolat reiškiamas pretenzijas į Lietuvą ir tą 
pavojlĮ, kurį bolševizmas kelia visai Lietuvai, nusprendė, 

kad sėkmingesnei kovai su bolševizmu pageidautina sa
vanoriškais pagrindais organizuoti ginkluotus Lietuvos 
dalinius, kuriems vadovauttĮ lietuviai karininkai1m . Kon
ferencijos pabaigoje buvo paskelbta sveikinimo telegrama 
vokiečių tautos vadui A. Hitleriui. Konferencijoje taip pat 
buvo sudaryta Lietuvos Taryba, kuri veikė kaip pataria-
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masis organas prie Lietuvos generalinės srities pirmojo 
generalinio tarėjo. 

Savo ruožtu ir lietuviq visuomenės sluoksniuose, 
siekiant išvengti grie7.tesnių vokiečių valdžios veiksmų, 

buvo pradėta ieškoti kompromisų. Iniciatyvos ėmėsi pir
masis generalinis tarėjas P. Kubiliūnas. Dar kartą SS le
giono steigimo klausimui išsiaiškinti 1943 metų lapkričio 

23-24 dienomis generolas P. Kubiliūnas sušaukė specialų 

pasitarimą, kuriame dalyvavo lietuvitĮ savivaldos genera
liniai tarėjai, Pirmojo generalinio tarėjo tarybos nariai, 
kviesti prieškarinės Lietuvos karininkai, mokslo, visuo
menės ir dvasininkijos atstovai, iš viso 46 asmenys. Vi
suomenės veikėjų antrosios konferencijos dalyvitĮ buvo 
paprašyta pareikšti nuomonę dviem pagrindiniais klau
simais: ,,< ... > pirmas - ar reikia dėti pastangas, kad bCttų 
leista organizuoti Lietuvos ginkluotas pajėgas, ir antras -
kokia forma vykdomas šis organizavimas turėtų didesnį 
pritarimą krašte ir visuomenėje ir garantuottĮ tokių kari
nitĮ pajėgtĮ organizavimo sėkmingum,}". 

Pirmuoju klausimu visi pasitarimo dalyviai vieningai 
pritarė tam, kad reikia „suorganizuoti Lietuvoje karines 
pajėgas, kurios gintų kraštą nuo gresiančios bolševikinės 

invazijos". Nuspręsta, kad galima kurti tautinę kariuome
nę, kuriai vadovauttĮ lietuviai ir kuri gintq tik Lietuvą. Ta
čiau šįkart vokiečiai ši pasit1lymą atmetė. 

Antruoju klausimu buvo pasisakyta už grynai lietuvitĮ 
kariuomenės sudarymą. Artėjant sovietų frontui susirū

pinta, kad Lietuvoje likttĮ kuo daugiau žmonių ir ginkltJ. 
Pasitarimas priėmė tokią rezoliuciją: 

„ l. Lietuviai, siekdami ginti savo teritoriją, energingai 
įsijungia į kovą su bolševizmu, kam reikalinga tu
rėti savo ginkluotąsias pajėgas lietuviškos armijos 
formoje. 

2. Lietuviq armijai turi vadovauti vokietis, turintis pa
sitikėjimą kaip vokiečitĮ, taip ir lietuvių. 

3. Ši armija turi būti sudaryta mobilizacijos keliu." 
Kartu prieštarauta lietuvių SS legiono organiza

vimui, nes „lietuvių akyse Lietuvos SS legiono organiza-
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1•13 Wlllinrnson G., SS: gwardla 
Adolfa l /it/era, Worm,wa, 
1995,s. 139. 

Hl9 'J'rcčlojo rcicho naciona
linė emblema - ereli~ su 
svnstlkn naguose - vi~osc 
SS struktūrose buvo 
nešiojamas ant rankovl!s, 
o ne nnt kriltlnės knlp 
vcrrnachto knrltJ. 

wo Karys, l 911'1 , snuslo l 5, 

Nr. 2 (1216). 

1411 ' /c11 pat, snuslo 8, Nr. l 
( 1215). 

im Uct11v/11I, 1943, rugs. l 8, 
Nr. 16. 

vimas neturėtų šilĮ idealitĮ elementų, turinčių sprendžia
mos reikšmės". Buvo teigiama, kad šiuo metu, remiantis 
vokiečitĮ siū loma pagalba, ypač įtakfogu ir galingu SS rei
chsfuhrer H. Himmleriu, lietuviams turėtų rūpėti orga
nizuoti savo SS karinį junginį, būsimosios kariuomenės 

branduolį , kad žlugus vokiečių galybei, juo būtų galima 
remtis atkuriant savo valstybę. Tradiciniai lietuvių tarpu
savio nesutarimai neleido Lietuvai, panašiai kaip Latvijai, 
Estijai ir beveik visai Europai, organizuoti nacionalinio 
karinio SS legiono ir dar svariau prisidėti prie kovos su 
bolševizmu. Dėl to kai kurie lietuvių policijos batalionų 
kariai savanoriais įstojo į 19-ąją latvių Waffen-SS grena
dierių diviziją ir kitus Waffen-SS daliniusJ,1 18 ir tęsė kovą 
su sovietais fronte. 

Lietuvių buvimą elitiniuose Waffen-SS daliniuose pa
tvirtina istoriniai faktai. 1944 metų sausį lietuvitĮ karių 

savaitraštis „Karys" paskelbė SS oberwachmanno L. Kaj
rio la išką, kuriame rašoma: ,,Gerbiamoji „Kario" redak
cija. Leiskite man pareikšti visq čia esančitĮ vynJ vardu 
kuo giliausią Jums padėką už knygas ir laikraščius < ... >. 
Mes, devyniolika vynJ, bendrai praleidome savo laisvas 
valandas prie jtĮ ... Dabar čia esantiems SS vokiečitĮ dali
nyje vadovybė leido nešioti ant kairiosios rankos, žemiau 
erelio1

•
11

", lietuvišką trispalvį skydelį su Vytimi. Kadangi 
mums čia tokios medžiagos tri'1ksta, taigi prašytume „Ka
rio" kaip nors jos mums pari'1pinti. .. "1•uo 

Tuo pat metu kitas „Kario" numeris pirmajame pusla
pyje įdėjo Alg. Kapturausko nuotrauką su parašu: ,,Mūsq 
vyrai fronte-apkasuose". Iliustracijos pirmame plane pa
vaizduotas karys su vokišku šalmu, papuoštu SS žen
klais, ir apginkluotas rusišku pistoletu-kulkosvaidžiu PPŠ 
(nucmo11em-ny11eMem LllnazuHa)1

·•
2 1

• 

Reiche dirbusiq HetuvitĮ savaitraštyje „Lietuviai" (lei
dėjas Bronius Daunoras, redaktorius Mikas llg(rnas) buvo 
įdėta nuotrauka su parašu „ Lietuviai karini Rytų fronto 
bunkeryje". Karys pirmame plane užsidėjęs šalmą su SS 
ženklais 1422

• 
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Tai, k:,d nepavyko įstėigti lietuviškojo SS legiono, 
buv1i didelis politinis ir mornlinis smi1gis vokicčh1 pres
tižui, politikai ir propagandai. l 943 mett) kovo 17 dien,) 
spaudoje'm bei per rndiją buvo paskl'lbtas oficialus vo
kicčitĮ komunikatas, kuriame teigta, kad lktuvit! SS legio
no formavimas yra sustabdomas, nes lietuviai nesą verti 
tarnauti vokieėit1 SS daliniuose. 

141',ll,•rt,.,, l~ 1.1, k<m, 17, 
l 1 63, 

Lietuvos generalinės srities generalinio komisaro įs
taigos atsakingi pareigiinai atliko išsamti pricžasčiti, dėl 

kurh1 žlugo lietuvitĮ mobilizacija, tyrimq. Archyvuose yra 
nemažai vokišktĮ dokm11{·ntt1, kuriuose bandoma pateikti 
to reiškinio priežasčiq. Berlynui pateiktame dokumente 
kaip pagrindinė priežastis, dėl ko nepasisekė įsteigti lietu
viško SS savanorit) lt:giono, nurodyti Lietuvos gyventojų 
ypatumai: lietuvių tautos charakteris ųie mat ne kariai), 
žemas kultūros ir civilizacijos lygis, Lietuvos valstybės ir 
jos valdančiqjtĮ sluoksniti, KataliktĮ bažnyčios ir inteli
gentijos priešiškumas. Čia nemažą vaidmenį atliko ir Lie
tuvos politinio ir karinio elito nuo ketvirtojo dešimtme
čio trunkantis priešiškumas, susijęs su Klaipėdos ·krašto 
problemos paaštrėjimu. Buvo pripažinta ir dalis vokiečitĮ 

kaltės: trumpas pasirengimo mobilizacijai terminas, ne
didelės bausmės vermachto dezertyrams, vokiečil1 paža
dq netesėjimas1m. Vokiečiai ignoravo tiek tarptautinės, 
tiek valstybinės teisės nuostatą, pagal kurią krašto gyni
mo ir valstybės kariniq pajėgti mobilizacij,Į gali vykdyti 
tik tos valstybės suvereni valdžia per savo konstitucines 
institucijas. 

Kyla logiški klausimai: kiek stipri ir griežta buvo vo
kiečit1 valdžia Lietuvoje? Ar ne mitas i storinėje literat(1ro
je plačiai paplitusi nuomonė apie vokiečių valdžios stip
rybe;? Ar nebuvo vokiečitĮ įsteigta civilinė administracija 
per silpna, kad galėttĮ įgyvendinti 13erlyno politikt) užim
toje teritorijoje? Ar buvo naciai apskritai pajėgf1s visuoti
nai įgyvendinti savo sprendimus? Kas bt1ttĮ, jeigu l.atvi
jos savivaldybė nedalyvauttĮ formuojant jtĮ šalies lcgiom1? 
Pavyzdys su Lietuva dėl SS legiono steigimo akivaizd~.iai 
parodo, kad ne viską naciai galėjo. Inteligentijos atstoVlĮ 
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it ' • l\uhl\)' ,\ , \',,.l.,n'rv 1•ku 
puolu l 11·1111>1 (l~~ l 19-1~). 
p .• 191-.\9.1. 

"" """'" 19~7. Nr ,. l' 1 ' suėmimui, m,1sini:s kr,1tos, ilninus ir Kauno uniwrsitett! 
užd,1rynrni neprivertė lktuvh1 pnkdsti savo pozi ·ijos. 

Tuo, kad Lietuv,1 kartu su Lenkija ir Grnikij.1 buvo 
vieninteli:s Europos alys, nesutikusios sudaryti tautinio 
S dalinio ir tam pasiprie. ino. galima didžiuotis. Antra 

vertus, tai bittl) galima vertinti ir kitu aspektu. Jei tokie 
daliniai būtq buvc; įsteigti, jie bf1ttĮ buvę geriau nei po
licijos rikiuotės daliniai parengti, materialiai aprūpinti 

ir ginkluoti, atitinkamai ir lietuvil1 karit) nuostoliai bf1ttĮ 
buvę mažesni, o pokarinė ginkluota kova daug veiksmin
gesnė. Po karo JAV perkel ttĮjtĮ asmenų komisija (Displi1-
ccd Perso11s Co111111issio11 ) l 950 metų rugsėjo 13 dienos 
dokumente DPC-320 nustatė, kad „šios Pabaltijo šalitĮ, 
praradusitĮ dėl sovietti agresijos nepriklausomybes, savi
gynos priemonės, siekusios atkurti užgrobttĮ kraštų vals
t ybinį suverenitetą, buvo garbingos". Komisija pažymėjo, 

kad „Pabaltijo krašttĮ Wa.fl'im-SS daliniai (Pabaltijo legio
nai) turi bf1ti vertinami kaip skir tingi ir garbingi pagal 
tikslą, ideologij,Į , veiklų ir asmeninės sudėties kvalitika
cij:1, lyginant juos su Vokietijos S · tarnybomis: daliniai 
nebuvo priešiški Jungtinėms Valstybėms" 1 1z•. 

lk to, kas pasakyta anksčiau, reikia pažymėti, kad 
jeigu butt) pavykę įsteigti vadinamąjį ., lietuvit1 SS legio
nų", jo nariai nebi1ttJ buvę esesininkai: pavyzdžiui, latvius 
buvo uždrausta vadinti esesininkais. juos vadino legio
nieriais arba grenadieriais. Gavę uniformas legionieriai 
turėjo nuardyti nuo unifornH! SS simbolius. Vietoj jt) pri
valu buvo nešioti nndonalincs embkmas. lr dar: po karo 
tarptautiniame Niurnbergtl procese Latvijos ir Estijos 
WajJc11-SS daliniai nebuvo pasmerkti kaip nusiknlstnmos 
org1111iz11djos. Prid kclerius metus Vokieti.jos ti:dnulinis 
socinlinis teismas priėmė sprcndim:1 mokt'ti pensij11s bu
vusiems SS formuočilJ iš Pabaltijo mwiams - pt) :wo eun1 
per mėnesį. 



8. 

Statybos (inžinerinių) 

batalionų steigimas 

Lietuvių statybos (inžinerijos) batalionų organizato

riumi ir globėju laikomas Lietuvos vokiečių karo komen
dantas generolas majoras Emilis Justas. 1943 metų kovo 
mėnesį jis kreipėsi į lietuvių tautą, į buvusius Lietuvos 

kariuomenės karininkus, karo gydytojus, puskarinin
kius ir karius atsišaukimut426

, raginančiu juos stoti į nau
jai steigiamus lietuvių statybos (inžinerijos) batalionus 
(Litauische Bauabteilung), kuriuos numatoma naudoti 

būtiniems karo darbams fronto užnugaryje (kelių bei ge
ležinkelio linijų tiesimas, gynybinių bunkerių statyba ir 
kt.). Generolo atsišaukime rašoma: 

,,LIETUVIAI! Raudonasis daugiagalvis slibinas, pri
daręs tautoms ir ypač jūsų nelaimingai Tėvynei tiek daug 
žalos, dar negalutinai nugalėtas. Nors jis jau daug galvų 
neteko, nors jis smarkiai pritrenktas ir sužalotas, bet jis, 
kaip ir kiekvienas mirštamai sužeistas žvėris, vis dar puo
la ir puola su dar didesniu įsiutimu, su dar didesniu at
kaklumu, nors ir mato jau savo baisųjį galą. Į kovą tam 
kraujo ištroškusiam priešui - bolševizmui nugalėti stojo 
visa Europa. Su džiaugsmu turiu pasakyti, kad į kovą jau 
nuo pat pirmųjų šio karo dienų įsijungė ir geriausieji lie
tuvių tautos sūnūs." 

Netrukus po kreipimosi į lietuvių tautą karo komen
dantas generolas majoras E. Justas savo rezidencijoje pri
ėmė savanorius kandidatus į būsimuosius inžinerinius 
batalionus: buvusius Lietuvos kariuomenės karininkus 
pulkininką leitenantą Ugiansk.į, kapitonus Slyvėną ir 
Milaševičių. Iš pradžių šie karininkai buvo numatyti bū
simųjų batalionų vadais. Generolas E. Justas pateikė iš
samius paaiškinimus apie kuriamus batalionus. Lietuvių 
statybos (inžinerijos) batalionai priklausys tiktai vokiečių 
kariuomenei. Į batalionus galėjo stoti kiekvienas lietuvis 
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nuo 20 iki 45 metų. Visi bataliono karin inkai, puskarinin
kiai ir kariai buvo lietuviai, tik ūkio kar ininkas - vokietis. 
Batalionų nariai vilkėjo vokiečių kariuomenės uniformas 
su lietuviams skirtais laipsniais ir nacionalinės priklauso
mybės ženk.Jais ant rankovės. Lietuvių statybos batalionų 
kariai naudojosi lygiai tokiomis pačiomis kaip ir vokiečių 
kariai teisėmis. Kiekvienam bataliono nariui buvo numa
tyta alga nuo 37,50 RM per mėnesį iki 48 RM, priklauso
mai nuo laipsnio. Kar ininkams buvo nustatytas atskiras 
atlyginimų skaičiavimas. Be to, batalionų nariams buvo 
numatytos lėšos šeimoms išlaikyti. 

1-asis lietuvių statybos batalionas (vadas generali
nio štabo pulkininkas leitenantas Kazys Pranckevičius
Pranckonis), kuriame buvo 600 vyrų, buvo galutinai su
formuotas Kaune 1943 metų gegužės pradžioje ir gegužės 
5 d. iškilmingai išlydėtas į fronto užnugarį 1427

. Beveik tuo 
pačiu metu Panevėžyje buvo organizuotas 2-asis lietuvių 
statybos batalionas (vadas pulkininkas leitenantas Vladas 
Strirnas-Strimavičius, vėliau - majoras Milaševičius) 1428

• 

1943 metų birželio 2 dieną Vilniuje, Katedros aikštėje, 
įvyko šiame mieste organizuoto 3-iojo lietuvių statybos 
bataliono iškilmingos išleistuvės (vadas majoras Stasys 
Narušis) 1429• Birželio viduryje Panevėžyje jau antrą kartą 
buvo suformuotas lietuvių statybos batalionas - ketvir
tas iš eilės Lietuvos generalinėje srityje (vadas majoras 
Juozas Černius)t430• Rugpjūčio pradžioje po keturių sa
vaičių mokymo iš Panevėžio į tarnybos vietą buvo išly
dėtas 5-asis lietuvitĮ statybos batalionas (vadas majoras 
Stasys Nagrodskis) t43

•, nors jis iki galo nebuvo sukom
plektuotas - tik 250-300 karių trijq kuopų sudėtyje. Tais 
pačiais metais pradėtas steigti ir 6-asis lietuvių statybos 
batalionas1432, bet iki galo darbas nebuvo baigtas. Dabar
tinis Rusijos istorikas M. Krysinas savo įdomioje knygoje 
„Pabaltijys tarp Stalino ir Hitlerio", remdamasis abejotinu 
šaltiniu, teigia, kad Lietuvoje karo metais buvo suformuo
ta dešimt ( l O) statybos batalionų: 3 Kaune, 2 Vilniuje ir 
5 Panevėžyje 1433 . Tas pats autorius kitoje savo knygoje tei-
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Kau110 statybos bataliono 
vadas pulkininkas leite
nantas Kazys Pra11ckevi
či11s-Pra11cko11is 

gia, kad ,;eną lietm;ų statybos batalioną suformavo ar
mijų grupės „Šiaurė" vadovybė104• 

\ LSŲ statybos batalionų palydėtu vės gimtuose mies
tuose vyko labai iškilmingai. Kaune išsirikiavusių karių 

gretas pasveikino Lietuvos saugumo srities komendanto 

atsto,·as. Jis praėjo pro išsirikiavusius savanorius ir trum

poje kalboje, be kita ko, pažymėjo, kad Lietuvos kareiviai 
petys į petį greta draugų vokiečių kovoja su bendru priešu 
bolševizmu ir ak.·tyviai prisideda prie savo Tėvynės išlaisvi

nimo ir jos ateities. Lietuvos saugumo srities komendanto 
orkestrui sugrojus lietuvių maršą, komendanto atstovas 

priėmė statybos dalinio paradą. Ypatingos iškilmės vyko 
Panevėžyje, nes čia suformuotas batalionas buvo grynai 

panevėžietiškas. Miesto gatvės buvo papuoštos tautinėmis 
ir Trečiojo reicho vėliavomis. iškilmėse dalyvavo Lietuvos 

saugumo srities komendanto atstovas, Panevėžio apskri

ties viršininkas, miesto burmistras. Lietuvos saugumo 
srities komendanto atstovas savo kalboje pasidžiaugė, kad 

gali į vokiečių kariuomenę priimti antrojo statybos bata· 
liono Lietuvoje karius. Vėliau šio statybos bataliono globa 
buvo patikėta šakių apskričiai. 
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l -
Vilniuje organizuoto 3-iojo statybos bataliono išly

dėtuvės vyko centrinėje miesto aikštėje - Katedros. Ka

dangi diena buvo saulėta, i aikštę susirinko tūkstantinė 

palydinčių vilniečių minia. Visi susirinkusieji, o ypač tau

tiniais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės, žaliomis uni

formomis pasipuošusius lietuvių karius apdalijo gėlėmis. 

Į Katedros aikštėje papuoštą tribūną atvyko Lietuvos sau

gumo srities komendanto atstovas pulkininkas M. Zehn

pfennigas, kuris savo jausmingoje kalboje pasakė: ,,Jūs 

čia šiandien išsirikiavote atsisveikinti su savo gražiąją 

Tėvyne. Savo nusistatymą kartu su Didžiosios Vokieti

jos vermachtu padėti kovoje prieš bolševizmą Jūs norite 
patvirtinti veiksmu." Nuaidėjus vokiečių tautos himnui 

į tribūną pakilo Vilniaus miesto burmistras pulkininkas 
K. Dabulevičius: ,,Mes tikime, kad Jūs savo darbu prisi

dėsite prie bendros Europos tautų kovos su raudonuoju 

slibinu, taip pat ir prie kovos už geresnę ir laimingesnę 
mūsų Tėvynės ateitį." Į tribūną pakilęs Vilniaus batali
ono organizatorius ir vadas majoras S. Narušis pabrėžė, 
kad „be lygitĮ teisil1 su vokiečių kariais, lietuviai prisiėmė 
ir pareigą. Aš tikiuosi ir galiu pažadėti, kad Vilniuje or
ganizuotas lietuvių statybos batalionas neapvils nei Vy
riausiosios vokiečilĮ kariuomenės vadovybės, nei lietuvių 
tautos." Po iškilmilĮ batalionas su orkestru pražygiavo pa
grindinėmis miesto gatvėmis, o geležinkelio stotyje kariai 
su ašaromis ak--yse atsisveikino su savo tėvais, artimaisiais, 
mylimosiomis ... Ne visiems jiems buvo lemta grįžti į gim
tuosius tėvtĮ namus. 

Į Panevėžyje jau antrą kartą per pastarąsias savaites 
suformuoto lietuvilĮ statybos bataliono išleistuves atvyko 
pats Lietuvos generalinės srities karo komendantas ge
nerolas majoras E. Justas. Naujai suformuoto bataliono 
sudėtyje buvo ne tik vyrai iš Panevėžio, bet ir nedidelė 
dalis iš ŠiaulilĮ apygardos. Panevėžiečiams šis antras at
sisveikinimas su savo kraštiečiais buvo lyg maža šventė: 

gatvės ir namai papuošti tautinėmis ir Reicho vėliavomis, 
skambėjo dūdtĮ orkestro garsai, sklido atsisveikinimo kal
bos. Pirmas į tribūną, virs kurios plevėsavo Reicho karo 
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vėliava, iš šonų papuošta lietuviškomis, pakilo ir tarė žodį 
bataliono kariams karo kapelionas Normantas, ypač pa
brėždamas draugystės ir brolybės reikšmę . .,Dabar vyrai 
turės vykti į tą kraštą, kur Dievo vardas yra pamintas po 
kojomis. Ir ten jie patys įsit ikins, kokia yra laiminga j LĮ 

Tėvynė ir kokia turi būti laiminga tauta, kad nenuėjo tuo 
pačiu keliu." Paskui batalioną apskrit ies vardu pasveiki
no apskrities viršininkas, pareikšdamas įsitikin imą, kad 
bataliono kariai lietuvių vardu nepadarys gėdos. lškilmiLĮ 

pabaigoje Panevėžio miesto burmistras nurodė, kad šitas 
karas, kuriame taip pat dalyvauja ir Lietuva, vyksta dėl 

geresnės ateities. Galiausiai ugningais žodžiai generolas 
majoras E. Justas perėmė statybos bataliono vyrus į vo
kiečių kariuomenės globą. Lietuvaitės bataliono vadui 
iteikė gėlių puokštes, perduodamos geriausius linkėjimus 
bataliono vyrams. 

Panevėžys tapo vieninteliu miestu Lietuvos generali
nėje srityje, kuris išlydėjo i Rytus jau trečią (penktą iš ei
lės) lietuvių statybos batalioną. 1943 melų rugpjūčio pra
džioje į iš le istuvių iškilmes, vykusias už miesto, bataliono 
buveinės laukuose, atvyko vokiečių kariuomenės atstovas 
pulkininkas leitenantas Steuberis, Panevėžio apskrities 
viršininkas ir miesto burmistras. Steuberis savo kalboje 
pažymėjo glaudžią Europos žemyno ginklo brolystę ko-
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voje, kuri vyk\la ne tik dėl Didžiosios Vokietijos, bet ir 
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g vi,o 1943 metai~ lietuvi11 statybos batalionuose 
tarnavo 2500 3000 vyni'"". Lietuvos genera l inės 5rit ies 
jaunimas ėjo tarnauti į min imus batal ionus ne tiek dėl 

patriotizmo, kiek dėl matcrialini11 išskaičiavirmi . Batalio
no eilinio kario atlygi nimas buvo 37,5- 52 RM per mėne
sį (mokėdavo ka., dešimt dienų) , apie 100 RM gaudavo 
šeimai išlaikyti, kuri, be to, naudojosi įvairiomis sociali
nėmis lengvatomis, tarp jLĮ lengvatiniu medicininiu ap
tarnavimu ir l. l. 

Kiekviename statybos batalione buvo 600-700 vyrų. 

Vis11 bataliom1 organizacinė struktūra buvo panaši: trys 
statybos kuopos, viena transporto kuopa (apie 200 ar
klių) ir bataliono štabas' 136• Iš pradži11 statybos bataliomi 
kariai nebuvo ginkluoti, kiekviena kuopa turėjo tik po 20 
šauluVLĮ sargybLĮ tarnybai. Vėliau, pafrontėje pasirodžius 
sovietiniLĮ partizanų būriams, visi batalionai buvo apgin
kluoti lengvaisiais ginklais - kulkosvaidžiais ir šautuvais. 
LietuviLĮ statybos batalionai buvo priskirti prie vokiečiq 
armijos grupės Norcl ir veikė prie Narvas, Pskovo, Lugos, 
Polocko, Daugpilio. Tiesioginiuose fronto mi:1šiuose lie
luviLJ statybos bataliom1 kariai nedalyvavo, tačiau jiems 
tekdavo susišaudyti su ruSLĮ partizanais ir nedideliais 
ruStĮ armijos daliniais, prasiveržusiais per fronto linij,). 
Visiems lietuviLĮ statybos batalionams, esantiems už Lie
tuvos ribtĮ , buvo suteikti lauko pašto numeriai: l-m - FP 
56267, 2-m - FP 59080, 3-m - FP 57539, 4-m - FP 58924, 
5-m - FP 57298. 

Kaip rašė bataliono vadas majoras S. Narušis, kariai 
di rbo po 8 valandas kasdien, darbą pradėdami 7 val. 
Naujokams, kuriems tri:1ko karinės išvaizdos ir draus
mės, buvo įvestos dvi valandos rikiuotės ir drausmės su
pratimo pratybos. Taip lietuviLJ statybos batalionq vyrai, 
dirbdami pionierišką darbą užfrontėje vokiečių kariuo
menėje, kaip buvo teigiama propagandinėje literatūroje, 
„prisidėjo prie didžiojo darbo - Europos apsaugojimo ir 
bolševizmo sunaikinimo". 
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1944 metų vasario mėnesį visus už Lietuvos generali
nės srities ribų esančius lietuvių statybos batalionus kaip 
Lietuvių Tarybos narys inspektavo buvęs Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo pulkininkas Adolfas Birontas1

"
37

• 

Inspekcinės kelionės tikslas buvo susipažinti su bataliom1 
gyvenimu, jų darbais, nuotaikomis, aprūpinimu ir t. t. Pir
miausia lietuvių pulkininkas nuvyko į vokiečitĮ generolo, 
kurian1 pavaldūs buvo visi lietuvių statybos batalionai, 
štabą. Čia gavo ne tik leidimą aplankyti visus batalionus, 
bet ir lengvąjį automobilį, kuris leido greičiau pasiekti ats
kirai stovinčias batalionų kuopas. Jau pirmas aplankytas 
2-asis lietuvių statybos batalionas, vadovaujamas majoro 
Milaševičiaus, padarė gerą įspūdį. Kaip tik dėl to Milaše
vičius už savo rūpestingumą, darbštumą ir uolumą vokie
čių kariuomenės vadovybės buvo pakeltas į majorus. 

Pulkininkui A. Birontui lietuvių statybos batalionų 
vyrai padarė gerą įspūdį. Visi jie buvo apsivilkę vatinėmis 
kelnėmis ir švarkais. Dėl darbo gryname ore ir gero mais
to visi atrodė sveiki ir užsigrūdinę. Virtuvės, gyvenamųjų 

patalpų ir darbo vietų apžiūra parodė, kad bataliono vyrai 
turi geras darbo ir gyvenimo sąlygas. Maitinimas geras, 
pietūs sotūs ir skanūs. Vakarienės visi gaudavo skanios 
dešros, sūrio arba žuvies konservų. Kas mėnesį kiekvie-
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nas bataliono karys gaudavo po butelį konjako. Labai pi

giai kariai iš karių krautuvių įsigydavo reikalingų daikttĮ , 

Sanitarinė padėtis batalionuose buvo gera, nors lietuvitĮ 

gydytojų batalionuose nebuvo. Nebuvo ir kapelionų. Be 

to, batalionų kuopose buvo jaučiamas jaunesniųjų kari
ninkų stygius. 

Vokiečiams pasiūlius lietuvių kariams stoti į Waffen
SS dalinius, apie 40 proc. {1500 žmonių) 1·1.1R statybos ba

talionų karių užsi rašė savanoriais ir išvyko i Lietuvą kelių 

mėnesių mokymui 1439
• Visi šie lietuvių statybos batalionai 

vokiečių dokumentuose buvo vadinami Litauische Bau
Abteilung l - VI. 1944 metais pr ie vokiečių armijų grupės 
Nord (nuo 1945 m. sausio - Kurliandija) buvo priskirtas 
13-asis lietuvių statybos batalionas (Litauische Bau-Ba
taillon 13), anksčiau buvęs policijos batalionas1440

• 

Beveik visi statybos batalionai 1944 metais buvo iš
formuoti (3-iasis ir 5-asis - gegužės, L-asis - birželio, 
2-asis - rugpjt1čio, 6-asis - spalio mėnesį): karininkai 
buvo paleisti į atsargą, o kareiviai ir puskarinink iai iš
skirstyti į kitus vokiečitĮ statybos bei pionieritĮ dalinius. 
Tiktai 4-ojo bataliono trys kuopos 1945 metų pradžioje 
VakanĮ Prūsijoje buvo priskirtos prie vokiečių 252-osios 
pėstininktĮ d ivizijos (2-oj i arm ija) (divizijos vadas gene
rolas leitenantas Paulis Drekmannas). 

9. 
Lietuvos vietinė 

rinktinė 

Dar 1943 mettĮ rudenį Lietuvos generalinės srities 
pirmasis generalinis tarėjas ir generalinis tarėjas vidaus 
reikalams generolas P. Kubili(111as savo kreipimusi „Lie
tuvos vyrai!" atkreipė Lietuvos visuomenės dėmesį i ak
tyvėjantį sovietinit1 partizantĮ veikim,Į tam tikrose Lietu
vos vietovėse1•·11 • Dėl jtĮ aktyvios veiklos nukenčia ne tik 
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... 
geležinkelių linijos, keliai, strateginiai tiltai bei tuneliai, 

bet ir paprasti Lietuvos žmonės: žemdirbiai, ftkininkai, 
verslininkai, darbininkai. Jiems tenka sunki atsakomybė, 
uždėta vokiečių civilinės valdžios, už teroristinius aktus: 
neseniai buvo sudeginti Trakų valsčiuje Fermos-Trakė

nų ir Lazdėnų kaimai, o gyventojai išvežti. Nors buvo 
organizuojami vietiniai savisaugos bftriai, tačiau jie sė

kmingai kovoti negali. Todėl buvo susitarta su vokiečių 
vyriausiuoju karo komendantu Lietuvoje generolu majo
ru E. Justu organizuoti atskirą pastovų lietuvišką dalinį iš 
3000 vyrų. Šio dalinio kariai turėjo bftti naudojami tiktai 
Lietuvos teritorijoje. Šią nuostatą garantavo generolas 
E. Justas. Tačiau Lietuvos vyrai buvo atsargūs ir į kvieti
mą registruotis reagavo nelabai aktyviai. 

Po to, kai nepavyko surinkti Lietuvos jaunimo i SS 
ir vermachto dalinius, po įtemptų derybų vokiečiai lei
do patiems lietuviams telkti savo karinius dalinius. Juo 
labiau kad gresiančio bolševikų pavojaus akivaizdoje tai 
buvo teisingiausia ir vienintelė išeitis - griebtis ginklo 
ir kovoti bei gintis. Neišvengiamai reikėjo tartis su vo
kiečiais, nes be jų sutikimo, neturint nei ginklų, nei kitų 
priemonių, kova su bolševikais nebfttų davusi jokių vai
sių. Lietuva tapo vienintele Europos šalimi, kur vokiečiai 
leido formuoti ginkluotąsias pajėgas ne SS legiono pavi
dalu. Lietuvos tautinės armijos organizavimą dar pasku
bino suaktyvėjusi bolševikinių partizanų veikla Šiaurės ir 
Rytų Lietuvoje. Kartu buvo stengtasi nepaklusti vokiečių 
mobilizacijoms ir išlaikyti lietuvių karinių formuočių pu

sėtiną savarankiškumą. 

1944 metų sausio 3 l dieną Lietuvos generalinės srities 
SS ir policijos vadas SS brigadefiihrer ir policijos genero
las majoras H. Harmas informavo Lietuvos generalinės 
srities pirmąjį generalinį tarėją ir generalinį tarėją vidaus 
reikalams generolą P. Kubiliūną, kad lietuvių kuriami 
daliniai negali vadintis Vietine brigada (Oertliche Bri
gade), o tiktai Banditų naikinimo batalionais (Banden 
Kampjbatai/lone). Tiktai vėliau buvo suderintas kom
promisinis mums visiems gerai žinomas pavadinimas. 
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l 944 metų vasario l dieną pirmasis generalinis tarėjas 
susitarė su SS ir policijos vadu Lietuvoje dėl 5 tftkstančių 
vyn1 karinio dalinio organizavimo. Po generolo Povilo 
Plechavičiaus pasitarimo su Ostlando aukštesniuoju SS ir 
policijos vadu SS obergruppenfiihrer ir policijos generolu 
F. Jeckelnu Lietuvos SS ir policijos vadu SS brigadefiihrer 
ir policijos generolu majoru 1-1. Harmu 1944 mctL! vasa
rio 13 dieną buvo paskelbtas jtĮ susitarimas organizuo
ti lietuvišką karin į policinį dalinį. Karinis dalinys buvo 
pavadintas Lietuvos vietine rinktine (LVR) (Litauische 
Sonderverbėinde arba Schutzkorps Litauen) ir jo paskirtis 
buvo kovoti su sovietiniais partizanais bei kitų policinių 
funkcijų vykdymas Lietuvos teritorijoje. Rinktinės vadu 
nuo 1944 mettĮ vasario l dienos paskirtas generolas lei
tenantas P. Plechavičius, štabo viršininku nuo vasario 
3 dienos - pulkininkas Oskaras Urbonas. Kovo 5 dieną 
rinktinės kontingentas buvo padidintas iki 10 tūkstančitĮ 
žmonių. SS brigadefiihrer ir policijos generolo majoro 
H. Harmo prašymu visi vokiečiLĮ pareigūnai ir visos jų 
įstaigos prireikus turėjo teikti generolui P. Plechavičiui 

pagalbą ir apsaugą1442• Be to, vokiečių valdžia savo ruož
tu atsisakė prievarta gabenti Lietuvos žmones darbams į 
Vokietiją. 

Rinktinės steigimo motyvas buvo vienas: sustabdyti 
nepermaldaujamai atslenkančią soviettĮ kariuomenę prie 
Lietuvos žemės ir vokiečiams pasitraukus apginti atkuria
mą nepriklausomą Lietuvos valstybę. Lietuvos politikai 
daug vilčitĮ dėjo į organizuojamos Lietuvos vietinės rink
tinės potenciale), nors prieš kelerius metus tie patys poli
tikai savo kariuomenei neleido nė simboliškai pasiprie
šinti įžygiuojančiai į Lietuvos teritorij,) Sovietų Sąjungos 
kariuomenei. LVR veiklos ribos turėjo eiti nuo Narvos iki 
Vilniaus, o jos operacijos pradiniame etape turėjo biiti 
vykdomos prieš sovietinius partizanus. Daugelis žymitĮ 

žmonių, priešiškų ankstesnėms mobilizacijoms, palaikė 
LVR, nes manė, kad ji suteiks galimybę atkurti Lietuvos 
kariuomenę Raudonajai armijai artėjant. Šis lietuvių da
linys buvo kuriamas antinacinio pogrindžio organiza-
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Gegužės 1-osios švenčių minėjimas Kaune vermachto namuose 1944 metais. Sėdi iš 
kairės j dešinę: SS ir policijos vadas Lietuvoje SS brigadefiįhrer K. Hintze, Lietuvos 
vyriausiasis karo lauko komendantas generolas majoras E. Justas, Lietuvos generali
nės srities pirmasis generalinis tarėjas ir vidaus reikalų generalinis tarėjas generolas 
leitenantas P. Kubiliūnas ir Lietuvos generalinis komisaras A. T. von Rentelnas. 
Antroje eilėje sėdi Lietuvos vietinės rinktinės vadas generolas P. Plechavičius 

cijoms ir jų veiklą koordinuojančiam VLIK palaiminus 
ir pritarus. Tai buvo kompromisinis lietuvių ir vokiečių 
sprendimas. 

Lietuvių laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) steigiant 
LVR laikėsi neutralios pozicijos, o kai kada netgi aktyviai 
padėjo, nes artėjantis Rytų frontas skatinio pasirūpinti, 
kad Lietuvoje liktų kuo daugiau žmonių ir gink.Jų t"3• 

Kiekviena tauta, turinti savo valstybingumą, būtiną 
karinį ir ekonominį potencialą, gali skirti savo gynybai 
10 procentų žmonių visų gyventojų skaičiaus. 1940 metų 
sausio l dieną Lietuvoje gyveno 2 925 000 žmonių. Taigi 
mobilizacinės galimybės sudarė 290 000 žmonių, tai leis
tų suformuoti 20-25 divizijast4t◄, 

Lietuvos politiniai ir kariniai veikėjai bei policijos va
dovai energingai ėmėsi darbo. Buvo pradėta plati, puikiai 
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140 Vok.ietait is A., Antinacinis 
pasipriešinimas, Laisvės 
kov11 archyvas. 14 t.. Kau· 
nas, 1995, Nr. 14, p 137. 

"" 1940-03-01 Lietuvos 
Respublikos ginkluotosios< 
pajėgose buvo 1817 kari· 
ninkų ir 30 078 kareiviai, 
132 lėktuvai, 45 tankai ir 
šarvuočiai, 400 pabuklų. 
1650 kulkosvaidžių. 

11u Dr. !,ringis K., Lietuvo s 
karitJ mirtis sovietų arm1Jos 
grct11 replėse, Karys, 
1987, Nr. 3, p. l 10. Prof. 
L. Truska teigia, kad buvo 
sudaryta 15 bataliomJ. -
LietuviiJ tauta m1tinaci11ės 

koalicijos kov11 verpetuose. 
Vilnius, 2003, p. 70. 

'"' LCVA, f. R-409, ap. l, b. 23, 

l. 39. 

'"' Ten pat, l.l 0 7 . 

organizuota agitacija, vyrai buvo kviečiami stoti į P. Ple
chavičiaus armiją. VyresnitĮjų klasių moksleiviams paža
dėta išduoti brandos atestatus anksčiau, be baigiamųjų 
egzaminų. Buvo sudarytas rinktinės štabas ir paskirti 
25 apskričių komendantai, atsakingi už rinktinės kuopų 

steigimą apskrityse. Į Vietinę rinktinę buvo registruo
jami puskarininkiai ir eiliniai, ne vyresni kaip 45 metų, 

netarnavę kariuomenėje 18- 25 metų jaunuoliai. Sava
norių registravimas vyko vasario 21 - kovo l dienomis. 
Lietuvos jaunimas entuziastingai stojo į LVR, tikėjo tap
siant ją būsimosios kariuomenės branduoliu, ir rinktinės 

vadas generolas P. Plechavičius jau kovo 11 dieną buvo 
priverstas savanorių registraciją nutraukti, nes vietoj leis
tų 18 tūkst. jau buvo užsirašę 30 tūkst. jaunuolių. Vokie
čiai nepaprastai nustebo, kad LVR steigiama sėkmingai. 

Į Kauną atvyko netgi aukštesnysis SS ir policijos vadas 
Ostlande SS obergruppenfuhrer F. Jeckelnas. Per keletą 
dienų užsiregistravo l 9 500 vyrų. Į rinktinę buvo priimta 
apie 12 tūkst. savanorių, iš kurių nutarta organizuoti 13 
batalionų po 750 vyrtĮ t445• Jiems buvo suteikti numeriai 
nuo 263 iki 265 ir nuo 301 iki 310. Marijampolėje įsteigta 
karo mokyk.Ia. 

Verbuojant savanorius i LVR, vasario 18 dieną Polici
jos departamento direktorius V. Reivytis lietuvių policijai 
davė slaptą nurodymą aktyviai padėti sėkmingai atlik
ti šią akciją ir šiuo reikalu komendantūroms, apskričil) 

viršininkams, burmistrams ir valsčių viršaičiams teikti 
visokeriopą pagalbąt446• Bet kartu lietuvitĮ policijos pa
reigfmams buvo kategoriškai uždrausta stoti tarnybon 
į LVR, nes iš policijos jie nebus atleidžiami (V. Reivyčio 
1944 mettĮ vasario 21 dienos įsakymas) . Tačiau pasitaikė 

ne vienas atvejis, kai policininkai palikdavo savo tarnybą 
ir apgaule įstodavo į rinktinę. Tokie pareigūnai pagal Po
licijos departamento direktoriaus 1943 mettĮ aplinkraštį 
Nr. 600 buvo traktuojami kaip dezertyrai ir turėjo bf1ti 
policijos suimti14

'
17

. Draudimą lietuvit1 policijos pareigū
nams stoti į LVR patvirtino SS ir policijos vadas Lietuvoje 
SS brigadefuhrer ir policijos generolas majoras K. Hintze 
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savo gegužės 5 dienos rašte LVR vadui generolui leite• 
nantui P. Plechavičiui1°·•. Nors leido steigti, tačiau Vie• 
tine rinktine vokieciai nepasitikėjo, todėl ją apginklavo 
daugiausia pasenusiais. trofėj iniais, iš Vakarų fronto at· 
gabentais šautuvais, davė maiai saudmenų. 

Deja, LVR organiwvimo sėkmė tik padidino įtampą 
tarp lietuvių ir vokiečių. Organizacinei stadijai dar ne• 
pasibaigus, vokiečiai sumanė paimti LVR savo valdžion, 
net pareikalavo mobilizuoti lietuvių jaunimą ir duoti vo
kiečh1 pagalbinės kariuomenės reikalams 70- 100 tiikst. 
vyrų. Vokiečiai, prisidengdami rinktine, nutarė kuo 
daugiau lietuvių jaunuolių paimti savo reikalams: leidę 
organizuoti Vietinę rinktinę, kurios veikimo plotas buvo 
tik Lietuvos teritorija, norėjo gauti lietuvių karių frontui 
savo kariuomenės retėjančioms gretoms papildyti. Buvo 
numatyta lietuvius paskirstyti palei visą Šiaurės frontą -

nuo Narvos iki Minsko. Mobilizacijos štabas numatė į 
Šiaurės frontą pasiųsti 50 000 lietuvių, 18 000 vyrų pa

imti į naują lietuvių SS legioną, beveik 30 000 priimti tal

kininkais i aviacijos dalinius ir 10 000 - į priešlėktuvinės 

gynybos dalinius"49
, Šiaurės fronto vadas generolas feld

maršalas Walteris Otto Moritzas Modelis1450 per Lietu

vos karo komendantą generolą E. Justą pakvietė Vietinės 
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h•tt ~- t:,1\a .:, ... ,rt.,l•◄» 
\ .. ,.•,u,:=•~ ~\:h .... ,;...-i: 

iu, SS lr polk·i)os vado l l<'~ 
tm~>j,· l!144-05-05 r.lŠto 
wrtimo i lirtu ,·ių k.llbą 
I\UOr.\ŠJS., h'II f'<lf, l. Ui. 

14„ Ruksėnns K .• / w~'tl\'(, 

Vilnlu,, 1%6. p. 7.\. 

"" Gimė 1$91-01 -H Gcnli• 
n<. Kuro tJrnyb~ pm· 
dėjo 1909-02-27. Nuo 
193·1· 10-01 - pulkininkus. 
nuo 1938-03-01 - gcuerobs 
111'\jOl'JS, 11\\U l!/-10·0•1•0I · 
gėncrolas ll'ih.•nJ11tJS, nuo 
l !141· 10-0 l - š,1n•u.x1ų 
ltrmijos ge1u.·rohls. nuo 
1942-02-01 - gcncrolJS pul· 
k.111lnkas, nuo 19-H-0J-0l -
generol•s fddmaršJIJs. 
1938-11- 1939-10 - 4-ojo 
armiJO> korpu v1rlinink.1S. . 
1939-10-19•10•1 l - 16 osio> 
anmjo> štal>o viršl111nkas, 
19-10 11-1941 IO- J•io· 
sios 1ank•1 divi1ijos ,,.JJs, 
1911 -10- 1942-01 - xxxxi 
lankų korpu,u vJJJ>, 
1942-01 - 194-l ·Ū I -
9-oslos Jrmijos vaJJ5, . 
1944-01 - 194-1·03 . JrnHJŲ 
grupės .ŠiJurė" vJdas, 

1-ų~ l\l 1-ų~ ,11, •r 
nmų ~ru('l' ... ~,.,unn,~ 
\ ' rlln . .- u.1.,- l~~ 

'"' l~--1 \\..:: .lrmuų 
~ft'I"'~ ... t \'nlr.,,• , ,,hl.1'-
1.ų411,~ 1- 1->.!'N 1-
•mmų ~rur•ų .1r. 
.l'· ir . \ .,1-..,r.\l· , ... 1., 
l~ l ,1· \l'> ,,1,I," •n,, 
h\$ R,tl"fh' kn hunu 
rn" \;t'h·hm,, 1'.r, h..-u~ 
l'l\.l\lll\ l~; o; l - l•1r 
,ų,4 ,'\'rm.h.hh' l...u,~ .,.,h, 
\,\lli,\I..\~ .,. ~}\ll,\\, l.lp .. u,~ l~, \\.l ,,; . k .,I,\\ 11•1,· 

(Nr ;$). 1~4 ll.~ o
lmh.mt.\l< (Nr. 1 ·i. 
19-15-1\.1 11 nu,Uud< 
Omsrldorf.. 

n,, l>t~kumrntoi l 1,·tm,1s 
\ '1t'ht1t~s rmkt111t·s 1sturr1e1i, 

sud.,~ Z. Roulin.,iti$. Chi
<Jgo. 1990, p. 252. 

H\J Vencklm~,s V„ Okup.,c1il1 
r.rnd,\I, P,isou/is, 1991, 
Nr. 9, p. 3-l. 

nnktmt'l- v.nl.i p.~·nerol-1 Po\'II-Į Ph:h,wičil! .,t,·ykti į s,n·o 

hustin\'· Ši.mn's fronto , .,das p.t'nt'rol.1s fddm.,rš.11.ls 

\\',1lta 1s ~lndd1:- 1r Ostl.rndll .1ukstt'snysis SS ir Į)()lkiim: 
,,1d,1s S. · t1l•,-~'T1tf1{'01fi1l1r.-r F. Jty\...dn,,s Polockt' iš gt'ne
roln k,tl'll,lllh' P. Plt-,·h.,, 1(i.1us p.m·ik.il.l\'l) ,ki l .,1.,mlLio 

15 dknns sud.irYti 15 n,mili b.11.11iom1 (9 ti1kst . YYfl!) ir 
perdm,ti juns \ \ )\...k t1ins wrm.ichtui - k.1rinh1 ,lt'rodro
nu1 .1ps.mg,1i. Hl' hl, , erm.i.:htl) .11stnY.1i p.1sit.1rimt' su 
Vktin..-s rinktin.:s vadu 19-1-1 mt'll! \...()\·o :.! 1- 23 dknomis 

pardkal,wo 10 500 'Tn! p.,siųsti į užfronti:s d.1linius, tuo 
pačiu su li.mnuoti l ktm·os pirm.,J:! diYi1ih!- ( l ,·..-liau .m
traj,}. kurios wiktt! ši.1urės fronto sektoriuje. T ie:-ingi,1i 
P. Plech wicius neatsisakė įvykdyti pr,1šymo. t.1ėiau at
kreipė dėmesį į L\'R materialinio ir technin io aprūpin i 

mo sunkumus. Generolas P. Plecha,·ičius gani generolo 
feldmaršalo \V. Modelio sutik.imq lietuvius skirti vien tik 
į fronto ruož,}. es,mt į į rytus nuo Lietuvos. Vietinės rink

tinės vadas 19-14 metų kovo 25 dien,} įsakė apskrifo1 vi r
šininkams ir miestl! burmistrams iki balandžio 12 d ie!nos 
parengti kariuomenėje tarna,·usitĮ (gimusių 19 15- l 9 l 9 

metais) ir netarnavusi\1 (gimusių 1919-192-l metais) 
vynĮ S,}rašus. Vokiečil1 generalinis komisams Lietuvoje 
dr. A. T. von Rentelnas balandžio 15- 16 dienomis ulti
matyviai pareikalavo paskelbti mobilizacijq. Balandžio 
28 diemi buvo pas.keibta mobilizacija. Per Kauno r.idiją į 
tautą kreipėsi generolas P. Plcchavičius: .,< ... > Raudo no
ji armija visomis prkmonėmis stengiasi vd už.grobti t,1s 
sritili, kurios jau viem} kart:) yra išgyvenusios siaubingą 

bolševik11 viešpatavim,} <...> Ši aplinkybė uždeda mums 
pareig,} įsijungti į kovojančil1 prieš bolševiznui taut11 ei
les < ... >. mes sioje likiminėj kovoj stosime petys i petį 
su didžiosios Vokietijos kariuomenės kariais ir kovosime 
lemtinę kovą dėl savo tautos, dėl savo tėvynės < ... > Be 
to, šiandien biHina organizuoti fronto clalinius< ... >."1-1s1 

Tačiau mobilizacija visiškai i lugo ir nieko gero vokie
čiams nedavė. Užsiregistravo 3- 5 procentai šaukiamojo 
amžiaus vyrq'~'!. 
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Savo atsiminimuose generolas S. Raštikis rašė, kad 
„gegužės 9 dieną rinktinės štabe buvo gautas raštas, kad 
F. Jeckelno įsakymu Vilniaus krašte esantys vietinės rink
tinės batalionai (jų ten buvo 7) pereina betarpiškon paties 
F. Jeckelno valdžion, kad visi kiti batalionai, visos vietinės 
rinktinės komendantūros apskrityse ir visi kiti daliniai 
pereina vokiečių sričių komisarų valdžion, kad visi lietu 
vių batalionai gausią vokiečių SS uniformas, kad nuo šiol 
jie esą vokiečių policijos pagalbiniai batalionai"1453• 

Ostlando reichskomisaro nurodymu buvo ketinama 
1944 metų gegužės 16 dieną Lietuvoje skelbti mobilizaci
ją . Gegužės pradžioje vokiečiai pabandė perimti Lietuvos 
vietin~s rinktinės batalionus savo žinion ir perrengti juos 
SS uniforma. Ir iš tikro, gegužės mėnesį keli LVR batalio
nai buvo pertvarJ...-yti i SS pagalbinės policijos tarnybą ir 
perrengti esesininkų uniformomis1454• Be to, LVR vadui 
buvo pranešta, kad priimtas sprendimas rinktinės karius 
įtrauku į vokiečių policijos sudėtį ir pavadinti vokiečių 
pohctJos pagalbiniais batalionais. 

L_ie~.vių savivaldos generaliniai tarėjai ir karininkai 
delse, 1eskoJ· 0 argume t t • 1cyt· k . 
1
. . . . n Ų a sisa 1 urti vokiečių genera-
_1tetu1 pav~dzms dalinius. Buvo teigiama, kad nepavyks 
JŲ sudaryti 1r pa · t· • 1. 

. . s~ųs l uz ietuvos ribų, o per rezistencijos 
pog~md1,_ su kunuo siejo glaudūs ryšiai, agituota boiko

tuikal~ti to~ų ~alinių mobilizaciją. LVR štabas su vokiečių 
re av1ma1s be· . ai . 

l sav1v e nesutiko ir išsiuntinėjo įsaky-
604 .._______ 

Lietuvos vieti11ės rillkti-
11ės karitĮ laidotuvės 

14'•} XX amžius: Lietuvos 

valstybi11g11mo problemos, 
Kaunas, 1990, p. 104. 

14
'"' Dokumentai Lietuvos 

vietinės rinktinės istorijai, 

p. 126- 128. 

• 

"" Se1/aspilis - gyvenvielė ir 
geležinkelio slolis šalia 
Rygos (La1v1ja). 

,.,. Tvarkos policijos vado 
prie SS ir policijos vado 
Lietuvoje įstaigos 1944 
,nettJ aplinkraščio nuora
šas. LCVA, f. R-10 18, ap. l , 
b. 112, l. 166. 

"" Vakselis A., Lietuvn1 karys 
Tėvynės sargyboje, Karys, 
1979, Nr. l. p. 3. 

'"' Abrailis J., Atkunami gin
kluoti daliniai, Karys, 1987, 
Nr. 3, p. 111. 

mą klausyti tik savo štabo nurodymų. Gegužės 15 dieną 
Kaune rinktinės vadovybė kartu su generolu leitenantu 
P. Plechavičiumi ir štabo viršininku pulkininku O. Urbo
nu buvo gestapo suimta ir išgabenta į Salaspilio1455 kon
centracijos stovyklą (Latvija), o batalionus pradėta nugin
kluoti 1456. Kai kurie rinktinės daliniai nespėjo išsiskirstyti 
ir pasislėpti, tad buvo vokiečių užklupti. Taip atsitiko Kal
varijoje, kur LVR dalinį iš ryto apsupo SS kuopa, o lie
tuvių ginkluotę sudarė mažiau kaip šimtas prancūziškų 

šautuvų be šovinių1457• Tačiau iš 12 tūkstančių kari11 vis 
dėlto daugelis su ginklais pabėgo ir pasitraukė į miškus. 
Juos sugaudyti padėjo skubiai iš Vokietijos atvykęs karo 
aviacijos šaulių batalionas. Tai buvo vienintelis atvejis Lie
tuvoje, kai akcijoje drauge dalyvavo Vokietijos karinių oro 
pajėg11 batalionas, policijos ir SS rezervo daliniai. Apie 100 
kareivių vokiečiai sušaudė: Vilniuje nuginkluojant 310-ąjį 
batalioną iš pradžių buvo sušaudyta 13 lietuvių, gegužės 

17 dieną - 17 karių iš 306-ojo bataliono, o gegužės 21 die
ną - dar 53 kariai. Savo draugų egzekuciją turėjo stebėti 
nemažai specialiai išrikiuotų LVR kuopų. Apie 3500 rink
tinės karių buvo suimta, aprengta vokiečių karo aviacijos 
uniforma ir su stipria sargyba išvežta į Vokietiją, į karinių 
oro pajėgtĮ pagalbinių darbų dalinius dirbti aerodromuo
se Vokietijoje ir Norvegijoje. Iš suimttĮ kari11 110 atsidūrė 
Štuthofo koncentracijos stovykloje. 

1944 metais gegužės 15 dieną į Kauną skubiai atvyko 
Ostlando aukštesnysis SS ir policijos vadas SS obergr11p
pe11fiihrer F. Jeckelnas, kuris pareiškė, kad lietuvilĮ nacija 
kaip netinkama išmetama iš „naujos Europos" kiirimo 
bendrijos. Dėl Vietinės rinktinės vado ir jo štabo karinin
klĮ suėmimo bei rinktinės nuginklavimo Lietuvos gene
ralinis komisaras dr. A. von Rentelnas atsisakė išleisti po
tvarkį, skelbiantį gegužės 16 dieną mobilizaciją, ir dėl to 
iš Rygos ir Berlyno sulaukė didelitĮ priekaišttĮ 1'158• Ostlan
do reichskomisaras H. Lohse priekaištavo aukštesnia
jam SS ir policijos vadui Ostlande SS obergruppe11fiihrer 
F. Jeckelnui, kad šis, iš anksto nesuderinęs savo veiksmtĮ 
su politine vadovybe, paskubėjo išvaikyti Lietuvos vietinę 
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Lietuvi1J policijos ba
taliono karys kovim!je 
parengtyje 

rinktinę ir taip supainiojo lietuvių mobilizacijos reikalus, ,.,. Balsas, !944, b,riclio 3. 

atkreipė dėmesį ir į ženklų žemės ūkio produkcijos ga-

mybos sumažėjimą. 

Tačiau paskubėję ir per klaidą liJ...'Vidavę Lietuvos vie

tinę rinktinę vokiečiai neatsisakė sumanymo rekrutuoti 

lietuvius vyrus į vermachtą, ir tam tikslui suformavo mo

bilizacinį štabą, kuriam vadovauti buvo paskirtas pulki

ninkas Adolfas Birontas. Tuo klausimu buvo paskelbtas 

jo pareiškimas spaudai1m . Mobilizacinio štabo viršinin

kas pulkininkas A. Birontas, susitaręs su vokiečių karine 

vadovybe, 1944 metų gegužės 24 dieną paskelbė spaudoje 
viešą skelbimą, kad visi buvę Vietinės rinktinės karinin

kai ir kareiviai privalo iki birželio 15 dienos visus savo 

turimus ginklus ir uniformas pristatyti vietos komendan
tūroms. Karininkai ir kareiviai, ,,< ... > kurie pareikš laisvą 

no'.ą, galės ir toliau pas ilikti lietuviškuose policijos ba

talionuose ar vietos komendantūrose. Šiai tarnybai juos 

atgal priiminės vietinės komendantūros kurios vėliau 
apie tai informuos apskrities SS ir polici/os vadą, o taip 
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, .. Ateitis, 1944, gcg. 25, 
Nr. 12 1 ("24). p. l. 

"" UnifomllJ, ginklų, šaudmc 
nų, aprangos dalykų, arklių 
1r vahnemĮ atidavimas, 

Ate,lls, 19•14, gcg. 27, 
Nr. 123 (426), p. l. 

"" Vėgchs ) .. Licluvos vietines 
rinkimės kūrimasis Šiau
liuose, Karys, 1958, Nr. 9, 

p. 305. 

pat ir mobilizaci nio štabo vi ršininką < ... >1<160. SS ir polici
jos vadas Lietuvoje SS brigadefiihrer ir policijos generolas 
majoras K. l Iintze 1944 metLĮ gegužės 27 dienos lietuviLĮ 
spaudoje dar ka rtą paskelbė, kad visi likvid uotos Lietuvos 
vietinės rinktinės karininkai ir kareiviai atiduotLĮ apskri 

čių komendantūroms uniformas, ginklus, šaudmenis, ap
rangos elementus, arkl ius ir vežimus, tik terminas buvo 
sutrumpintas ir nustatytas iki birželio 10 dienos1

•
161

• Bet 
šį nurodymą įvykdė tiktai 7 % LVR karių, ir tai ginkluotė 

buvo atiduota vietos lietuvių policijai1462
• Iš l ikusių gink

luotų karių kūrėsi lietuvių partizanų būriai, kurių bendras 
skaičius siekė net daugiau kaip 8 tūkstančius žmonių. Tų 
pačių metų vasarą šiems kariams buvo iškelta neįvykdo
ma užduotis - sustabdyti artėjančią soviettĮ armiją prie 
Lietuvos sienų. Tokios užduoties absurdiškumą suprato 
ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariai, 
kurie Raudonajai armijai įžengus į Lietuvos teritoriją, 

kvietė liaudį pasyviai priešintis. Tačiau šis pasiprieši
nimas pasirodė neveiksmingas ir jau 1944 metų rudenį 
lietuvių partizanų būriai pirmą kartą stojo į mūšį su 
NKVD kariuomene ir Raudonosios armijos regulia
riais daliniais. Pasipriešinimo mastą liudija partizam1 
būritĮ gausa. Juose 1945 mettĮ pavasarį jau buvo beveik 
30 tC1kstančitĮ kariLĮ. Savo tikslo lietuvių partizaninis 
karas nepasiekė - labai nelygios buvo jėgos, tačiau lie
tuvitĮ tauta pademonstravo didžiulį laisvės troškimą. 
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Lietuvos generalinėje srityje galiojo tik pašto 
ženklai, pažymėti antspaudu „Ostland" (pašto 
ženklai iš autoriaus kolekcijos) 

Birielio sukilimo metu sovietit1ie1i pašto žcuklai antspauduoti lietuvHkais užmšais: 
.. Laisvi Alsėdžiai 24- \11-4 I': .,Le1isvi Telšie1i l 94 l. Vl.26': . .VILNIUS': .,NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA 1941 - \11-23': .,Laisva LIETUVA 27-Vl-41 Pcmcvė!y{', 

„Laisw1s 1941 = Vf =27 Rokiškis·: .. Lietuva 19-11 - \11-26 Zanisai~ ., lši<Jisvi11ta 1941 
VI 24 d. Ukmergė·: ,.RASEINIAI 19·11 . Vl.23. " (pašto ženklai iš Vyginto Bulmio 
kolekcijos) 
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DE.R KOMMANDE.UR DE.R ORDHUNGSPOLIZEI 
...._ ff•a.-POLIZl!.lfŪHRER LIT A Uf. ll 

T agesbefehl 
Ia X-.,• ppr, d.,. Pot.eJleWt-. r1e1en 1J1 

ir....- Pt11eht.l!rf'llllWl6 

111o111Miater «. r„na. 4 . a. •• atohard PQLOCZJ,:IC• 

·- Oem.- Zag (■et . ) llr . 9, 

YJ.Nf'eWNl!el 4er Sollut•• ~ !Jl LUIOOSIWICIU5, 
••U.i . Sebd••~ ••l!atl. m·. 254, 

Yhellor,aral 4eT Sehut•• S-7• MIJZYS, 
Yo■ 11t . ellutm. -P .- •tl. :Ir . 2", 

~ ..,_ Selllda. Alltlau .IIAIIMI, 

- u,. ------ ---■u. IIF"• "· 

Voku~ių tvarkos policijos vado Lietuvoje pranešimas apie žuvusius lietuvių policijos 
batalwnų karius. LCVA,f R-1018, ap. l , b. 102, /. 23 

Lietuvos gene 1· · .. ra mes srities gyventoio darb • . .. 
, 0 pazym ep mas 
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Teikimas apdovmwti Vi/11ia11s miesto ir apygardos viešosios policijos vadq A. Iška11sk9. 
Dokumente matome aute11tišk11s Vi/11ia11s miesto ir srities vokiečitĮ SS ir policijos vado 
SS st1111darte11fiihrer P. Kriego ir vokieči1Į tvarkos aps1111gos policijos vado Vilniuje poli
cijos majoro\( Grossmm,o parašus. LCVA,f R-659, ap. 2, b. 65, l. 8 
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r•·K16MSZ:RR 

SOLDBUC 
auglelch 

PEIISONALAUSW l 

•ūr 

StllTZNIIISCBIFTSAMGEHORIGE 

. 
ATL9GlftlHO Kn9GELE 

l r 

AS■E■a LIUDIJl■AS 

1,111111 •11111 1 kar iams 

Lietuvių policijos batalionų karių atlyginimo knygelė. LCVA,f R-666, 
ap. l, b. 8, l. 129 

NURODYMAI 
lietuvių H-savanorių legionui 

Fiureno yro leisto organizuot, lietuvių 10VOIIOffl/ legioną . 

1. Kas tai y ra lietuvių legionas? 

Lietuvių l11<,1ionm yra 1ungh""' kOYO> dalinys • Woffen--ff • tarpe, •oclovaujarnos lietuvi"ikų 
korininlcų 

2. Kcu priimamas j lietuvių ff•aavanorių leg ianq 1 

Kiek.ienm Lietuvo, p,lieto n110 17 ,lti AS melų amŽJaus, je, 11> olohnl<a >ekanllems 
re,kalavimams 

ai ari,o> lu1,ųs, 
b) nebaustas, 
e) tomyba, w g,nklu fizu,e, it dvasuuais pilno, hnko 

3. Kokio Ūgio turi būti kandidatas? 

Maiia111ia1 1.68 m. 

4. Kuriam laikui !-ipaNlgojama tarnauti? 

Įs,pareigoiomo tarnauti karo ladtotarpAA Karin,nkoms ,r puskanninkams, kurie nori likti 
hkroie koro tnmvbote. n,kao at,lo,i nuostata, 

S. Mal-•, alga Ir riibai. 

L,eluvKj ff So-anari11 ~ goustolų pat moi>IQ, algq ir rūb.,. kaip vok,eėių Wollen ff clalinao,. 

6. Globa Ir apriipinlmas. 

uetu""I H >CJVOnQn\/ leo,oc,o ......,.nono, gauna pagal ff~ ir apriip,nmo p1a1ymq 
...ltieėi.j kariuomene, tailtomq globq r opriip,nunq lnlormoarq tuo re,kalu duoda 
Wollen-,ff globot kannonkm RyVoi,t 

Kiekvienu lietuvla, atoda111e1a l ........, legioną, t- poliu Nlilcla sava nepo. 
laulomq -llq ginti - 16,,.,... Ir a, ginklu rankoje kovoti priei balievlzmq 

lurapaa atltlltymul Ir jas ateltlai. 

Agitacinis p/11katas, kviet'i,mtis l.iet11vos j1111m10/i11s stoti į lietuvi11 SS savanorilĮ /egionq 
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žuvusio lietuvių policijos pareigūno registracijos kortelė. LCVA,f R-1018, ap. l , 

b. 147 

AR8EtTSAMT WILNA 

F acharbeittt Ausweis Nr. 

r. -

~lilt • ai ~ ~ t1r. M...-._.,. ~,.,rd.l,: •fl• ~t--- ... 
,,; 

~ ,._D W ._. ~ a \,•...t,j....,_ 11iii he Pruų:awn._ria 

- ht wlMikt W. M.t.: t . 

NGAW«wf•duf\ ._...,._ ~.,.._ .. ..,_ 

VokiečitĮ darbo biržos žydų darbininkams-specialistams išduodami vieningi raus
vos spalvos pažymėjimai „Geler šain" 

VILNIAUS (iETO ŽYDŲ POLICIJOS SPECIALŪS 
TARNYBINIAI LAIPSNIAI, 

ZYMi:TI ANT SKIRIAMŲJŲ RAIŠČIŲ 

----*--
policijos viršininkas 

policijos viršininko 
pavaduotojas 

----*-lllllllli 
policijos nuovados 
vadovas, vartų sargy
bos viršininkas 

policijos nuovados 
vadovo pavaduotojas, 
policijos gydytojas, 
sanitarinės policijos 
vadovas, arešto namiĮ 
viršininkas, krimina
linės policijos virši
ninkas, registracijos 
skyriaus vadovas 

l 
l 
tarnybos vadovas, 
policijos sekretorius, 
policijos viršininko 
adjutantas 

seržantas, vartų 
sargybos sekretorius, 
arešto namų sekre
torius 

vyresnysis polici
ninkas 

policininkas 

teismo kaltintojas 



O iensta usweis 
Nr.-

Lietuvių kriminalinės policijos pareigūno kri111i11ali11io asistento Alekso Kušleikos 
tarnybinis pa=ymėjimas, pasirašytas vokiečitĮ saugumo policijos ir SD vado Lietuvo
je SS sta11darte1ifulirer K. Jiigerio 

VokiečitĮ sa11g111110 policijos ir SD įstaigos Lietuvoje laiškas 

11,1111111 
Nr. 25 

Vilniaus lietuvi11 polici11i11ko raištis, saugomas 
autoriaus (IS111e11i11ėje kolekcijoje 

6HE 

Žyd11 policijos parcigri110 raištis 



1'ltthebre3dd.,en 

AA & 
Qaemnn• KarTe Kreazung Qefahrotelle 

Drel· 
etle-lllge 
Bakon 
mlt 

Wam• 
selcbon 

Elnslrelflge Zwelstroltlge 
Bake vor beschr&nktem unbe.f'Chranldem Bake 
(links) Bahn-"Oberpng (n,c,hb!) 

Je lllllul u. .-11111 der Stftlle. Dlo S-,,treltlgen Baken s toben etwa 2~0. 
dle z.etrelllpn 11111, dte euu,trelllzeo 80 m vor dem Babo-Obergeng. 

o=e®e 
Spernelebu 
r.~ 

allerMt 

hhrt
rtchtnna
Vwbol 

Oebot 
llr Rad
fllhffr 

Sperneloben 
ftlr ltraft- ftlr Kn.rt-
..... dder 

®e 
Pan- lllleutp-
~ Nlawladlablt 

Visoje Lietuvos ge11erali11ėje srityje b11vo privalomi eismo reguliavi
mo ::enk/ai, tuo m etu 11m1doti Vokietijoj e 

Hait i V or
lū.brt acbten 

Fahrtrlcbtungen: 
Recht.s Oeradeaus 

Recht.ą 

a bblegen 
Reeh t.s oder 
geradeaus 

,g 1m 
Sbąs1► ◊ ~ ~1111&;..,..~:. l Ztl-fllr-

- Mitluhrw,-
---r--, Anhlngern 

Rlng odor Schlld an zolcllen fur (\.UU<,oftwag., 
lattmen dlt nadltl Kauptvtrbllrt- Krlftmudlhl. 

Dbor n l e h t bronnon llrdon Zugrnaochlnon) Ortalafel 

r:&::> 
Wepetscr r. Relohųtrallen 

r. aonatlp beteatiate Strallen 

~ 
Relch"'9trallen

Nummoroscblld 

Vor-Wepel8er 
an Relobsstrahn 
(Relob."8tnlll<,n brelte. 
Nebenstrellen 80hmale Strlcb.e) 

Visoje Liet'.ivos gc11cm/i11~je srityje l111vo privalomi eismo re /' . 
mo ze11klnr, tuo m t'tu mwdoti Vokietijoje g11 ra vi-
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Lietuvil1 saugumo policijos 
Vilniaus apygardos viršininkas 
Aleksandras Lileikis. Veidas, 
1998-04-23 

Ostlando reicho komisaras gauleiteris H. Lohse (centre) pokalbio meili s11 
vokiečių armijos generolu. Antras iš kairės - NSDAP organizacijos Ostla11de 
pirmininko pavaduotojas Otto Ziegenbeinas 

Lietuvoje platinamas antisemitinio Fritzo Hipplerio fi/1110 „Amžinasis žydas" reklaminis 
plakatas 
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D1·111 jc111skn sk ,·clas 
( n,·111J,111sksd l ild) 

P1wli11w : ,·11kl11:o 
(St11rn1e1l,::l'id1c11) 

Liet11vitĮ apscwgos dali11i11 
(LAD) te11kliukas 

Vokiečių kriminolinės poli
cijos pareigūno tarnybinis 
žetot1as 

Gestapo pareigtino tarnybinis 
žetonas 

l h·t111'i1,1 pol,,·,jos p,m·,,~11110 J..cp11n1s 
~cuJ../11s 

B1~ti11i lic_t11vi1,,_ p~licijos batalio1111 karitĮ 111 1 Įformos dcmc,i 
tm - 11clC1011a/11w cmblc:nw 



Estija Latvija 

Lietuva Rusija 2 

3 

Ukraina Galicija 

Baltarusija Volgos ir Krymo totoriai 

Jaunųjų SS pagalbininkų raiščių projektai (merginų sekcija) 

l'IUl~scAISRINfiS APSAUGOS POLICIJOS 
VYRl·~NISKUMO IR SPECIALYBĖS ŽENKLAI 

\'AWO:-.lyJy OR(,ANŲ NARIAI IR TARNAUTOJAI 

~ ·-- ~- ~ -- ;- ,J:-

5 8 
~ 

~ ~ 
l ir 8 - rikis ugniagesys 
2-6 - tarnautojai 

6 7 - valdybos pirmininkas 

Liet11vi11 policijos rikiuotės padali11i11 w1iform11 pavyzdžiai 

Grafinis atlikimas Uasus Bfulie11t.1s 

-



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS POLICIJOS 
VYRESNIŠKUMO IR SPECIALYBĖS ŽE KLAI 

UGNIAGESIAI 

Eili11is Gra11di11is J111111es11ysis 
gaisri1i11as 

VYRESNIEJI UGNIAGESIAI 
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PABAIGOS ŽODIS 

Tiesa apie karą yra karti. Sužinome mes šią tiesą labai 
lėtai. Įprasta sal...11i: geriau vėliau negu niekad. Bet galbūt 
ger iau anksčiau negu ,·ėliau? 

Prasidėjus Yokietijos-SSRS karui, 19-H metų Birže
lio sukilėliai nebuYo Yokiečių penk--toji kolona, jie buYo 
lietmių ntlstybės sa\clllOriai kūrėjai ir gynėjai. Tačiau 
aplink-ybės LietU\-ai susik.lostė nepalankiai. Nepasisekė 
įtvirtinti sukilimo paskelbto ,-alstybės atkūrimo. SO\ieti
nę ok-upaciją pakeitė nacistinė. Birželio-liepos mėnesiais 
Nepriklausomos LietuYos laikinosios vyriausybės (LLV) 
ir Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto, pačių lie
tU\iŲ pastangomis ir iniciatyva savarankiškumo principu 
buvo atk-urta sovietų prieš metus panaikinta lietu,ių poli
cija, k-uri vėliau išsiplėtė į atskiras policijos rūšis ir išaugo 
iki 7 tūkst. darbuotojų. Į policiją grįžo dirbti apie -10 proc. 
buvusių darbuotojų. Tomis istorinėmis karo dienomis 
lietuviai jaunuoliai teisėtai stojo į garbingą policijos dar
bą ir tuo veiksmu pareiškė savo ištikimybę priesaikai ir 
tėvynei. Lietuvių tauta gavo galimybę gink.Iu pasipriešinti 
is Rytų atėjusiam priešui ir iš dalies savo krauju nuplau
ti prieškario Lietuvos politikų padary1ą gėdą. Atkurtoji 
policija vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymais, vei
kusiais iki 19-t0 m. birželio 15 d. prasidėjusios so,rietinės 
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okupacijos, bet tik tiek, kiek tai neprieštaravo vokiečių 

interesams. Dėl LLV ryžtingų veiksmų siekiant atkur
ti valstybinės valdžios administracinį aparatą ir perim
ti valdžią krašte į savo rankas šalį užėmę vokiečiai rado 

pagrindines valstybinės valdžios institucijas veikiančias. 

Vokiečiai neprieštaravo, kad į jų kuriamą karinę, o vėliau 
civilinę Lietuvos administraciją integruotųsi atkurtos 
lietuviškos įstaigos bei policijos struktūros. Vokiečiams 
panaikinus Lietuvos laikinąją vyriausybę, jos sukurtos 

policinės struktūros daug kur išliko visą vokiečių admi
nistravimo laikotarpį. Karo sąlygomis lietuvių policijos 
uždaviniai buvo nepalyginti platesni negu taikos metais. 
Lietuvių policijos įstaigos kartu su vokiečių karine bei ci
viline administracija Lietuvos generalinėje srityje sudarė 
bendrą okupacinį vokiečių valdymo aparatą. Reikia pa
brėžti, kad lietuvių policijos padėtis tarp kitų kraštų vie
tinių policijų buvo palankesnė. Atkurta lietuvių policija 
turėjo centrinį vadovaujantį organą - Policijos departa

mentą, kuriame atsakingas pareigas ėjo lietuviai. 
Lietuvių policija pagal savo pavaldumą, kompetenciją, 

uždavinius ir jų vykdymą buvo ne kas kita, kaip pagal
binė vokiečių administracinės valdžios tarnyba. Lietuvių 
policija priklausė vokiečių administracijos įstaigų sis
temai kaip jos sudedamoji dalis, ir karo metais, ypač jo 
pradžioje, padėjo vokiečiams įtvirtinti jų režimą. Tai, kad 
karo metais buvo ir lietuvių policija, sušvelnino svetimos 
okupacinės valdžios spaudimą šalies gyventojams. Lietu
vių policijos vadovybė laikėsi principinės nuostatos, kad 
„atėjūnas anksčiau ar vėliau iš mūsų krašto išeis, mums 
gi vienokiomis ar kitokiomis sąlygomis reikės čia, su savo 
žmonėmis pasilikti gyventi". Tarnyba lietuvių policijo
je karo metais nebuvo nusikalstama veikla, nes lietuviai 
dirbo savame krašte - Lietuvoje, ir kiek galėjo veikė Lie
tuvos, bet ne vokiečių okupantų naudai. Būtina atsiminti 
nepaneigiamą faktą ir šventą teisybę, kad teisę būti laisva 
ir nepriklausoma lietuvių tauta turėjo ir anomis vokiečių 
valdymo dienomis. Niekam nevalia lietuvių policininkų 
vadinti vokiečių samdiniais, esesininkais, naciais ir ki-
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tokiais vardais, nes jie buvo ne tėvynės išdavikai, o savo 

krašto laisvės kovotojai. 

Jau pirmaisiais karo metais buvo atkurta lietuvių kri

minalinė, saugumo, pavienė (viešoji), geležinkelių, eismo 

reguliavimo, kalėjimų priežiūros, kainų priežiūros, prieš

gaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos bei rezervinė polici
jos. Karo metais tankus lietuvių policijos įstaigų tinklas 

buvo apraizgęs visą šalies teritoriją. Kiekvienoje Lietuvos 
generalinės srities apskrityje, kurių buvo 25, buvo įsteigta 

lietuvių policijos vado įstaiga. Pagrindinę policijos pa
jėgų dalį (išskyrus policijos batalionus), sudarė viešoji 
policija. Jai ir policijos batalionams talkino neapmokami 
pagalbiniai policininkai savanoriai. Lietuvos generalinėje 
srityje vokiečių civilinė bei policinė administracija savo 
pavaldume turėjo beveik 16 tūkstančių visų lietuvių poli
cijos rūšių pareigūnų. Nelygu specifinės karo meto sąly
gos, policijos rūšių skaičius ir dislokacija nuolat kito. 

Lietuvių saugumo ir kriminalinė policija buvo pajėgi 
pagal to meto sąlygas atlikti jai keliamus didžiulius užda
vinius. Nusikaltimai buvo aiškinami vadovaujantis prieš
karinės Lietuvos įstatymais, atliktos kvotos perduodamos 
lietuviškiems teismams ir kontroliuojamos lietuviškos 
prokuratūros. Kovoti su kriminaliniais nusikaltimais -
vagystėmis, plėšimais, spekuliacija, naminės degtinės 
gamyba - buvo suinteresuotos ir lietuvių, ir vokiečių 
institucijos, todėl šioje kovoje vyko glaudus bendradar
biavimas. Karo metu nebuvo sąlygų ir galimybių turėti 
specialią mokyklą, rengiančią kriminalinės policijos tar
nautojus. Tik antrųjų karo metų pabaigoje Lietuvos ge
neralinėje srityje buvo įsteigtos dvi policijos mokyklos, 
kuriose daugiausia buvo rengiami policijos pareigūnai 
tarnybai policijos batalionuose. Vėliau specializuotos po
licijos mokyklos buvo įsteigtos Prienuose bei Postavuose. 
Tačiau mokykltĮ nepakako, ir per visus karo metus buvo 
jaučiamas kvalifikuottĮ policijos kadrlĮ trūkumas. 

LLV nutarimu buvo atkurtos senos ir įsteigtos naujos 
priešgaisrinės apsaugos įstaigos: Lietuvos ugniagesių or
ganizacijtĮ sąjunga, priešgaisrinės apsaugos policija ir kt. 
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Lietuvos ugniagesiai buvo laikomi atskira lietuvitj polici

jos rūšimi. Karo metais jai buvo pavesta nauja funkcija -
vadovauti gyvenviečių civilinei priešlėktuvinei apsaugai. 
Lietuvos generalinėje srityje buvo įsteigta pasyvioji prieš
lėktuvinė apsauga ir Lietuvos priešlėktuvinės apsaugos 
sąjunga. 

Jau pirmomis savo gyvavimo dienomis LLV pradėjo 
steigti ginkluotus lietuvių dalinius krašto vidaus saugu
mui garantuoti - policijos batalionus. Kadangi Lietu
vos kariuomenės atkūrimas vokiečių kategoriškai buvo 
uždraustas, pradiniais karo mėnesiais LLV paskatintas 
Lietuvos jaunimas, nenorėdamas patekti į karo belaisvių 
stovyklas, būti išvežtas darbams i Vokietiją, su entuziaz
mu, manydamas, kad stoja i įsivaizduojamą atkuriamą 
Lietuvos kariuomenę, stojo tarnybon i steigiamus lietu
vių policijos dalinius. Iš viso karo metais buvo įsteigti 26 
policijos batalionai (l-15, 250-259 ir „Lietuva"), 6 sta
tybos batalionai, policijos kavalerijos eskadronas ir re
prezentacinė policijos l'llopa (iš viso vokiečiai planavo iš 
lietuvių jaunimo sukomplektuoti 40 policijos batalionų). 
Iš viso per trejus metus policijos rikiuotės padaliniuose 
atliko tarnybą apie 20 tūkst. lietuvių. Lietuvių policijos 
daliniai buvo suformuoti ne vokiečių isakymu, o pačių 
lietuvių iniciatyva ir pastangomis. Policinių formuo
čių komplektavimas vyko vadovaujantis savanoriškumo 
principu: vieni norėjo išvengti sunkaus fizinio darbo Tre
čiojo reicho karinėse gamyklose, kiti troško naudos, pri
vilegijų ar šlovės, trečius vedė įsitikinimai. Labai svarbu 
buvo tai, kad lietuviai, stoję i policijos dalinius, arba jų 
šeimos nariai atgaudavo sovietų nacionalizuotą nuosavy
bę. Pradiniame karo etape nemažas akstinas stoti savano
riu į policijos batalioną buvo materialinė nauda. Lietuvių 
policijos batalionams vadovavo ir karininkų pareigas ėjo 
lietuviai. Batalionų karių uniformas puošė nacionalinės 
priklausomybės skiriamieji ženklai. Lietuvių kariniai ir 
politiniai veikėjai įsteigtus policijos batalionus vertino 
kaip pradines karines pajėgas, kurias reikia išlaikyti ir 
išsaugoti iki karo pabaigos valstybės atkūrimo reikalui. 
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, .. , Karys, 1979, Nr. l. p. 3. Jie buvo sukurti Lietuvai, o ne Trečiajam reichui, buvo 
sukurti kovai su bolševizmu, tikintis su vokiečių pagalba 
atkurti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Bet šiems da
liniams taip ir nebuvo lemta tapti Lietuvos kariuomene. 
Vokiečiai gana greitai perėmė juos savo kontrolėn ir pave
dė vykdyti policines karines funkcijas. Lietuvių policinės 

rikiuotės batalionai narsiai kovojo su lenkų bei sovietų 

partizanų būriais Lietuvos generalinės srities teritorijoje, 
saugojo žydų getus, vykdė apsaugines ir pagalbines funk
cijas Rytų fronte vokiečių armijų užnugaryje. Pabrėžda
mas tai vienas vermachto karininkas rašė: ,,Rytų fronte 
mačiau metant ginklus ir bėgant italų, ispanų, Balkam1 
tautų karius, bet aš nemačiau ir negirdėjau, kad iš mū

šio lauko būtų bėgę lietuviai kariai. Nežinau jokios kitos 
tautos, kurioj šios vertingiausios žmonių giminės savybės 
būtų išsivysčiusios tokiam aukštam lygyje kaip lietuvių 
tautoj."1463 

Vokiečiq okupacinio aparato susipynimas su užim
to krašto gyventojais neleido vokiečiams itin nuožmiai 
engti Lietuvos žmonių, vertė stengtis vykdyti liberalesnę 
politiką. Ypač šiuo atžvilgiu teigiamą vaidmenį atliko lie
tuvių policija bei jos rikiuotės padalin iai - policijos ba
talionai. Dėl šio bendradarbiavimo Lietuvos generalinėje 
srityje nebuvo įvestas karinis (vermachto), o juo labiau 
vokiečitĮ SS ir policijos valdymas. Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose viešąją tvarką palaikė, eismo saugumą ga
rantavo, kriminalinius nusikaltimus tyrė lietuvil) policija. 
Tarnaujantys policijoje Lietuvos jaunuoliai ir jtĮ šeimos 
nariai nebuvo prievarta vežami į Trečiąjį reichą darbams. 
Atsižvelgiant i tai, kad mažesniuose miesteliuose ir vals
čit1 centruose ginkluotos lietuvitĮ policijos skaičius visada 
buvo didesnis negu vokiečitĮ žandarmerijos, ši aplinky
bė vertė vokiečius kiek santfiriau elgtis vietos gyventojtĮ 
atžvilgiu. 8(1tinumas apr(1pinti lietuvitĮ policiją ir poli
cinius batalionus pramonės bei žemės ūkio gaminiais 
skatino vokiečių okupantus negriauti ir visiškai nealinti 
pramonės įmonit/ bei žemės ūkio. Be to, nemažai Lietu
vos gyventojų turėjo galimybę užsidirbti duonos kąsniui 
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ssdirbdami karinės gamybos srityje. Kadangi policijos pa
reigūnai buvo aprūpinami maistu ir drabužiais, jie beveik 
visą algą palikdavo šeimoms, kurios, be to, dar naudojosi 
įvairiomis privilegijomis: maisto už korteles pirkimas be 
eilės, nemokamas butas, aprūpinimas kuru ir kt. Dėl lie
tuvių policijos bataliom1 karių pasiaukojančios tarnybos 
sovietinis partizaninis judėjimas ir lenkų AK bfll'ių veikla 
Lietuvoje neįgijo tokio masto, kokį planavo Mashos ir 
Londono politikai. LietuvitĮ policininkų kovinis parengi
mas policijos mokyklose ir praktinės kovos įgūdžiai su
mažino Lietuvos partizanų aukas pokario metais. 

Lietuvių policija, išgyvenusi bolševikinės okupacijos 
tragediją ir metus laiko moraliai ir fiziškai terorizuojama, 
nepalūžo, ir su pirmaisiais Tėvynės žemę pasiekusiais 
karo šūviais neabejodama stojo į tarnybą. Lietuvis polici
ninkas pasiryžo geriau žūti, negu leistis varomas į Rusijos 
gilumą. Nelygioje ginkluotoje kovoje mūsų policijos pa
reigūnas ir policijos bataliono karys dar kartą įrodė visas 
svarbiausias lietuvio savybes: narsumą, drąsą, iniciatyvą, 
sumanumą, šaltakraujiškumą ir meilę Tėvynei. Mūsų po
licija nemažai prisidėjo palaikant tvarką ir saugumą Lietu
voje sunkiais ir pavojingais karo metais. Tai liudija mūsų 
policijos aukos, kurių visų iki šiol negalima tiksliai su
skaičiuoti. Iš lietuviškos kariuomenės bei policijos likučių 
ir iš partizanų bei savanorių susikūrę LietuvitĮ savisaugos 
dalių (policijos) batalionai greta vokiečių kareivio drąsiai 
ištvėrė Rytų fronto sunkumus ir pavojus, žiūrėjo mirčiai 
į akis, klaidžiojo po svetimas žemes, dienas ir naktis pra
leisdavo apkasuose, bunkeriuose, miestų griuvėsiuose ir 
pelkėtuose Rusijos, Baltarusijos miškuose, iš kur ne kie
k-vienam buvo lemta grižti į gimtuosius namus. Policijos 
pareigūnams supilti kapai vaizdžiai bylojo, kad karo meto 
sąlygomis policijos pareigos yra susijusios su didžiuliais 
pavojais. Daug lietuvių policijos pareigūnų priglaudė sve
timoji žemė - jie niekada i savo Tėvynę nebegrįžo. Liko 
amžinai ilsėtis Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos žemėje, jų 
žemiško kelio pabaigą žymi kuklūs pilki mediniai lietu
viški kryželiai. Bet jie ten pasiliko tvirtai tikėdami, kad į 

614 

jų gimtąsias sodybas sugrįš laimė ir džiaugsmas. Ne kas 

ki tas, t ik draugų pralietas kraujas, jų amžina šviesi atmin

t is ir tikėj imas laiminga ateitimi stiprino likusius kovoje 

ir padėjo įveikt i visus sunkumus. Tuo metu likę Tėvynėje 

jų tėvai ir broliai ramiai vertė gimtosios žemės vagą, sesės 

audė linines d robes, sėjo rf1tas, dainavo ilgesio kupinas 

dainas, kas vakarą, rytą varstydamos rožinio karolėlius ar 

rymodamos prie kiemo vartų motulės sengalvėlės laukė 

iš karo grįžtančių sūnų. 

Dabar, atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bę, būtina prisiminti tuos dešimtis tf1kstančių lietuvių 
policininkų, Antrojo pasaulinio karo metais tarnavusiq 
ginkluotuose lietuvių daliniuose. Prie laisvės paminklų 
dedant gėles ir keliant vėliavas nederėttĮ pamiršti pasa
kyti šiltą žodį prisimenant tuos, kurie gražiausius savo 
jaunystės metus praleido karo audrų sūkuriuose rizikuo
dami mirti, atsižadėdami patogaus gyvenimo, kentėdami 

šaltuose žiemos bunkeriuose, trumpai atsikvėpdami tik 
sniego pusnynuose. Minint Lietuvos policijos - Ange
l tĮ sargtĮ - dieną, būtina pareikšti pagarbą žinomam ir 
nežinomam Antrojo pasaulinio karo Lietuvių Polici
ninkui. Bf1tina prisiminti ir visus tuos tauriuosius mūsų 
patriotus - mftSlĮ policijos karius, kurie klastingose Rytų 
platybėse, nuo Azovo jūros pietuose iki šiaurinio llmenio 
ežero kranto, žuvo didvyrio mirtimi, kantriai ir narsiai 
atlikdami likimo skirtą vyro ir kario pareigą. Jų darbai, 
karo vargai, žygiai ir aukos yra geriausias įrodymas, kad 
lietuvit) tauta jau nuo 1918 metl) tęsė pradėt,) su bolše
vizmu kovą. Bi1tina prisiminti tuos, kurie, išlikdami iš
tikimi duotai priesaikai, atlikdami lietuvilJ policininko 
pareigą, žuvo po Lietuvos padange. Graud(is atsisveiki
nimo žodžiai, salvės ir margaspalvės gėlilĮ puokštės buvo 
paskutiniai palydovai į tylios žemės glėbį, į tos žemės, 

kurią jie taip mylėjo, dėl jos kovojo ir pagaliau papuošė 
ją savo jaunatviško kraujo vainiku. ,,Žmogaus gyvenimas 
kaip gėlė; jis džiūsta kaip žolė lauke" (Dovydo psalmė) . 

Niekada šitie psalmit) žodžiai neatrodo tokie prasmingi 
ir tauri1s kaip klausant is krintančios žemės bildesio ant 
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naujo, gėlių puokštėmis ir tautine vėliavą dengiamo kars
to. Ypač, kai tas karstas dengia Tėvynę mylinčią ir gyventi 

troškusią širdį. 
Viso šio darbo tikslas yra tik kuklus mėginimas labai 

bendrais bruožais priminti mūsų visuomenei aną tragiš
ką lietuvio policininko epopėją audringais Antrojo pa-

saulinio karo metais. 
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Eil. 
Nr. 

l. 

2. 

...___ 
3. 

~ 

4. 

.___ 

X 

PRIEDAI 

VIDAUS REIKALŲ VADOVAI LIETUVOJE 1918- 2008 METAIS 

Laikotarpis Įstaigos Pareigų pavadini- Vardas, pavardė Vado-

pavadinimas mas vavimo 
trukmė 

1918- 11 - 11 - Lietuvos vidaus reika- vidaus reikalų, Vladas Stašinskas l mėn. 

1918-12-26 lų ministerija užsienio reikalų. 15 d. 

maitinimo ir viešųjų 
darbų ministeris. 
ministro pirmininko 
pavaduotojas 

1918-12-08- Lietuvos Laikinosios vidaus reikalų liau- Zigmas Aleksa 4 mėn. 

1919-04-19 revoliucinės darbi- dies komjsaras (slapyvardis Angarietis) l l d. 

ninkų ir valstiečių (bolševikas) 

vyriausybės vidaus 
reikalų liaudies 
komisariatas, nuo 
1918-12-16 LSSR 
vidaus reikalų liaudies 
komisariatas, nuo 
1919-02-27 Lietuvos 
ir Baltarusijos SSR re-
voliucinės darbininkų 

ir valstiečių vyriau-
sybės vidaus reikalų 
liaudies komisariatas 

1918-12-26-
1919-03-12 

Lietuvos vidaus reika- vidaus reikalq Jonas Vileiš is 
lq ministerija 

2 mėn. 
ministeris (liaudininkas) 16 d . 

1919-03-12 Lietuvos vidaus reika-
1919-04-12 

, vidaus reikalų Aleksandras Stulginskis 
lų minis terija l ministeris 

l mėn. 
( krikščionis demokratas) 



5. 1919-04-12- Lietuvos vidaus rcika- vidaus rciknh1 Petras Leonas 5 mėn. 21. 1940-06-19- Lietuvos Liaudies vidaus reikalų mi- Mečislovas Gedvilas 2 mėn. 

1919-10-07 h1 ministerija ministcris (santarietis) 25 d. 1940-08-25 vyriausybės vidaus nistcris, (komunistas) 6d. 

6. 1919-10-07- Lietuvos vidaus rc1- vidaus reikalų Eliziejus Draugelis 8 mėn. reikalų ministerija, vidaus reikalų liau-

1920-06-19 ka1ų ministerija, nuo ministcris (krikščionis demokratas) 12 d. 
l 920-05-15 Lietuvos 

nuo 194 -07-21 dics komisaras 
LSSR Vidaus reikalų 

Respublikos vidaus liaudies komisariatas 

reikalų ministerija 22. 1940-08-26- LSSR vidaus reikalų vidaus reikalų Aleksandras Gudaitis- 9 mėn. 

7. l 920-06- l 9- Lietuvos Respubli- vidaus reikal11 Rapolas Skipitis l metai 1941-06-22 liaudies komisariatas liaudies komisaras Guzevičius (komunistas) 26d. 

1922-02-02 kos vidaus reikalų ministeris (santarietis) 7 mėn. 
ministerija 13d. 

23. 1941-06-23- Lietuvos laikinosios vidaus reikalų Jonas Šlepetys l mėn. 
1941-08-04 vyriausybės vidaus ministeris (ateitininkas) 11 d. 

8. 1922-02-02- Lietuvos Respubl,- vidaus reikalų Kazimieras Oleka l metai reikalų ministerija 
1923-06-29 kos vidaus reikalų ministcris (krikščionis demokratas) 4 mėn. 

ministerija 27 d. 

9. 1923-06-29- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų mi- Karolis 2 alkauskas 11 mėn. 

1924-06-18 kos vidaus reikalų nistcris (liaudininkas) 19d. 
ministerija 

24. 1941-08-06 - Lietuvos generalinės vidaus reikalų Petras Kubiliūnas 2 metai 
1944-08-01 srities vidaus reikahĮ generaJinis tarėjas 11 mėn. 

vadyba 25 d. 

25. 1944-04- LSSR vidaus reikalų NKVD liaudies Juozas Bartašiūnas 8 metai 
1953-03 liaudies komisariatas, komisaras, vidaus (komunistas) 11 mėn. 

10. 1924-06-18- Lietuvos Respubli- l. e. vidaus reikal11 Antanas Tumėnas 24 d. 
1924-07-12 kos vidaus reikalų ministerio p. (krikščionis demokratas) 

ministerija 

nuo 1946-03-15 LSSR reikaJų ministras 
vidaus reikalų minis-
terija (MVD) 

11. 1924-07-12- LR ,·idaus reikalų vidaus reikalų mi- Zigmas Starkus 6 mėn. 
1925-02-04 ministerija nisteris (krikščionis demokratas) 22 d. 

12. 1925-02-04- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Antanas Endziulaitis l metai 
1926-06-15 kos vidaus reikalų ministcris (krikščionis demokratas) 4 mėn. 

m in isterija 11 d. 

26. 1953-03-16- LSSRMVD vidaus reikalų Piotr Kondakov l mėn. 

1953-05-08 ministras (komunistas) 22 d. 

27. 1953-05-16- LSSRMVD vidaus reikalų Jonas Vildžiūnas 5mėn. 

1953-10-26 ministras (kom un istas) lOd. 

13. l 926-06-15- Lietuvos Re.spubli - vidaus reikahJ Vladas Pnt.ėla 6mėn. 28. 1953- 10-26- LSSRMVD vidaus reikalų Kazimieras Liaudis 4 mėn. 
1926- 12- 17 kos vidaus reikalų ministcris (socialdemokratas) 2 d. 1954-03-24 ministras (komunistas) 28 d. 

ministerija 29. 1954-04-01- LSSR MVD, vidaus reikalų Alfonsas Gailcvičius 14 metų 

14. 1926- 12-17- Lietuvos Respubli- vidaus reikahf Ignas Musteikis 2 metai 1968-10-01 LSSR vidaus reikalų ministras, viešosios (komunistas) 6 mėn. 

1929-11-30 kos vidaus reikalų ministeris (tautininkas) l l mėn. ministerija, tvarkos apsaugos 

ministerija 13 d. nuo 1962-08-30 LSSR ministras 

15. 1929- 11-30- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Petras Aravičius l metai 

1931 -04-01 kos vidaus reikalų ministeris 4 mėn. 

viešosios tvarkos 
apsaugos ministerija 

ministerija l d. 30. 1968-10-01- l.SSR viešosios viešosios tvarkos Julijonas Mikalauskas 15 met,1 

16. 1931-04-01- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Steponas Rusteika 4 metai 

1935-09-07 kos vidaus reikalų rninisteris 5 mėn. 

ministerija 6d. 

17. 1935-09-07- Lietuvos Respubli- "idaus reikalų Julius Čaplikas 2 metai 

1938-03-24 kos vidaus reikalų rninistcris 6mėn. 

ministerija 17 d. 

18. 1938-03-25- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Silvestras Leonas t ntc13.i 

1939-03-28 kos vidaus reikal11 ministeris ir 3 d. 

ministerija -
19. 1939-03-29- Lietuvos Rospubli- vidaus reikalų Kazimieras Skučas l mct-ai 

1940-06-13 kos \'idaus reikalų ministeris (tautininkas) 2 mtn. 

ministerija Hd-
~ 

20. 1940-06-17- Uetuvos Liaudies l. e. vidaus reikalų Matas Mickis 2 dienos 

1940-06-19 vyriausybės vidaus ministcrio p. 
reikalų ministerija 

1984-06- 11 tvarkos apsaugos apsaugos minis- (komunistas) 8mėn. 

ministerija, nuo 1968- tras, vidaus reikahĮ lOd. 
11-25 LSSR vidaus ministras 
rcikah1 ministerija 

31. 1984-06-11 - I.SSR vidaus reikalų vidaus reikah1 Stasys Lisauskas 5 metai ir 
1989-07-04 ministerija ministras (komm'listas) 23 d . 

32. 1989-07-05- LSSR vidaus rcikah1 LSSR vidaus rcikah1 Marijonas Misiukonis 2 metai ir 
1990-03-22, minish.•rija, n1inistras, (komunistas) 26d. 
1990-03-23- nuo 1990-03-17 LR vidaus reikal11 
1991 -08-01 l.ictuvos Rcspubli- ministras 

kos vidaus reikahJ 
ministerija 

33. 1991-08-01 - Lietuvos Respubli- l. e. vidaus reikal11 Petras Liubcrtas 3 mėn. 

1991-11-18 kos vidaus reikah1 ministro p. 17d. 
ministerija 
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MILICIJOS IR POLICIJOS VADOVAI LIETUVOJE 1918- 2008 METAIS 

34. 1991- 11 -19- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Petras Vallukas l metai Ir 

1992-12-10 kos vidaus reikalų ministras 21 d. 

Eil, Laikotarpis Padalinio pavadinimas Pareigų Vardas, pavardė 

Nr. pavadinimas 

ministerija 
l. 1919-02-06- Lietuvos VRM Piliečių apsaugos skyriaus vedėjas, Romualdas Dulsk:is 

35. 1992-12-18- Lietuvos Rcspubli- vidaus reikalų Romasls Vallickūnas 3 metai 1919-03- 14, departamento skyrius, direktorius 

1996-0 1-29 kos vidaus rcilmlų ministras l mėn. 1919-03- 15- Piliečių apsaugos departamentas 

ministerija 17 d. 1920-02-0<J 

36. 1996-02-23- Liet1.1vos Respubli- vidaus reikalų Virgilijus Vladislovas 9 mėn . 

1996-12-10 kos vidaus reikalų ministras Sulovas 17d. 

2. 1920-02-09- nuo 1919-02-07 Lietuvos VRM direktorius Pra.nas Sližys 
1920-09-0 1 M ilicijos departamentas 

ministerija (socialdemokratas) 3. 1920-09-09- Lietuvos Respublikos VRM Pilie- direktorius Jonas Navakas 

37. 1996· 12· 10- Lietuvos Respubli- vidaus reikallj Vidmantas Žlcmclis l metai 1923- 10-0 l čių apsaugos departamentas 

1998-05-21 kos vidaus reikalų ministras (konservatorius) 5 mėn. 4. 1923· l 0-0 l - Lietuvos Respublikos VRM Pilie- direktorius Jonas Danauskas 
min isterija 11 d. 1925-04-08 čių apsaugos departamentas 

38. 1998-05-27- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Stasys Šedbaras l metai ir 5. 1925 04 22- Lietuvos Respublikos VRM Pilie- direktorius Antanas Jakobas 
1999-06-09 kos vidaus reikalų ministras (konservatorius) 13 d. 1926 07 OI čių apsaugos departamentas 

ministerija 6. 1926-07-0 l - Lietuvos Respublikos VRM Pilie- direktorius Jonas Danausbs 

39. 1999-06-11 - Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Česlovas Blažys l metai 1926- 12-21 čių apsaugos departamentas 

2000-11 -09 kos vidaus reikalų minis tras 5 mėn. 7. 1926- 12-21 - Lietuvos Respublikos VRM Pilie- direktorius Antanas Jakobas 
ministerija 1927-02-10 čių apsaugos departamentas 

40. 2000-11 - 1 O- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Vytautas Markevičius 8mė11. 8. 1927-02- 1 O- Lietuvos Respublikos VRM Pilie- dfrektorius Aleks.andras Zilinskas 
2001-07-11 kos vidaus reikalų ministras (konservatorius) 2 d. 1927-10-01 čių apsaugos departamentas 

ministerija 9. 1927-10-01- Lietuvos Respublikos VRM l?ilie- direktorius Jonas Budrys 

41. 2001-07-12- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Juozas Bernatonis l metai 1927- 11 - 15 ėilĮ apsaugos departamentas 

2003-04-29 kos vidaus reikalų ministras (socialdemokratas) 9 mėn. 

ministerija 17 d. 
10. 1927- 11- 15- Lietuvos Respublikos VRM Pilie• direktorius Antanas St.ukeviėius 

1930-03- t.O čitĮ apsaugos departamentas 

42. 2003-05-12- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų VirgUijus Vladislovas l metai 

2004-12-13 kos vidaus reikalų ministras Bulovas 7mėn. 

ministerija (socialdemokratas) l d. 

11. l. e. p. nuo 1930, Lietuvos Respublikos VR.i\1 direktorius Kazys Svitas 
1935-0 l ·O l - Piliečil1 apsaugos departamentas, 
1940-06-22 nuo 1935-01-01 Lietuvos VRM 

43. 2004-12- 14- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Gintaras l metai 

2006-07-18 kos vidaus reikalų ministras Jonas Furmanavičius 7mėn. 

ministerija (darbo partija) 4 d. 

44. 2006-07- l 9- Lietuvos Respubli- vidaus reikalų Raimondas šukys l metai 

2007- 12-10 kos vidaus reikalų ministras (liberalcentristas) 4mėn. 

ministerija 21 d. -

Policijos departamentas 
12. 1940-06-22- Lietuvos VR.M Policijos departa- direktorius Viktoras Bručkus 

1940-09 mcntas, nuo 1940-07-30 
LSSR NKVD Respublikinis milici· 

jos departamentas 
13. 1940-09- LSSR NKVD Darbininkų ir direktorius, vi rši- Danjelius Petryla 

45. 2007-12-17 Lietuvos Respubli- vidaus reikalų mi- Regimantas Čiupalla 
kos vidaus reik.alų nistras (liberalcentrlstas) 
ministerija 

~ 

1941-05-09 vulsticčil! milicijos valdyba, nuo ninkas 

1941-03-14 
l.SSR NKVD Respublikinė milici-

- jos valdyba 

O Sudarė dr. Petras Stanktras 
14. 1941-03- 14- LSSR NKVD Respublikinė m ilici· l. e. viršininko p. Frldis Kraslinis 

- 1941- 10 jos val d )'ba 
15. 1941 -06 Lietuvos laikinosios vyriausybės dfrektorius Ignas Taunys 

VRM Policijos departamentas 
16. 1941-06 Lietuvos laikinosios vyriausybės direktorius Jonas Dainauskas - VRM Policijos departamentas 
17. 1941-06- 07 Lietuvos laikinosios vyriausybės dlrektoriuc; PovUas Dirlus - VRM Policijos departamentas 
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... 

l- 1941-0- -!~- Į uenn-os~ ---~ chrd:tonus Antanas Michd~ičius 

J').;1--0".'-!~ \'R'I Poh..,oos ~us 

l 1<> 1 l9U~ i..xnn'"OS \,;,b'ilOSlos 'l."\TUU.5\-bės dittktonus Alfon_<a5 S=k~'ious 
,~,, Policųosdq,art=>enus 

27. 1954-03-05- LSSRMVD I.SSR vidaus reika- Antanas Raguotis, 

1957-04-01 Rt5pubhkm< mihciJOS valdyba lų ministro pava- Vladislovo 

duotojas mtlicijai, 
M ,hcijos valdybo, 

vir!ininru 

l l i 941..0:: l...idm-'OS b1\1::v,saos , ,.na.US\-bes l dircbonus P.Enh-ys 
f \ R\t Pobaps depa:um,n~ 28. 1957-04-01- LSSRMVD I.SSR vidaus reika- Jonu Jur<nas, 

: 1 19U-0"."-::.6- Uttt.-ros l.chnos,os , ... ~ dumonus, tuo Vytautas R,h·yfu 

19-H--07 '"ilM Pob..--.os ~--u.mmtas.. pabu metu nuo 

1959-04- 10 Rt5publikinė miliciJOS valdyba lų ministro pava- Petro 
duotoj.u milicijai, 

o:x,1941 0 5 Lxnn-... g<n<nli- 1941 09 15 lirtuvių Milicijos valdybos 

oes „-mes ,-od.ms ~ ,~ pobcąosmsp<k- vui1mnkas 
Pobciooo d,p;L~ tonus "bmnių 

poociJos t''ffl! l kann~ prit 
j.....trun-mos 
pobcąosvadol><-

l=.,,.~ 
lsrun< 

:!.L l ~ LSSR~,_'\.D LSSRXKVD Fridu Krastinis 
l~ ~ m.thci,os ..-.Jd}-ba ~ konusa-

29. 1959-11-17- LSSRMVD v11i1mnk.as Apol.inarij Liu.tik An• 
1968-12-15 Respublikinė milicijos valdyba. lonovič 

nuo 1962-08-30 LSSR viclosios 

tvarkos ap5Wgos ministerijos 
Rcspubl1km• milicijos ,..Jdyba 

30. 1968-12-15- LSSRMVD L e. viriirunko p Juliu. Rwn<ib, Antano 
1969--04-15 llt5pul,hkmė milicijos valdyba 

ro pavadUOIOJu 
ffiUJCl)OS reil<awn.s, 
Milicijos valdybos 

I.SSR MVD ministro J. Mikalau.lw 1969-04-01 j5llyIDU Sr. 05i 1.SSR MVD R,spubiwn< mihcno• valdyba 
00\-0 pan.ikinta 

viriininka.s 

2J 194>-0l- LSSR :,.,-·vo 1945 02-1950 Sokolonkij Georgij 
l 195,-o; Respublikm• miliaJOS valdyba. 08 LSSR vidaus Y-tklorovič 

nuo 1946--0J-l5 LSSR MVD reikalų ministro 

31. 1991-02-28- Lietuvos Respublikos VR.\I Poho- vmmrmalų Petru Liubtttas 
1994-09-05 jos <kpartarn<nw mmJSUO pu,nu,5 

pavaduoto,as. g<· 

ouahruslwm....,... l Respubl.ikln< mLhO)OS valdyba. pavaduoto,as 
nuo 1949-10-1 7 LSSRMGB m1hciJai. M1hc1jos 
Vyrumsx,i, miliops valdyba, nuo ,-aldybos virimin-
l!n3-0J-l5 I.SSR M\'D Res- lw. 1950 08-1953 

pubbk.tn< milioJOS valdyba 04 LSSR valstybės 
saugumo ministro 
pavaduotojas mili-
cijai, Vymu,iosios 

milicijos valdybos 

32. 1994-10-24- Lietuvos Rtspubhlws VR.\I Pobci- g<n<rahru< km,11- Jooa, L~udan.,lw 
1997-01-13 jos d<pammenw saras 

33. 1997-01-14- Uttuvos Rt1publilws VR.\I Poho- grn<ralirus kom,- ~lutu Šalkawbs 
1998-06-30 jos d<partam<ntas, nuo 1997-07- sara., 

24 PobciJOS deparwnrnw pri,, 
u<tuvos Rt5pubblws VR.\I 

34. 1998-07-01- Policijos d,partamenw prw, l.Jctu- grn<ralum lwnu- .Edvu-cw Gruia5 

viriininlw 1999-06-21 vos Rtspubhlws V RM .. ,.. 
35. 1999-06-22- Pohc,jos d<partamtnw pm i.Ktu- g,nerahn,s kom1· V"JJT>ldu Ratbu>lw 

2000-12-22 vos Rapublilws VRM ..,.., nuo 2000-10-

2-4. 1949"°' I.SSRMVD l. t . viršininko p. Kupliūnas 

l 
Ropublilun, m.t!JCJ)OS valdyt,a 

17 pohCIJOS gm,ra-
hnJS lwmi>aru 

2S. 1953-1.15 ~SR MVD R.etpul,Wune rniliciJOO virl1ninka.s AlekK-jev 

vald)in -
2h 1953--06- I.SSRMVD J.5SR vlthu, rctl<a- Eduardas KJ>minu. 

f 1954-03--04 R.tspuhlw.oė m,lici)OS valdytn lų mm1"ro pava· Adolfo 

l 
l dooco,as milk1Jii, 

l 
Milic1J00 valdybos 

mumnw 

36. 2001 -02-01 - Polic1Jos dc-partam<nlli pn• 1.Jetu po!JoJOS g<n<rah- Vytautu Grigaraviėiu. 

2008-01 -13 vo< Rt•publilws VRM ni.skomuarn 

37. 2008-01 14- PohaJOS d<putamenw pne l.i<tu· pol1C1JOS grncrali- Vlzglrd.u Tdyčmu 

vos Rtspubhlws \'R.\i ru.s kornuaras 

O Sud,rt dr. Petru Stanlr.ens 
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LIETUVIŲ POLICININKAI, 
ŽUVĘ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS 

Gudaitis Vincns 4 policininkas 1942 -10 Karys, 
Matas l 942- l 0-24 Nr. 44 

Dngclis Jonas Tryškh1 valsčiaus 1943 

Pavardė, vardas Pareiginis Gimimo 2 uvimo Palaidojimo Š altinis 
laipsnis data data vieta 

(TelšhJ aps.) 
policijos nuovados 
vachmistras 

l 2 3 4 5 6 

Baltal..-ys Pranas Zarasų apskrities 1921 1943-07-06 Jfai inll; (Rokiškio Karys, 1943-07-24 
policininkas apsk.) kapinės Nr. 30 

Baltrėnas P<tras Kauno miesto 1944-01 Kauno kapinės Policija, 

Daukšys Kauno m . polici- 1941-06 
ninkas 

Davidavičius Simas policininkas 1943-04 Karys, l 943-05-08 
Nr. 19 

policijos 2-os nuo- 1944, vasaris 
,-ados policininkas 

Delbogas Feliksas Kauno m. Vakan1 1902-09-18 1943-12-19 Policija, 
apylinkės vadas 1943 gruodis 

Barkonis lauko sargybos 1943-05 Karys. 1943-05-22 
vadas Nr. 21 

Dovydaitis Vacius Balbieriškio poli- 1920-10 1944-05 Policija, 
cininkas 1944 birželis 

Bartkus Izidorius Tauragės aps• 1944-05-11 Policija, 
krities policijos 1944, birželis 
Tauragės valsčiaus 

Džcnkaitis Juo1,,s Kauno apskrit ies 1899-12-08 1944-01-16 Karys, 
policijos vadas 1944-01-22 Nr. 3 

punkto wdėjas, 

vyrūnas 

Dzcmionas Juozas Lazdij11 apskrities 1944-03-02 Policija, 
policijos Kapčia- t9H balandis 

Boguslauskas Antonas Raseinių apskri- 1944-07-10 LCVA, 
ties pagalbinis R- 1018, ap. l , 

micsėio punkto 
vedėjas 

policininkas b. 147 Eitutis Domas Skaudvilės poli- 1944-01-28 Policija, 

Braiiūnas Jonas Rokiškio apsk. 1905-11-30 1943 12 07 Svėdasų kapinės Policija, 
Kamajų policijos l 944, sausis 

cijos punkto vyr. 1944 kovas 
vachir1istras 

punkto polici- Furmanavičius (Kur- policininkas 1916 1941-07-09 Į laisvę, 

ninkas manavičius) Adomas 1941 -10-24 

Butvinas Povilas Tiliės (Zarasų 1903 1943-08-15 Smalvų parapijos Karys, l 943-08-04 Nr. 106 

apskr.) atsparos katalikų kapinės Nr. 36 Ivoškis Antanas pagalb inis 1942- 10 Karys, 
punkto polici- policininkas 1942-10-24 Nr. 44 
ninkas Jakutis Jeronimas Vilniaus m. 1944-03-28 Policija, 

Cicėnas Kazys Zarasų apskrities 1942-1943 7 -os nuovados 1944 balandis 
policininkas vyrtsnysis polici-

Cironka Juozas \ riJniaus miesto 1944-01-06 Vilniaus Rasų Policija, ninkas 
pohciJOS kainų kapinės 1944, vasaris Jakutis Vilius Vilniaus m. Palaidotas 
pnci.iūros polici-
ninkas 

Caplinskas Leonardas Kauno m. nuova- 1944-07 Kauno Karmclitų 

dos viršininkas kapinės -

7-os nuovados VLiniuje 

policin inkas 

Januskevičius Jonas policininkas 1942-10 Karys, 1942-11-14 
Nr. 47 

ėą,ulis Aleksandras polianinkas Karys, l 942-05-0I 

Nr. 19 
Čiučttas Anwias policininkas 1942-10 Karys, 1942-11•14 

Nr.47 -

Jasiulis Jonas Šiluvos policijos palaidotas Šilu - Policija, 

saugūnas vos kapinės 19-14 gegužė 

Juodikis Bronius Tclšit1 :ipskrities 1906 

Čyw Alwas Valstybės sau- 1941-09-01 policijos ,,.das 

gurno policiios Juodka Juozas T,lžės (Zarasų 1923 1943-08-15 Švedriškių katali- Karys, 1943-08-04 
Udaimų rajono Apskr.) atsparos kų kapinės Nr. 36 
valdinlllh.s - punkto polici-

Gi.miau.sl<a.s Bonifacas Khusč1omų ,·als- 1942-09-01 K,,rys, 
ėiaw policininkas 1942- 11 -14 Nr. ~ 

ninkas 

Juodkazis Antanas Šiaulių apskr. 19-12-02 Karys, 

Gri.nkcrilius RisdJškių poucijos 1944-03 
punkto vcdtj.u 

Š.iukė-nlJ valst:iaus 1942-03-14 Nr. 12 

Polic inmkM 
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Kalibatas Jonas Viln iaus policijos 1942-09 21 
vachmistras 

Mlckūnas Stasys Pagalbinis polici- 1942-10 Karys, 1942-10-24 
ninkas Nr. 44 

Kalinauskas policininkas 1942-03 Karys, 
Antanas 1942-04-04 Nr. 15 

Mikalavičius Juo,.u Vilniaus aps. La- 1942-03-28 palaidotas 
voriškės policijos Vilniuje 

Kanavičius Martynas Trakų apskrities 1942- 11 -22 l laisvę, punkto polici-

policijos Seme- 1942-12 ninkas 

liškių policiJOS 
punkto polici-
ninkas 

Mikulskls Aleksas Laižuvos policijos 1943- 11 Karys, 1943-12- 11 
punkto vedėjas Nr. 50 

Kankevičius Petras, policininkas 1914-07-25 1941-06 Karys. 
s. Petro 1942-10-24 Nr. 44 

Morkūnas Juozas Dū~to atsparos 1944-03 Karys, 1944-04-04 
punkto polici- Nr. 9 
ninkas 

Karanauskas Juozas Vilniaus m iesto 1944-04-03 Policija, 
vyr. policininkas 1944 gegužė 

Mulkis Bronius policininkas 1943-02-09 

Kazanas Igoris viešosios policijos 1924- 11-23 1943-07- 15 Zarasų karių Karys, 1943-07-24 
vachmistras kapinės Nr. 30 

Padaba Marianas Vilniaus krimi- 1943-09-15 
nalinės policijos 

Kiaušas Petras Svyrių policijos 1942-10 Karys, 
punkto polici- 1942- 11-14 Nr. 47 

inspektorius 

Pelcckas Juozas švenčioni,1 1942-08- 11 Į laisvę, 1942-08-14 

ninkas apskrities policijos Nr. 188 (349) 

Kimeris Antanas, Šiaulių apskrities 1894 1943 LGGRTC' 
s. Juot.0 policininkas 

Kirkutis Antanas Telšių apskrities 1944 
policijos vadas 

Ignalinos punkto 
policininkas 

Petraitis Kleopas Raseinių policijos 1942- 10 

nuovados polici-
ninkas 

Krapikas Petras policininkas 1943-05 Karys. 1943-05-22 PctrUius Kazys Kėdainil1 apskri- 1943-12 

Nr. 21 ties Krakių punkto 

Kucinskas Jonas policininkas 1942-11 Karys. 1942- 11- 14 
Nr. 47 

policininkas 

Pikšilingls Jurgis Kauno m. polici- 1903 1943-09-03 Karys, 1943-10-02 

Lankutis Vincas policininkas Karys, 1942-05-01 

Nr. 19 

jos pareigūnas Nr. 40 

Poiėlu Domas policininkas 1943-06-06 Karys. 1943-06-19 

Legetavičius Juozas Trakų apskrities 1942- 11 -22 Į laisvę, 1942-11-30 
policijos Seme- Nr. 280 (441), Pranckevičlus Juozas Vilniaus krimi-
liškių policijos Karys, l 943-05-08 nalinės policijos 

punkto polici- Nr. 19 pareigūnas 

ninkas 

Lengvenis Mečys policininkas 1901 1943-09- 16 Linkuvos kapinės Karys, 1943-10- 16 

Nr. 42 

Putrinskas Antalieptės (Zara- 1942-11 Karys.1942- 11-28 
Romualdas sų pskr .. ) policijos Nr. 49 

punkto pagalbinis 

Liaugaudas Antanas policininkas 1943-05 Karys, 1943-05-22 

Nr. 21 
Liubi.navičius Pdras Kėdainių apskro- 1943-12 

ties Krakių punkto 
vedėjas . 

policin inkas 

Radtlus Adomas Valkinink,1 polici- 1899-07-02 1943-12-22 Valkininkų para- Karys, 1944-02-02 

ninkas pijos kapinės Nr. 5 

Rakašis Antanas policininkas Karys, 1942-05-0 1 
Nr. 19 

MaldaUJkas Edmun- Zarasų apskrities 1906-03-11 1943-07-06 Ildefonso Maldaus· 
das policininkas ko informacija -
Meinorlui Pranas Tryškių m. (Telšių 1943 

aps.) policininkas -

Relnys Juozas atramos punkto 1943-05 Karys, 1943-05-22 

veMjas Nr. 21 

Ren1elko IKnas Kauno m. polki- 1944-01 Karys, 

- jos vachmistras 1944-01 15 Nr. 2 

Mdkonb Adomas policininkas 1942-10 Karys, 1942- 11 · 14 

Nr. 47 

Rinkevičius Martynas Trak,1 m. policijos 1900-06-04 194,1-04-30 Policija, 

rezervo būrio 1944 gegutė 

'--- \ 1adas 
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.... 
Sakalauskas Aleksas TclšilJ apskrities 1917-04-01 1944-05 Policija, 

Plungės policijos 1944 birželis 
Vallulls Bronius policininkas 19 14-01 -03 1943-03-09 Karys, 1943-05-22 

Nr. 21 
punkto vyresnysis 
policininkas Vapsva Alfonsas ZaraslJ apskrities 1906-12- 18 1943-07-06 Ildefonso Maldaus• 

Saukevičius Juozas Kauno m. 1942-06-14 Į laisvę, 1942-06- 16 
policijos rezervo Nr. 139 
policininkas 

Savickas Jonas Alsėnų (Ašmenos 1908-06-20 1943-07-15 Leliūnų (Utenos Karys, 1943-09- 11 
pskr .. ) policijos apskr.) miestelio Nr. 37 
punkto vachmis- kapinės 

tras 

Savulionis Juozas policijos nuovados 1912 1941-06-23 Policija, 

policijos vach- ko informacija 
mis t ras 

Varnas Jonas Zarasll apskrities 1913-04-07 1943-07-06 Užpalių kapinės Ildefonso Maldaus-
policininkas ko informacija 

Vcnskutonis Juozas Trakų apskrities 1942- 11-22 Į laisvę, 1942- 11 -30 
policijos Semc- Nr. 280 (44 1), 
liškių policijos Karys, 1943-05-08 
punkto polici- Nr. 19 
ninkas 

viršininko padė• 1944 balandis 
jėjas Versekėnas Andrius policininkas 1944-04-29 Karys, 1944-05-20 

Nr. 20- 21 
Senovaitis Pranas policininkas Karys, 1942 05 O l 

Nr. 19 
Zaranka Vilniaus kainų 

priežiūros polici-
Stankus Vincas policininkas 1920 1943-05-02 Kauno karių LCVA, ninkas 

kapinės R-1018, ap. l, 
b. 147 

Zemeliauskas Juozas policininkas 1915-02- 14 1943-04-27 Linkuvos kapinės LCVA, 
R-1018,ap. l, 

Steponavičius Antanas Kėdainių apskri- l 943-12 Policija, b. 147 

ties Surviliškio 1944 sausis Žiogelis Domas policininkas 1942-03 Karys, 
policijos punkto 1942-04-04 Nr. l 5 
vedėjas Žitkcvičius Jonas Vilniaus miesto 1944-01-06 Policija, 

Strikauskas Ignas policininkas 1943-05 Karys, policijos kainų l 944, vasilris 

1943-05-22 priežiūros polici-

Nr. 21 ninkas 

Šcškūnas Lionginas pagalbinis polici- 1911 1943-05-02 Karys, 1943-05-22 
ninkas Nr. 21 •Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 

Šlekys Kazys policininkas 1943-12-24 

Špokas Trakų policininkas 1944-03 

Tilindis Bronius policininkas 1942-10 Karys, 
1942-10-24 Nr. 44 

Tvaskus Bronius Panevėžio apsk. 1943-08-28 Rusijos šiaurėje Karys, 1943-09-25 
Policijos nuovados Nr. 39 
policininkas 

Ūsas Gražiškių punkto 1944-03 
poljcijos vach-
mistras -

Ūsorius policininkas 1944-03 -
Vainauskas Kazys policininkas 1919-07- 10 l 943-12-03 LCVA, 

R-1018, ap, l, 

b. 147 -Valeikis P. Saugumo policijos 
valdininkas 
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LIETUVIŲ POLICIJOS PAREIGŪNAI IR POLICIJOS BATALIONŲ KARIAI, 
APDOVA OTI A TROJO PASAULI 10 KARO METAIS ĮVAIRIAIS 

KOVI IAIS ORDI AI , MEDALIAIS IR ŽE KLAIS 

Apdo,,anojimo rū~is 

l klases Geltlinio Krytiaus ordinas 
Eisernc Krru= l . Klasu 

Apdovanoi1mas 1s1gahojo 
A. Hitlerio 1939-09-0 l dekretu 

11 klases Gel<iinio Kryžiaus ordinas 
Eiscrnc Kreuz 2 Klas.se 

Apdo\'3noi1mas 1s1gal1oio A. Hitlerio 
1939-09-01 dekretu 
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Vardas, pa\"ardė 

Broniu< M1ehclcv1čius, kapitonas 
Petro< M,kcl<kas, kapitonas 
Jonas Scmaška, majora, 

Jonas Alcksa1t1S, policininkas 
Pranas Ambraziūnas. kapitonas 
Vl•das Ašmontas, leitenantas 
Aotilnas Bendoraitis. jaunesnysis pusk:irinmkis 
Juozas Bcrušaitis, puskarininkis 
Kazys Calkevtčius, eilinis 
Vincas Cerskus. jaunesnysis leitenantas 
Vyt.iut.15, Cė.sna, leitenantas 

Edvardas Dambrauskas. pohc,ninkas 
Kazrs D<dele, viršila 
Jurgis Garbšys, eilinis 
Antan:i.s Gccrvičius, jaunesnysis leitenantas 
Vincas Gumauskns, leitenantas 
Andrius Gutauska.s. grandinis 
Vaclovas Jarn1olka, grandinis 
Izidorius Jocys. grandinis 
Juozas Krištiūnas, majoras 
Zigmas Kr1štaponis1 leitenantas 
Mikas Krivickas, eilin is 
Antana:, Lašas, eilinis 
l.tonas Marcinėna.s, jaunesn)'Sis puskarininkis 
K. 1'1Jckevtč1us, puskarininlus 
Povilas Mo!leJŪnas, viršila 
Jonas P;iskauskas. <1l1111s 
Pett2.s Petru!..11t1s, j:1UntSn)'Sis ltitena.n1as 
Vaclo"as Rač.kauskas, v1rš1la 
Juous S•bah•uskas, \'iri1la 
Jonas S,maška. maioras 
Pttras š.Jkaus.ka,. grandinis . 
Apohnara, Tamohuska,, sanitarijos puskarininkis 

PC"tr.u T4uwa, cilin~ 

Ka,y, 'lend,egolslus 
Mibs v„č,kauskas. eilinis 

Karo nuopelnų Kryžius 1939- 1945 
KrltgS1•trtlie11slkreu: l 939- 1945 

!steigtas A. Hitlerio 1939-10- 18 potvarkiu. 
l klasės Kry!ms su kalavijais 

l klasės Kryi.ius be kalavij11 
11 klasės Kryi1us su kalaVJjais 
11 klasės Kryiius be kalavijtĮ 
{ui kovimus nuopelnus buvo 
•pdovanojami su kardais) 

Mcdolis u:l ilemos kampaniją R)'IUOS< 194 1/-12 
Winlerschlacht im Osle11 19-11 /41 

!steigtas A. Hitlerio 1942-0S-26 potvarkiu 

11 kfasis Kryiiussu kalavijais 
Andrius Abarius. puncsnysis puskarinin kis 

Mikas AlėJūnas, grandinis 
Pranas Ambraziūnas. kapitonas 
Vmc:is A..šokhs, ,aunesnys1s le1ten:1nt:1s 
Jonas 81ngchs. ''Yrcsnysls grandinis 
Henrikas Cinevit1us. Jaunesnysis puskarininkis 
Kazy< Deddc. viršila 
Dubinskas, leitenantas 

Kazys Ga1vcn,s, vyrcsnys,s grandinis 
Germanav1čius, grandinis 
Norbertas Jakubauskas, leitenantas 

Jokūbas Janubuskas, puskarininkis 
Petras Kahnauskas, grandinis 
Kazinausk:as, viršila 
Domas Konl!ius, viršila 
Kvictinskas. leitenantas 
Justas latakas, jaunesnysis puskarininkis 
Antanas Lcliūnas, viršila 
Juozas Le!činskas. viršila 
Vacius Lukšys. puskarininlus 
Matultvič1us, kap1tonas 
Juozas Norkus. puskarininkis 
Pavlovas. viršila 
Pctktv1č1us, V1rš11J. 
Augustas Pilvinis. viršila 
Petras Platalus. Jaunesnysis puskarininkis 
Ra.lkauskas. 13uncsnysis puskarlninlus 
Vytautas Rc1")11s. lietuvių policijos vadas ,r ryi1ų kari
n111kas prie tvarkos policijos vado LictuvoJc štabo 
S.,ntockis. jaunesnysis puskarininkis 
Kaz)'S Skrabis. puskarininkis 
Alfonsas Skrėbc,, grandinis 
Stabing1s, grandinis 
Pov1l:1s Stankus, jauntsnysis puskanninkis 
VincJs $\•etikas, puskarininkis 
Sabrin,kas, puskarimnkis 
JuozJ.!> š nd 1us, vyrcsn)'Sis viršila 
JuoZJ.S TomJS, v1rš1la 
Veprausk.u, jaune,nrsis puskarininkis 
Vosyl1us. puskari111nk1s 

l. AĮ'M.IOV"Jnot1 keh A1111ta1 laetuvh1 bataliono ka.rių 
[K.ur,. 19·0 kovo 27. Nr. 13 ( 1175)1. 
2. Apdo,-ano!I 227 h<tuvių kari•i l Karys. 1943 rugs. 18, 
Nr. J8{1200)Į . 
3. Apdovanoti 282 hctu,·1ų kanai [Karrs, 1943 lapkr. 
27. Nr. 48 { 1210)}. 
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2.enklas už drąsą ir nuopelnus 
Rytų tautų gyventojams 

Tapfcrkelts - u11d Vcrdie11st-Auszeiclin1111gt11 filr 
A11gcl1iirigc der Ostvolkcr 

Įsteigtas A. H1tlcno potvarkiu 1942-07- 14 

Ui drąsą: 

l klases paauksuotas su kardais 
l klasės pasidabruotas su kardais 
2 klases paauksuotas su kardais 
2 klasės pasidabruotas su kardais 
2 klase5, bronzams su kardais 

Už tarnybą: 

l klasės paauksuotas 
l klases pasidabruotas 
2 klasės paauksuotas 
2 klasės pasidabruotas 
2 klasės bronzinis 
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Už drąsą 2 klasė.• pasidabruotas su kardais 

Jonas Citavič1us, vyrcsny"'1s vachmistras 
Jonas Eigelis 
Adomas Kalimoms, policinmk.,s 
V. Miliauskas, kapitonas 
Bronius M1nderi~, policininkas 

Jonas Ramanauskas, pol1c1n1nkas 
Klemas Šalkauskas, ,,.chmrstrns 
Antanas Špokev1tiu,, pulkininkas leitenantas 

Už drąsą 2 klasės bron,Jn is su kardais 

Andrius Abarius, jaunesnysis puskarininkis 
Antanas Ado1navičius, eilinis 

Jonas Antanavičius, jaunesnysis leitenantas 
Julius Aukštakis, ''Yresnysis policininkas 
Jonas Balčiūnas, leitenantas 
Vladas Baltrušaitis, leitenantas 
Pranas Bamkoms. policininkas 
Karolis Cicm1ngas, policininkas 
Henrikas Cinevičius, jaunesnysis puskarininkis 
Alfonsas Čėsna , puskarininkis 
Vladas Dvclys, jaunesnysis puskarininkis 
Jonas Eich1s 
Algirdas Gasiūnas, leitenantas 
Petras Gavc1is, eilinis 
Alfonsas Graužas, jaunesnysis puskarininkis 
Zenonas Grincevičius, viršila 
Vincas Gumauskas, leitenantas 
Jankauskas, grandinis 
Jonas Jankauskas, vachmistras 
Viktoras Janulcvitius, policininkas 
Jasinskas, eilinis 
Juozas Kalendra, jaunius 
Juozas K.alvaitis, eilinis 
Antanas Karklinis, jaunius 
Kazys Kižys, eilinis 
Justas Latakas, jaunesnysis puskarininkis 
Juozas Laurynaitis, eilinis 
Liudas Lingys, crhnis 
Medardas L1ormanas, kapitonas 
L1rvmas, ethms 
Juous Luk>ys,J3unesnysis puskarininkis 
V. Mackevičius, grandinis 
Meškauskas, jaunesnysis puskannrnkis 
Mmgela, eilinis 
Jonas Nemickas, Jaunesnysis pu3karini11k.is 
Juoz.a.s Nemunis. vachm,str,h 
Jonas Paėkauskas, puskarininki, 
Pahulioms. c1hm3 
BcnJammas Pauhonis, 1aunt":,nys1s lcitcnantJS 
Juozas Pctrauskas, pusk.inmnkis 
Kazys Petronis, eihms 
Jonas Petrulis, puskanninlus 

Sužeidimo ženklas 
Vcrw11mleteu-Abzeicl1en 

ĮSleigtas A. 1 litlc rio 1939-09-01 potvarkiu 

~ uksinis (už 5 ir daugiau suž.:idimus) 
Sidabrinis (už 3-4 :,užcidimus) 
Juodas (už 1- 2 sužerdimus) 

Augustas Pilvinis, viršila 
Petras Platakis, jaunesnysis puskarininkis 
Domas Požėla, policininkas 
Puodžiūnas, viršila 
Petras Rukas, policininkas 
Alfonsas Skrėbė, eihnrs 
Jonas Stana1tis, Jaunesnysis leitenantas 
Stasys Stanka1trs, policininkas 
Povilas Stankus, Jaunesnysis puskarininkis 

Sta!ys, grandinis 
Jonas Strazdas, polic1n1nkas 
Karolis Šerkšnys, jaunesnysis puskarininkis 
Liūdas Šilga11is, grandinis 
Škultinas, eilinis 
Špokas, eilinis 
Juozas Truškauskas, kapitonas 
Ulba, eilinis 
Juozas Vainauskas, jaunesnysis leitenantas 
Jonas Vaišnys, vyresnysis policininkas 
Kazys Vaitkaitis. puskarininkis 
Albertas Valančius, grandinis 
Vyšniauskas, grandinis 
Jonas Zakis, poltc1JOS punkto vedėjas 
Juozas 2emaitis, puskarininkis 

J. Mockus, jaunesnysis puskarininkis 
Apolinaras Tamašauskas, sJnitarijos puskari11inkis 
l. Zelenkovas, grandinis 

Apdovanota 1vainų kategorijų ženklais 50 lietuvių 
policijos batalionų karių (KJrys, 1943 lapkr. 27, Nr. 48 

(1210)1 



.... 
Demjansko skydas 

Demja11skscl1ild 

Įsteigtas A. Hitlerio 1943-04-25 potvarkiu. Buvo 
įteikiamas kiekvienam, kas dalyvavo kovose apsuptyje 
l 942-02-08-1943-04-21 Demjansko rajone. 

Puolimo ženklas 
Sturmabuichcn 

Įsteigtas 1939-12-20. Šiuo ženklu būdavo apdovano
jami policininkai už dalyvavimą puolime pirmosiose 
fronto liniJose ne mažiau kaip tris kartus. 
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Pristatytas apdovanojimui 41 lietuvių policijos batalio
m1 karys [Knrys, 1943 lapkr. 27, Nr. 48 (1210)] 

Bronius Atkočai tis, eilinis 
Jonas Bingelis, grandinis 
Stnsys Čijauskns, eilinis 
Adolfas Daugcvičius, grandinis 
Vytautas Draugclis, jaunesnysis leitenantas 
Ka1.ys Eitu tis, jaunesnysis puskarininkis 
Vladas Grašys, jaunesnysis puskarininkis 
Kazys Grebliauskas, eilinis 
Zenonas Grincevičius, viršila 
Jonas Gustas, eilinis 
Juozas Jančiukas, puskarininkis 
Julius Juozukevičius, eil inis 
Viktoras Kapačinskas, eilinis 
Juozas Kočiūnas, eilinis 
Jonas Krasilnikas, grandinis 
Jonas Kvcdaravičius, eilinis 
Stasys Laskys, grandinis 
Vaclovas Lukšys, jaunesnysis puskarininkis 
Jonas Mažeika, eilinis 
Jurgis Mikailionis, grandinis 
Juo1.a~ Misevičius, eilinis 
Viktoras Matulaitis, eilinis 
Jonas Navickas, eilinis 
Povilas Navikas, eilinis 
Vacius Palavenis, grandinis 
Albinas Parulis, grandinis 
Benjaminas Paulionis, jaunesnysis leitenantas 
Petras Petkevičius, eilinis 
Juo1,as Petrauskas, puskarininkis 
Vincas Prabulis, eilinis 
Juo1.as Rudzcvičius, eilinis 
Antanas Sinkevičiu s, eilinis 
Jonas Šarkclė, puskarininkis 

Antanas Šatkus, viršiJa 
Pijus Š1makauskas, eilinis 
Juozas Širvinskas, eilinis 
Stasys Švedkauskas, jaunesnysis puskarininkis 
Jonas Vabuolas, grandinis 
Petras Vainauskas, eilinis 
Mikas Va111elavičiu.s, grandinis 
Jokūbas Vainius, eilinis 
Bronius Yaliulis. eilinis 
Viktoras Velionas, grandinis 
Zigmas Zubrauskas, eilinis 
Stasys Zubrickas, eilinis 
Leonas 2ilvys, grandinis 
Juozas 2ukJija, eilinis 
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OSTLANDO IR LIETUVOS GENERALINĖS 
SRITIES CIVILINĖS IR KARINĖS 
ADMINISTRACIJOS, KARIUOMENĖS, SS BEI 
POLICIJOS VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ SVARBESNIŲ 
PAREIGŪNŲ ANTROJO PASAULINIO KARO 
METAIS TRUMPI BIOGRAFINIAI DUOMENYS 

Abel Hinrich - gimė 1884-05-14. NSDAP narys 
(bilieto Nr. 122398), SS narys (bilieto Nr. 276321), SS 
obersturmfuhrer, Lietuvos kolonizacijos štabo (SS-Ansie
dlungsstab) viršininko pavaduotojas . 

Acus Jonas - gimė 1908. Prieš karą dirbo Kauno 
5-osios nuovados vachmistru. Karo metais - Kauno 
miesto policijos vado pavaduotojas, 2-ojo lietuvių polici
jos bataliono vado pavaduotojas . 

Adomaitis Juozas - gimė 1895-02-07 Mierčių k., Vil
kaviškio aps., atsargos kapitonas, Šakių apskrities pasie
nio policijos baro viršininkas, Klaipėdos krašte policijos 
komisaras, nuo 1928 Šakių aps. policijos vadas, nuo 1930 
Marijampolės m. ir aps. policijos vadas. Bolševikų kalin
tas Marijampolės kalėjime, nuteistas mirties bausme, bet 
kilus vokiečių ir rust! karui 1941-06-23 išėjo į laisvę. Karo 
metais - Palangos policijos viršininkas. Mirė 1950-11-14 
Augsburge, Vokietijoje. 

Aižinas Vladas - kapitonas, tarnavo 14-ajame ir 
255-ajame lietuvitĮ policijos batalionuose, 1943-05 kaip 
4-osios kuopos vadas laikinai vadovavo 253-ajam bata
lionui. 1943-10-06 buvo paskirtas šio bataliono 4-osios 
kuopos vadu. 

Aleksa J. - kapitonas, 3-iojo lietuvių policijos bata
liono vadas . 

Aleliūnas A. - 1941-06 Lazdijų apskrities saugumo 
policijos viršininkas . 

Aleweier - SS untersturmfahrer, 1943 vokiečių sau
gumo policijos ir SD įstaigos Lietuvoje l skyriaus kadrų 
poskyrio viršininkas. 
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Ališauskas Povilas - karo metais Lietuvos generali
nės srities Vidaus reikalų vadybos Administracijos de
partamento direktorius. 

Ambraška Petras - Eišiškių apskrities policijos vadas. 
1944-05- 13 dezertyravo. 

Ambrazevičius Juozas - gimė 1903. 1922-1927 stu
dijavo Kauno universiteto Filosofijos-teologijos fakul
tete, vėliau - Bonos universitete (Vokietija), profeso
rius, literatūros istorikas. Vokiečiq valdymo metais 

1941-06-23-08-05 buvo LLV laikinai einantis ministro 
pirmininko pareigas ir švietimo ministras. Vėliau - ak
tyvus VLIK veikėjas. Greitos orientacijos, sumanus ir 
tvirtos valios politikas. Sovietiniams okupantams grįžus 

i Lietuvą pasitraukė į Vokietiją, o po karo pakeitė pavardę 
į Brazaitis ir išvyko i JAV. Nuo 1952 dirbo „Darbininko" 
redaktoriumi, vėliau redagavo žurnalą „Į laisvę". Mirė 

1974 Naujajame Džersyje (JAV). 
Ambraziūnas Pranas - gimė 1903. 1930 baigė karo 

mokyklą leitenanto laipsniu. Karo metais kapitonas, nuo 
1941 -07-25 - Trak-ų lietuviq savisaugos dalinio, nuo 
1941-09-05 - Vilniaus 3-iojo lietuvių policijos bataliono 
vadas. Nuo 1943-08 iki 1945-03-05 - 5-ojo lietuvių poli
cijos bataliono vadas. 1945-03 paskirtas 256-ojo lietuvitĮ 
policijos bataliono vadu. Už drąsą apdovanotas II klasės 
Geležinio kryžiaus ir Karo nuopelnų kryžiaus ordinais ir 
1944-04 pakeltas i majoro laipsnį. Vokietijai kapituliavus, 
gumine valtele pasitraukė į Švediją, tačiau 1946-01 -25 
švedai jį išdavė sovietams. Po arešto išvežtas į Latviją, 

į filtracijos lagerį. Netrukus paleistas ir grįžo į Lietuvą. 

Kaune dirbo muzikos mokytoju. 1949 enkavėdistq vėl su
imtas ir nuteistas 25 metams lageriq. 1955- 11-09 parašė 
skundą SSRS Aukščiausiojo Teismo karinei kolegijai dėl 
bausmės panaikinimo. 1956-08-13 paleistas grįžo į Lietu
vą. Mirė 1965-09-17146-l. 

Andrašūnas Juozas - karo metais lietuvių saugumo 
policijos Marijampolės apygardos viršininkas. 
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, ... Pngnl kitus šalt,mus 1950-
10-25 areštuotas NKVD 
ir netrukus sušaudytas. 
Manoma, kad palaidotas 
Vilninus Tusku lėnų dvaro 
parko kapuose. 

Andriukaitis Juozas - 1942- 11 lietuvių saugumo po

licijos Bendrosios direkcijos kriminalinis vyresnysis ins

pektorius. 
Andriulaitis Aleksandras - pulkininkas leitenantas, 

1941 - Šiaulių apygardos policijos batalionų štabo virši
ninkas. 

Arimont Peter - gimė 1914-08-23. Policijos kapito
nas, nuo 1942-06-05 - vokiečių tvarkos policijos vado 
Lietuvoje įstaigos referentas transporto ir aprūpinimo 
klausimais. 

Arlauskas Jonas - Kauno m. policijos vyresnysis 
vachmistras, nuo 1944-02-0 l paskirtas Kauno m. 9-os 
policijos nuovados viršininko pavaduotoju. 

Arlickas Vladas - iki 1944-03-0 l Trakų apskrities 
policijos Aukštadvario punkto vedėjas, paskui paskirtas 
laikinai eiti Trakq nuovados viršininko pareigas. 

Arlt Fritz Rudolf - gimė 1911. Leipcige studijavo so
ciologiją, teologiją, genetiką ir statistiką. Būdamas studen
tas lankėsi Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje, Vengri
joje ir Lietuvoje. 1936 tapo Breslau universiteto asistentu. 
Daktaras, statistikos ir demografijos profesorius, SS obers
turmbannfahrer. Dirbo Generalinės gubernijos adminis
tracijoje, tarnavo Waffen-SS divizijos „Das Reich" štabe, 
kur 1944 pradžioje buvo sunkiai sužeistas. SS Vyriausio
joje valdyboje vadovavo specialiai valdybai (Freiwilligen
Leitstelle Ost), kurio pagrindinė funkcija - organizuoti 
Rytų sričių, taip pat ir lietuviq, SS policines formuotes. Po 
karo dirbo Kelno vokiečių pramonės institute. 

Arlt Herbert - 1943 vokiečit1 saugumo policijos ir 
SD Vilniaus skyriaus (Aussendie11stelle Sipo und SD Wil
na) viršininko pavaduotojas. 

Aronštamas Tanchumas - gimė 1905 Mažeikiuo
se, stambaus pirklio Arono šeimoje. Iki 1924 mokėsi 
Klaipėdos vokiečių gimnazijoje. 1935- 1940 Kauno 
trikotažo dirbtuvitĮ „Litrika" gamybos vadovas. Nuo 
1944-03 žydtĮ tvarkos tarnybos ( Ordnungsdienst) Kau
no koncentracijos stovykloje (buvusiame Kauno gete) 
vadovas. Po karo teistas sovietinio teismo. 
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Artschwager - SS obersturmfuhrer, 1943 vokiečių 

saugumo policijos ir SD įstaigos Lietuvoje l skyriaus Biu

džeto ir ūkio poskyrio Kaune viršininkas. 

Audronis Antanas - gimė 1910-08- 1 O, Alytaus vals

čiaus lietuvių policijos viršininkas. 
Audzionis - 1943 Pasvalio policijos nuovados vir

šininkas. 
Augulis Vaclovas - gimė 1910-03-05 Batumyje (Gru

zija). Kariuomenėje netarnavo. Lietuvos valstybės saugu
mo departamento kriminalinės policijos identifikacijos 
valdininkas. 1943 lietuvių kriminalinės policijos direkci

jos viršininkas. Nuo 1949 dirbo JAV. 
Augustinavičius Kazys - 1943 Vilniaus sunkiųjų dar

bų kalėjimo viršininkas. 
Aušrotas Bronius - gimė 1909-06-25. 1930 baigė 

karo mokyklą. Kapitonas. 1937- 1940 Lietuvos kariuo
menės Generalinio štabo Antrojo skyriaus žvalgybos 
karininkas. 1940-06-25 pasitraukė į Vokietiją ir čia buvo 
įtrauktas į karinės žvalgybos darbą. Karo metu - Lietuvos 
generalinės srities Vidaus reikalų vadybos Priverčiamo

jo darbo valdybos viršininkas. 1941-08- 1942 Kalėjimų 

departamento direktorius. LNP narys. Nuo 1949 gyveno 
Floridoje (JAV). 1951- 1973 dirbo Vašingtone, JAV gyny
bos departamente. Mirė 1993-11-24. 

Avižienis Antanas - gimė 1895. Lietuvos kariuome
nės majoras, karo metais - Rokiškio apskrities policijos 
vadas. 

Babravičius Aleksandras - l ietuvių saugumo polici
jos Vilniaus apygardos valdybos Lenkų komisariato vir
šininkas. 

Bagdonas Vladas - daktaras, 1943 Vilniaus miesto ir 
srities priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos tarny
bos viršininkas. 

Bagdonavičius (Bagdonis) Juozas, Baltraus s. - gimė 

1901. Bolševikų suimtas 1940-07-27, kalintas Kaune, ki
lus karui išlaisvintas. Karo metais - Lietuvos generalinės 
srities lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos val-
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144~ Kitais duomc111m1s, jo var~ 
Jos Bronius, turėjo majoro 
la1psn1. Žr.: l.1ct11vos ardas. 
1998, kovo 5, Nr. 44. 

dybos Komunistų komisariato viršininkas. Po karo emi

gravo į Jungtines Amerikos Valstijas. 
Bajerčius Vladas - gimė 1906. Iki karo - Lietuvos po

licijos valdininkas. Karo metais - Druskin inkų ir Jiezno 
policijos nuovadų viršininkas, Salako policijos punkto 
vedėjas, paskui - 252-ojo policijos bataliono vadas (Liub
linas, Lenkija, Maidaneko stovykla) 146s. 

Balčiūnas - 1941-1944 Pasvalio savanorių ugniage
sių komandos vadas. 

Balsys Aloyzas - gimė 1913. 1941-1943 lietuvių sau
gumo policijos Vilniaus apygardos skyriaus viršininkas. 
1999 pavasarį, nelaukdamas deportavimo procedūros 
pabaigos, grįžo į Lietuvą iš JAV, kur Teisingumo departa
mentas kaltino jį buvus nacitĮ kolaborantu. Lietuvos ge
neralinė prokuratūra neatmetė galimybės, kad tėvynėje 
jam būtų surengtas baudžiamasis procesas, tačiau svarių 
įkalčių baudžiamajai bylai kelti nebuvo rasta. 

BaJsys Antanas - nuo 1943-01-0 l Švenčionių ir Svy
rit! apskričių ugniagesių inspektorius. 1944 Švenčionių 
apskrities ugniagesitĮ vadas. 

Baltaragis Jonas - Vilniaus apskrities policijos nuo
vados viršininkas, nuo 1944-02-0 l paskirtas eiti Vilniaus 
apskrities policijos vado pavaduotojo pareigas. 

Baltrimas Vitalius - atsargos pulkininkas leitenantas, 
buvęs Lietuvos kariuomenės ugniagesių viceinspektorius. 
1941 pavasarį Komunalinio ūkio liaudies komisariato 
Priešgaisrin ių priemonit) tiekimo sektoriaus viršininkas. 
Nuo 1941-06-27 iki 07- 16 - l. e. Lietuvos ugniagesių or
gan izacijLĮ sąjungos (LUOS) pirmininkas, paskui vicepir
mininkas. 

Banys Petras, Petro s. - gimė 1914, gyv. Alytuje. Bol
ševikL1 suimtas 1940-07-17, kalintas Kaune, 1940 pabė
go iš kalėjimo. Karo pradžioje lietuvių saugumo polici
jos Kauno apygardos viršininko pavaduotojas, o nuo 
1941- 1 O - Marijampolės apygardos saugumo policijos 
viršininkas. 1944-05 vėl lietuvitĮ saugumo policijos Kau
no apygardos viršininko pavaduotojas. 
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Barauskas Mykolas - karo metais lietuvių saugun10 
policijos Vilniaus apygardos valdybos kanceliarijos va
dovas. 

Bareišis Povilas - gimė 1908. Karo metais kapitonas, 
lietuvių policijos naujokų bataliono, vėliau - 254E lietu
vių policijos bataliono vadas. Nuo 1944-04-28 253-ojo 
bataliono vadas. 1981 mirė Australijoje. 

Barthrnann Fritz - gimė 1901-09-0 l, daktaras, NSDAP 
narys (bilieto Nr. 5919716), SS narys (bilieto Nr. 308192), 
SS sturmbannfiihrer, Kriminalrat1466

• Dėstytojavo Ber
lyno-Šarlotenburgo policijos karininkų mokykloje ir 
Vienos vadų mokykloje. Vokiečių kriminalinės policijos 
(Kripo) (saugumo policijos vado įstaigos ir SD vadovo V 
skyrius) Lietuvoje vadovas, paskui perėjo į Vyriausiąją 

reicho saugumo valdybą (RSHA). Po karo - vyriausiasis 
policijos komisaras ir kriminalinės policijos viršininkas 
Krefelde. 

Bartulis Povilas - vyrūnas, Ašmenos apskrities poli
cijos nuovados viršininko pavaduotojas, nuo 1944-04- 15 
paskirtas Panevėžio apskrities policijos Rozalimo punkto 
vedėju. 

Barzda Juozas - gimė 1913-08-01. 1934 su pagyrimu 
baigė Karo mokyklą Kaune. Nuo 1936-12-31 Lietuvos 
kariuomenės leitenantas, tarnavo II pėstininkų pulke. 
Karo metais - nuo 1941 -07-03 - 1-ojo policijos bataliono 
Kaune 3-iosios kuopos vadas, bataliono vado padėjėjas, 

nuo 1941-08-18 Tautinės darbo apsaugos 2-ojo (12-ojo) 
bataliono vado pavaduotojas. 1944 Vietinės rinktinės 

Ukmergės komendantūros formuojamo 302-ojo batalio
no 3-iosios kuopos vadas; LLA narys; nuo 1944-08-19 -
Telšių „Vanagų" vadas. Nuo 1944-11-45 - vokiečių žval
gybos ir diversijų mokyklos instruktorius Troigenhofe. 
1944-12-14 vokiečių lėktuvu permestas į sovietų okupuo
tą Lietuvą, šoko su parašiutu ir nuskendo Platelių ežere 
Kretingos rajone. 1945-01-15 jo kūną ištraukė iš ežero ir 
atpažino. 

Batz Rudolf - gimė 1903-11-10 Langensalzoje. Bai
gė teisės studijas, dirbo advokatu. Nuo 1933 NSDAP na-
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14116 Kriminalinės policijos pa
reiginis laipsnis, atitinkall
tis kapitono laipsn į. 

rys (bilieto Nr. 2955905), SS narys (bilieto Nr. 272458). 
1935-12 pradėjo tarnybą SD. Nuo 1936-06-01 Breslau ges
tapo viršininko pavaduotojas. Nuo 1938-08-01 SS haupts
turmfuhrer, Regierungsrat. 1940 SS sturmbannfahrer. 
1940- 1941 dirbo saugumo policijos ir SD vado įstaigoje 
Olandijoje. 1941-06-01 - 1941- 11-04 tarnavo EG ,,/.:.', buvo 
Einsatzkommando 2 vadas Šiauliuose (iki l 941- 10-0 l ) 
ir tuo pat metu saugumo policijos ir SD vadas Latvijoje. 
1942 Hanoverio gestapo viršininkas. 1943-12-1945 SS 
standartenfahrer ir saugumo policijos ir SD vadas Kroku
voje. 1961 nusižudė. 

Bellmann Otto - žandarmerijos kapitonas, 1942- 1943 
žandarmerijos vadas Panevėžio m ieste. 1944-04 Panevė

žio apygardos SS ir policijos vadas (SS- und Polizeigebiets
fuhrer). 

Belnaravičius Bronius - kavalerijos majoras, nuo 
1944-07 1-ojo lietuvių policijos pulko vado (A. Špokevi
čiaus) pavaduotojas. 

Bernatavičius Mykolas - 1944 Prienų apskrities 
ugniagesių komandos vadas. 

Bernotas Juozas - Mažeikių apskrities policijos nuo
vados viršininkas, nuo 1943-12-05 Svyrių apskrities po
licijos vadas. 

Biebl - SS untersturmfiihrer, 1943 vokiečių saugumo 
policijos ir SD Vilniaus skyriaus IVA 1-ojo poskyr io (gin
klai, šaudmenys, kova su partizanais) viršininkas. 

Bierig Paui - vokiečių policijos pareigūnas, vykdęs 
lietuvių eismo reguliavimo policijos kontrolę. 

Biknaitis Antanas - majoras, prieš karą - Kauno 
komendanto pavaduotojas. 1941-06 buvo atsakingas už 
Kauno karininktĮ ir puskarininkių mobilizaciją. 1941-07 
vėl Kauno komendanto pavaduotojas. 

Binderis Napoleonas - 1943 Alytaus nepilnamečių 

kalėjimo viršininkas. 
Birontas Adolfas - gimė 1885-05-16 Kretingoje. 

Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas, 11 
pasienio pulko vadas. Aktyvus 1941 Birželio sukilimo 
dalyvis, dirbo Kauno karinėje komendantūroje. Aktyviai 
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---
rėmė sumanymą steigti lietuvilĮ SS savanoritĮ legioną, to
dėl vienas pirmtĮjų užsirašė į ji. 1944 lietuvitĮ mobiliza
cinio štabo viršininkas. Parašė knyg,} .,Vardan teisybės". 

Mirė 1958-06-08 Klivlende (JAV). 
Blynas Zenonas - gimė 1908. ,.Geležinio Vilko" orga

nizacijos narys, aukštąjį išsilavinimą įgijo Romoje, studi
javo fašizmą, B. Mussolinio fašizmo šalininkas. Lietuvos 
pasiuntinybės atašė Vatikane. Voldemarininkas. Karo 
pradžioje - LNP generalinis sekretorius, vėliau - genera
linio tarėjo vidaus reikalams referentas. 1945 areštuotas 
NKGB ir išsil1stas į lagerį Karelijoje, ten mirė. 

Blinstrubas Juozas - nuo 1941-10 Vilniaus apygardos 
kriminalinės policijos viršininkas. 

Bliudnikas Ernestas - generalinio štabo majoras, nuo 
1941-10-24 lietuvių savisaugos dalinių Panevėžio apygar
dos štabo viršininkas, vėliau, iki 1942-09 - 10-ojo poli
cijos bataliono vadas; nuo 1942-09-08 - 13-ojo lietuvių 
policijos bataliono vadas. Nuo 1944-02-08 paskirtas Vie
tinės rinktinės štabo l skyriaus karininku. 

Bliumfeldas Vytautas - lietuvių saugumo policijos 
Panevėžio apygardos viršininko pavaduotojas. 

Blume Walter - gimė 1906-07-23 Dortmunde Mar
tene. Studijavo Erlangeno, Bonos, Jenos, Miunsterio uni
versitetuose, teisės daktaras. Nuo 1933-05-0 l NSDAP 
narys (bilieto Nr. 3282505). Iki 1934 dirbo Vestfalijos 
SA 1c grupės referentu. 1935-04-11 įstojo į SS (bilieto 
Nr. 267224). 1935, turėdamas SS untersturmfuhrer laips
nį, priimtas į SD, paskui ėjo įvairias pareigas gestapo 
įstaigose Dortmunde, Halėje ir Hanoveryje. 1941 Vy
riausiosios reicho saugumo valdybos Personalo skyriaus 
pareigūnas. 1941-07-01-09-07 - Vilniaus 7a ypatingojo 
būrio vadovas. Nuo 1941 -11-09 SS oberfuhrer ir policijos 
pulkininkas. Nuo 1942-08 Zalcburgo saugumo policijos 
ir SD komendantas, o nuo 1943 vokiečių saugumo po
licijos ir SD vadas Graikijoje, vėliau tos pačios pareigos 
Diuseldorfe. Apdovanotas l klasės Geležiniu Kryžiumi. 
1948-04- 10 Niurnbergo procese Nr. 9 nuteistas mirties 
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bausme, bet 1951-0 l bausmė sumažinta iki 25 metų kalė

jimo. 1953 išlaisvintas. Mirė 1977 Dortmunde. 
Bobelis Jurgis - gimė 1895. 1915 mobilizuotas į Ru

sijos armiją. 1918-1920 Kauno komendantūros moky

mo kuopos vadas. 1921 - 1924 armijos štabo rikiuotės 
skyriaus viršininkas. 1925 Kaune baigė Aukštuosius 
karininkų kursus. 1926- 1927 pulkininkas, 8-ojo pės
tininkų pulko vadas. Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. 
1936-1940 Kauno miesto ir apskrities karo komendan
tas. 1941 NKVD areštuotas ir uždarytas Rygos ka lėj i

me. Rygą bombarduojant vokječių aviacijai, iš kalėji 

mo pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Karo metu LLV paskirtas 
Kauno miesto karo komendantu, o nuo 1941-07-24 vol
demarininkų organizacijos tarybos nutarimu pašalintas 
iš jos. Lietuviškų policinių struktūrų atkūrimo organi
zatorius, 1-ojo policijos bataliono steigėjas. 1942-1944 
Vyriausiosios butų valdybos viršininkas. 1944 pasitraukė 
į Vokietiją, 1947-1948 JAV kariuomenės Liudvigsburgo 
(Vokietija) štabo Vertimų skyriaus viršininkas. Nuo 1948 
gyveno JAV 1954-03-23 mirė Čikagoje. 

Boguta Motiejus - iki 1944-02-0 l l. e. Svyrių apskrities 
nuovados viršininko pareigas, paskui paskirtas eiti Taura
gės apskritjes nuovados viršininko pareigų prie apskrities 
policijos vado įstaigos. 

Bohme Hans-Joachim - gimė 1909-01 -10 Mag
deburge, turėjo universitetinį išsilavinimą. Nuo 1933 
NSDAP narys (bilieto Nr. 2316680), nuo 1933 SS na
rys (bilietas Nr. 151121). 1941 vadovavo Tilžės gesta
pui, nuo 1941-02-06 Regierungsrat. Nuo 1941-04-20 
SS sturmbnnnfiihrer. 1941-06 Lietuvos pasienio zonoje 
improvizuoto operatyvinio būrio (Einsatzkommando) 
vadas. 1943 saugumo policijos ir SD vadas Žitomire. 
1944-05- 11-1944- 12-31 saugumo policijos ir SD va
das Lietuvoje, kartu ir SS operatyvinės grupės (Ein
sntzgruppe) A3 vadas. Kaip perspektyvus darbuotojas 
perkeltas į RSHA. 1945-01-30 SS standartenfiihrer. Ka
rui baigiantis tarnavo 4-ojoje SS policijos divizijoje „Poli
zei". Po karo l 958-04-28- 29 teistas Ulme (VFR), gavo 15 
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metų sunkiųjų darbq kalėjimo ir 10 metų pilietinių teisit1 
apribojimo. Likimas lėmė atlikti ne visą paskirtą baus
mę - mirė 1960-05-31. 

Boysen Carl - nuo 1937-05-01 NSDAP narys (bilieto 
Nr. 5362839), SS sturmbannfiihrer, 1942-1943 SS 16-ojo 
policijos pulko bataliono vadas Lietuvoje ir Latvijoje. Vė
liau perkeltas į Paryžių, į tvarkos policijos štabą. Po karo -
Vakarų Vokietijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnas, 
Hamburgo policijos direktorius. 

Bornemann - policijos vyresnysis leitenantas ( Ober
leutnant der Schutzpolizei der R.), Trečiojo reicho ugnia
gesybos specialistas. Nuo 1942-12-20 iki l 944-06 vokie
čių tvarkos policijos vado Lietuvoje įstaigos ugniagesybos 
skyriaus viršininkas, rūpinosi priešgaisrinės apsaugos 
reikalais Lietuvos generalinėje srityje. 

Botkevičius Zigmas - lietuvių kriminalinės policijos 
vadovo pavaduotojas. 

Biittcher Herbert - gimė 1907-04-24. Kilęs iš Pa
baltijo vokiečių, teisės daktaras. NSDAP narys (bi
lieto Nr. 7093097), 1939-03-23 tapo SS nariu (bilieto 
Nr. 323036) ir iš karto gavo SS sturmbannfahrer laips
nį. 1939-08-01 105-ojo štandarto vadas. Nuo 1940-03 
Klaipėdos (Memel) policijos direktorius. 1942-05-12 
Radomo distrikto SS ir policijos vadovas. 1944-11-09 
SS brigadefahrer ir policijos generolas majoras. Po karo 
Lenkijos karinio tribunolo nuteistas mirties bausme. 
1950-06-12 pakartas Varšuvoje. 

Braemer Walter - gimė 1883-01-07 Karaliaučiuje, 
Pirmojo pasaulinio karo metu buvo kavalerijos kapito
nas. NSDAP narys (bilieto Nr. 4012329), SS narys (bi
lieto Nr. 223910), nuo 1932-10-01 generolas majoras, 
nuo 1935-10-01 SS standartenfiihrer, nuo 1936-09-13 -
SS-oberfiihrer, nuo 1938-06-20 SS brigadefahrer, nuo 
1939-09-06 Bydgoščiaus (Lenkija) miesto karo komen
dantas. 1939 SS Oberabschnitt Nordwest štabe. 1941-07-0 l 
generolas leitenantas. Nuo 1941-07-25 vyriausiasis gin
kluotųjų pajėgų vadas Ostlande, nuo l 942-09-0 l kava
lerijos generolas, nuo 1944-04-20 SS gruppenfahrer, nuo 
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1944-11 tarnyba SS vyresniajame ruože „Šiaurės jūra" 
(SS Oberabschnitt Nordsee). Mirė 1955. 

Bramsonas Michailas - buvęs Lietuvos armijos ka
pitonas. Prieš karą - žydų gimnazijos direktorius. Iki 
1941 -12-01 - Kauno geto žydų policijos vadovo pava
duotojas, kartu ir kriminalinės policijos vadovas. Vie
nas pirmųjų žydų policijos vadovų, gavusių šaunamąjį 

ginklą. 

Brandt F. - majoras, generolo E. Justo adjutantas. 
Brautigam Otto - daktaras, diplomatas, Užimtų Rytų 

sričių ministerijos Politinio skyriaus vedėjas, kartu sau
sumos kariuomenės ryšių karininkas prie A. Rosenbergo 
ministerijos. Bendradarbiavo su A. Eichmanu. Apdova
notas l klasės Nuopelnų Kryžiumi. Po karo 1958-1960 
Vokietijos generalinis konsulas Honkonge. 

Brazys Juozas - iki 1944-02 lietuvių saugumo polici
jos Vilniaus apygardos valdybos Žinių dalies viršininkas. 

Braziukaitis Aleksas, Kajetono s. - gimė 1901, gyv. 
Utenoje. Lietuvos policijos pareigūnas, Šaulių sąjungos 
narys. Iki 1940 buvo Utenos apskrities saugumo polici
jos viršininkas. BolševiktĮ suimtas 1940-07-18, kalintas 
Utenoje, Kaune, kilus karui išsilaisvino. Nuo 1941-10 
Ukmergės apygardos saugumo policijos viršininko padė

jėjas, vėliau - viršininkas. Po karo emigravo į Kanadą. 

Bredow von Hermano - gimė 1893-11-04. Jo tė

vas jūrų karininkas, tad 1912 pradėjo tarnybą laivyne. 
1917-1919 praleido angltĮ nelaisvėje. 1936 artilerijos mo
komojo laivo „Brurnmer" komendantas. Nuo 1937 ru
dens 5-ojo laivtĮ diviziono vadas. Nuo 1939 komandoras 
ir Klaipėdos tvirtovės viršininkas. 

Brejeris Juozas - karo pradžioje Šiaulių kalėjimo vir
šininkas, nuo 1943 Švenčion itĮ kalėjimo viršininkas. 1952 
areštuotas KGB. 

Brendel von - majoras, nuo 1941-09 Šiaulių miesto 
komendantas. Nuo 1942-08 pulkininkas leitenantas. 

Bridžius Kazys - 1942 Vilkaviškio apskrities policijos 
vado pavaduotojas. 



Brogmus Nikolaus - gimė 1898-01-29. Žandarme
rijos kapitonas, nuo 1941-09-15 vokiečių žandarmerijos 
vadas Lietuvoje. Nuo 1941- 12-0 l visi lietuvių savisaugos 
daliniai perėjo i jo dispoziciją. 

Bubelskis - Marijampolės apskrities lietuvių poli
cijos vadas. 

Bucalski - SS untersturmfa/Jrer, SD pareigūnas, Šiau
lių apygardos komisaro H. Gewecke's referentas žydų rei
kalams. 

Budnikas Julius - Kauno m. policijos nuovados vir
šininko pavaduotojas, o nuo 1944-01-0 l - nuovados vir
šininkas. 

Bukauskas Juozas - lietuvių saugumo policijos Vil
niaus apygardos valdybos Išorinio sekimo skyriaus vir
šininkas. 

Bulvičius Vytautas - generalinio štabo majoras, 1941 
Birželio sukilimo organizavimo Lietuvoje pradininkas, 
LAF štabo Vilniuje viršininkas. 

Biinger Willi - gimė [????] 12-12, policijos kapitonas, 
nuo 1941-09-15 tvarkos (viešosios) policijos vadas (Kom
mandeur der Schutzpolizei) Kaune. 1942-01-30 apdova
notas II klasės Karo nuopelnų kryžiumi be kalavijų. Nuo 
1943-05 Kauno vietinės priešlėktuvinės apsaugos vadas. 

Burba Pranas - lietuvių saugumo policijos Kauno 
apygardos viršininko pavaduotojas. 

Butas Andrius - gimė 1896. Nuo 1921 iki 1927 tarna
vo Lietuvos kariuomenėje. 1931-01-18 priimtas i policiją 
ir paskirtas pasienio policijos II eilės rajono viršininku 
Utenos bare. 1934-04-0 l paskirtas Zarasų baro l eilės ra
jono viršininku. 1936-07-0 l paskirtas Kauno miesto po
licijos rezervo viršininku, o nuo 1939-10 Vilniaus mieste 
tose pat pareigose. Nuo 1939-11 paskirtas Vilniaus aps
krities policijos vado antruoju padėjėju. Iki 1943- 11-30 
Vilniaus apskrities policijos vado pavaduotojas, o nuo 
1943-12-01 - vadas. Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinu. 

Būtėnas Juozas - kapitonas, 1941-06-28 priimtas i 
TDA batalioną. Nuo 1941-08-25 lietuvių policijos 4-ojo 
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bataliono vado pavaduotojas, nuo l 943-10 - Ukraino

je dislokuoto 11-ojo lietuvių policijos bataliono vadas. 
1943-10 dezertyravo. 

Butkūnas-Butkus (Butkevičius) Andrius-gimė 1890. 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas, dviejų Vyčio kryžiaus 
ordinų kavalierius, 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikš
čio Vaidoto pulko vadas. Karo metu 1941-06-28-07-24 
TDA 1-ojo policijos bataliono Kaune vadas. Po karo buvo 
Traunšteino (Vokietija) perkeltųjų asmenų stovyklos ko
miteto pirmininkas. 1949 emigravo i JAV. Mirė 1976. 

Butkus - 1941 vienas Vilniaus ypatingojo būrio orga
nizatorių. 

Butkus St. - žurnalistas, 1942- 1944 savisaugos ba
talionų laikraščio „Karys" vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojas. 

Butrimas Vladas - Lazdijų apskrities policijos vado 
įstaigos sekretorius, nuo 1944-05-01 paskirtas laikinai 
eiti Lazdijų policijos nuovados viršininko pareigų. 

Chilian - majoras, 1941 Vilniaus 344-osios sovietinių 
karo belaisvių stovyklos komendantas. 

Chmieliauskas Jonas - gimė 1897-04-26 Kaune. Nuo 
1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. Baigė karo mokyk
lą, kapitonas. Karo metais 257-ojo lietuvių policijos bata
liono vadas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, o 1949 i JAV. 
Mirė 1962-03-02 Los Andžele. 

Christiansen Julius - gimė 1897-03-30 Sylto saloje 
Šiaurės jfaroje. Iki 1933 buvo Prūsijos Landtago deputa
tas. Prieš karą dirbo vokiečitĮ karinės žvalgybos ir kontr
žvalgybos (Abwehr) rezidentūroje Kopenhagoje. Užėmus 
Čekoslovakiją - abvero vadovas Brno mieste. 1941 užėmė 
eilinį postą Prancūzijos Atlanto pakrantėje Bjarico mies
telyje. 1942- 11-0 l tapo abvero 304-ojo biirio (Abwehr
kommando 304) Vilniuje vadovu. 1944 sausumos kariuo
menės vadovybės pavedimu vedė derybas su Armijos 
krajovos vadovu A. Krzyianowskiu. 1944-05-0 l paliko 
Lietuvą ir tapo FAK 305 (Frontaufkliiru11gskomma11do -

Fronto žvalgybos bfarys) Galicijoje, paskui - Krokuvoje 
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vadovu. 1945-04-01 jam suteiktas pulkininko leitenanto 
laipsnis. Protektorato teritorijoje pateko i sovietq rankas 
ir 1950 mirė Rusijos kalėjime. Jo sūnus Henrichas Boi 
tarnavo „Brandenburgo" junginyje. 

Cramer Hans - gimė 1904-09-23 Hechenhauzene. SA 
oberfuhrer, nuo 1942-01-30 SA brigadefuhrer. l 941 -07-06 
paskirtas Kauno miesto komisaru. Tolesnis likimas auto
riui nežinomas. 

Čaplikas Kazys - gimė [900-12-19 Ryliškiq kaime, 
Merkinės valsčiuje. Kapitonas. 1941 vasarą, atsiliepdamas 
i LLV kvietimą, atkūrė lietuviq policijos Vievio nuovadą. 
Nuo 1943 iki 1944-04-01 l. e. Trakq apskrities policijos 
vado pavaduotojo pareigas, o nuo 1944-04-01 i šias pa
reigas patvirtintas. Nuo 1944-04-15 paskirtas laikinai eiti 
Kretingos apskrities policijos vado pareigq. 1948-09-01 
sovietų saugumo suimtas, 1949 nuteistas 25 metams ne
laisvės. Grįžo i Lietuvą 1957. Mirė Vilniuje 1985-09-30, 
palaidotas Rokantiškių kapinėse. 

Čekauskas Vladas, gimė 1897-04-21 Paršelių k., Ma
rijampolės aps., 1919 Lietuvos kariuomenės savanoris, 
atsargos kapitonas. l 940 atleistas i atsargą. 194 l Policijos 
departamento Ūkio skyriaus vedėjas. Už pogrindinę veiklą 

Gestapo suimtas 1943-04-29, 1943-05-07 išsiųstas i Štut
hofo koncentracijos stovyklą, kur 1943-10-27 nužudytas. 

Čenkus Stasys - gimė 190 l. Prieš karą - Lietuvos po
licijos valdininkas, pulkininkas. 1933- 1939 dirbo Saugu
mo departamento Marijampolės apygardos viršininku, 
1939- l 940 Vilniaus apygardos viršininku. 1940 bolševi
kams okupuojant Lietuvą pasitraukė i Vokietiją ir dirbo 
abvere. Karo metais - Valstybės saugumo departamento 
direktorius, paskui - Lietuvių saugumo policijos skyriaus 
prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje vir
šininkas. 1944 pasitraukė i Vokietiją, po karo - į JAV. Gy
veno Niujorke, dirbo slaptu JAV imigracinės tarnybos ir 
Federalin io tyrimų biuro tarnautoju. 
Čeplinskas Leonardas - Kauno miesto policijos 

6-osios nuovados viršininkas. 
Čemius Juozas - majoras, iki karo Lietuvos kariuo-
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menės 7-ojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono vadas. 
1940-1943 gyveno Vokietijoje. 1943 - 4-ojo statybos ba
taliono vadas. 

Čėsna Jonas - gimė 1897-04-07. 1917 baigė kavale
rijos mokyklą, įstojo į ukrainiečių armiją ir kovojo dėl 

šios valstybės laisvės. Pateko į lenkų nelaisvę, iš ten 1922 
pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Čia baigė karo mokyklą ir išsi
tarnavo kariuomenėje iki kapitono laipsnio. Karo metais 
buvo vienas iš Žemaičių rinktinės (dar vadinamos Tėvy

nės apsaugos rinktine - TAR) įkūrėjų ir štabo viršinin
kas. 1944 išvažiavo į Vokietiją, o l 949 - i JAV. Išsaugojo 
TAR archyvą. Mirė 1975-02-20 St. Paule (Minesotoje). 

Čiuoderis Albinas - iki l940 vadovavo Saugumo de
partamento Ypatingajam skyriui. Karo metais - lietuvių 

saugumo policijos Kauno apygardos viršininkas. 
Dabulevičius Karolis - gimė 1898. Lietuvos kariuo

menės atsargos generalinio štabo pulkininkas leitenantas. 
1941-06-07 vienas pirmųjų savisaugos dalinių organiza
torių Vilniuje, Vilniaus policijos batalionų štabo virši
ninkas, VAT štabo viršininkas. Vėliau - Vilniaus miesto 
burmistras ir Vilniaus miesto gebitskomisaro patarėjas, 
policijos batalionų organizatorius. 1944 pasitraukė į Vo
kietiją, o po karo - i JAV. 

Dainauskas Jonas - gimė l904-0l-24 Kaune. Studi
javo teisę. 1927-1940 dirbo Lietuvos VRM, buvo saugu
mo tarnybos Tardymo skyriaus viršininkas. 1941 laikinai 
vadovavo Policijos departamentui, vėliau buvo advoka
tas Kaune. 1943 Ašmenos kalėjimo viršininkas. 1945-01 
pateko sovietams į rankas, tačiau po 9 mėnesiLĮ pabėgo 

į Lenkiją, ten gyveno iki 1957. Paskui gyveno Paryžiuje, 
o nuo 1961 - JAV. 1992 grįžo i Lietuvą, kur 2000-05-27 
mirė. 

Daluege Kurt - gimė 1897-09- 15 Kroicberge, valdi
n inko šeimoje. l 9 l4 įstojo i „Migruojančių paukščių są
jCtdį" - nacionalistinę jaunimo organizaciją. 1916 savano
riu išėjo i frontą. Po karo - savanorių korpuso „Rossbach" 
karininkas. l 918 vadovavo „Aukštesniosios Silezijos sa
vigynai" - vietiniam Savanorių korpusui, dalyvavusiam 
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mūšiuose su lenkais. 1921 persikėlė į Berlyną, dirbo fa
brike. 1922 įstojo į Berlyno aukštosios technikos moky
klos Požeminių darbų fakultetą ir 1924 gavo inžinieriaus 

diplomą. Vadovavo Berlyno Savanorių korpuso „Ros
sbach" skyriui, iš kurio išėjo 1922 ir įstojo į antisemitinę 

Vokiečių gynybos sąjungą. 1923 susipažino su Hitleriu 
ir įstojo į NSDAP (bilieto Nr. 31981). SS narys (bilieto 

Nr. 1119), Berlyno SA vadas. Alaus pučo metu su savo 
žmonėmis buvo Bedyne, ten turėjo dalyvauti valstybi

niame perversme. 1923 gruodį kartu su E. Rėmu įsteigia 

karinę organizaciją „Frontbann". 1924-1927 vadovavo 
šiukšlių išvežimui iš Berlyno. 1925, po Hitlerio išlais

vinimo, dalyvavo kuriant NSDAP. Nuo 1926-03 steigė 
SS dalinius Berlyne. 1926- 1928 ėjo Berlyno NSDAP 
gauleiterio pavaduotojo pareigas. 1930-03 tapo Berlyno 
ir Šiaurės Vokietijos SS vadu, gavęs SS oberfahrer laipsnį. 
SS sukūrė žvalgybos tarnybą, kuri sekė politinius prie
šininkus ir SA narius. Be to, organizavo operatyvinius 

būrius netikėtoms atakoms prieš komunistus ir kitus 
priešus. 1931 dalyvavo slopinant SA obergruppenfuhrer 
W. Stenneso maištą, tai padėjo tapti Hitlerio favoritu. 
1931-1933 SS gruppenfahrer, SS grupės „Ost" (Rytai) 

vadas. Prūsijos Landtago ir Reichstago deputatas (1932). 
1933-01-31 tapo ministerialdirektoriumi prūsų vyriau
sybėje. H. Geringas paveda jam organizuoti tvarkos ap
saugos policiją. 1933-04-01 paskirtas Berlyno valstybės 
sekretoriumi. 1933-09-15 tampa prūsų valstybės patarė
ju ir Vokietijos srities policijos vadovu. Lapkritį dar kartą 
išrenkamas Reichstago ir Prūsijos Landtago deputatu. Po 
„ilgųjų peilių nakties" 1934-06-30 valė ir reorganizavo SA 
grupę „Ost". 1934-11 paskirtas Vidaus reikalų ministerijos 
Policijos skyriaus vadovu, vykdė vokiečių policijos unifi

kaciją. 1935 įsteigė Vokiečių policijos tarnautojų sąjungą. 
1936-06-17 paskirtas tvarkos apsaugos policijos ( ORPO) 
šefu. Nuo 1936 Trečiojo reicho uniformuotosios (tvar
kos) polkijos vadas. Bohemijos ir Moravijos protekto
riaus (R. Heydricho) pavaduotojas, o po jo mirties užėmė 
protektoriaus postą. 1939 dėl R. Heydricho ir H. Himm-
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lerio valdžios stiprėjimo jo įtaka gerokai smuko. Nuo 

karo pradžios buvo atsakingas už A. Hitlerio asmens sau

gumą. 1941- 10-14 inspektavo lietuvių policiją Vilniuje. 

1942-04-20 jam suteiktas retas SS oberstgruppenfahrer ir 

policijos generolo pulkininko laipsnis. 1943 po dviejų in

farktų buvo iš visų postų atleistas. Buvo silpnavalis, opor

tunistas, menko intelekto. SS reichsfahrer H . Himmlerio 

bičiulis. Iki karo pabaigos gyveno savo dvare. Teismo 

nuosprendžiu 1946-10-20 pakartas Prahoje. 

Dammer von Giinther - gimė 1912-03-04. Lietuvos 
generalinės srities Darbo politikos ir socialinio adminis

travimo skyriaus vadovas, Reichshauptstellenleiter (Abtl. 
Leiter Arbeitspolitik u. Sozialverwaltung). Nuo 1943-02-20 
mobilizacijos štabo viršininkas, nuo 1943-1 O profesinės 

sąjungos įgaliotinis Lietuvoje. 
Danaitis Antanas - leitenantas, 1941 Ašmenos lietu

viq savisaugos dalinio vadas. 
Daniūnas Jonas - gimė 1894-02-25. Pirmojo pasau

linio karo metais mobilizuotas į rusų kariuomenę, bai
gė karo mokyklą ir gavo karininko laipsnį. 1918- 1920 
Antano Denikino armijos gretose kovojo su bolševikais. 
1923-06-25 paskirtas Panevėžio miesto policijos nuova
dos viršininku. 1926 baigė Aukštesniąją policijos mokyk
lą, 1930 tapo Šiauliq miesto ir apskrities policijos vadu. 
1940-10-04 sovietinių okupantų suimtas, kalėjo Lukiškių 
kalėjime. Išlaisvinus Lietuvą iš sovietų, paskirtas Panevė

žio apskrities policijos vadu. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 

o 1950 persikėlė į JAV, ten 1958-09-15 mirė. 

Daugėla - Lietuvos nacionalistų partijos vicepirmi
ninkas. 

Daugnora Vladas - Kauno miesto policijos nuovados 
viršininko pavaduotojas. Nuo 1944-03-16 paskirtas Kau
no m. 7-osios policijos nuovados viršininku. 

Deinert A. - Lietuvos generalinio komisariato įstai

gos Teisės skyriaus valdininkas, nuo 1941-1 1-06 atsakin
gas už visų kalėjimtĮ priežif1rą. 

Delbogas Feliksas - gimė 1902-09-18 Panevėžio aps
krityje. 1924 atlikęs karo tarnybą, nuo 1925 pradeda dar-
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bą policijoje. 1930 baigė Aukštesniąją policijos mokykJą 
ir skiriamas Kauno m. policijos nuovados viršininku. 
Prasidėjus karui paskirtas Kauno m. 5-osios nuovados 
viršininku. Nuo 1942-02 Kauno miesto policijos Vakari
nės apylinkės viršininkas. 1943-12- 19 žuvo eidamas tar

nybines pareigas. Palaidotas Kauno kapinėse. 

Dengei - 1941 403-iosios apsauginės divizijos karinės 
administracijos viršininkas Lietuvoje. 

Denicke Wolfgang - gimė 1889-12-28, policijos pul
kininkas. Nuo 1942-02-29 iki 1943 - tvarkos policijos va
das prie SS ir policijos vado Lietuvoje. Į Lietuvą atvyko iš 
Frankfurto prie Maino. 

Derbutas Stepas, Ferdinando s. - gimė 1904 Alsėdžių 

m., Telšių aps. Šiaulių apskrities policijos viršininko pa
dėjėjas, vėliau Klaipėdos krašto pasienio policijos l eilės 
rajono viršininkas, o nuo l 939-04-0 l paskirtas pasienio 
policijos Kretingos baro 12 rajono viršininku. 1939-10-15 

perkeltasi pasienio policijos Seinų baro 8 rajono viršinin
ko pareigas. 1941-06 sukilimo vadas Alsėdžiuose, Alsė
džių policijos nuovados viršininkas, Alsėdžių žydų geto 
organizatorius. Šiaulių apskrities policijos vado padėjėjas, 
Mažeikių, o nuo 1943-11-0 l Švenčionių apskričių polici
jos vadas, 1944-10 LLA „Vanagų" būrio vadas Alsėdžiuo
se; 1945-04 iš 22 i 23 el naktį miške prie Skirpsčių k. kartu 
su kitais partizanais buvo apsuptas, kautynėse sužeistas ir 
suimtas. Tardymo parodymai 1945-04-28, 1945-05-04 ir 
1945-05-13 paskelbti sovietų spaudoje. 

Dexheimer Hans - gimė 1904-01-17. Daktaras, Lie
tuvos generalinės srities Finansų skyriaus vadovas. 

Dietl - pulkininkas leitenantas, 1944 kovos su so
vietiniais partizanais Lietuvos teritorijoje štabo virši
ninkas (Bandenkampfstab im Litauen). 

Dietrich - daktaras, SS obersturmbannfuhrer, aukš
tesniojo SS ir policijos vado Ostlande (F. Jeckelno) štabo 
viršininkas. 

Dirkis Povilas - gimė 1889-12-21 Panevėžio aps. Mo
kėsi Kijevo ir Kauno universitetuose. Pirmojo pasaulinio 
karo dalyvis, buvo belaisvis Vengrijoje. Karini išsilavini-
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mą gavo Thilisio (Kaukazas) ir Kauno karo mokykJose, 

o policinį - Kauno aukštesniojoje policijos mokykJoje. 

Iš kariuomenės pasitraukė turėdamas kapitono laipsnį ir 

perėjo į VRM. 1937 grįžo į kariuomenę. Iki karo - pasie

nio policijos Rokiškio baro 4 rajono viršininkas, o nuo 
1938-05-16 - pasienio policijos Ukmergės baro vachmis

tras. Karo metais organizavo Policijos departamentą ir 
trumpai ėjo šio departamento d irektoriaus pareigas. Vė

liau - Vidaus reikalų vadybos kanceliarijos viršininkas, 

Pirmojo generalinio tarėjo ir vidaus reikalų generalinio 

tarėjo P. Kubiliūno sekretorius ir referentas. 1943 LLA 
narys, rūpinosi vietinių savisaugos būrių (VSB) komplek
tavimu ir organizavimu_ 1944 Marijampolėje organizavo 
Lietuvos vietinės rinktinės 202 ir 203 batalionus. Raudo
najai armijai įsiveržus i Lietuvą išvažiavo i Austriją, Vo

kietiją, o 1949 i JAV. 1955-02-27 Čikagoje įsteigė buvusių 
Lietuvos policijos pareigūnų kJubą „Krivulė" ir tapo jo 
pirmininku. Mirė 1974-07-07 Čikagoje. 

Ditfurth von Wolfgang - gimė 1879-02-28 Potsda
me. 1898 pradėjo karo tarnybą. 1928-02-01 pulkinin
kas leitenantas, 1931-02-0 l pulkininkas, 1940-09-0 l 
generolas majoras, 1941- 10-0 l generolas leitenantas. 
l 939-10-25-1942-05-14 403-iosios apsauginės divizijos 
vadas Lietuvoje. Vokiečių karinės administracijos vir
šininkas Vilniuje, nuo 1942-04 - Kursko komendantas. 
1946-02-03 Rygoje Pabaltijo karinės apygardos karo tri
bunolo nuosprendžiu nuteistas mirti pakariant, tačiau 
dėl ligos nuosprendis neįvykdytas. Mirė 1946. 

Dittmar Erwin - gimė 1892-06-30. NSDAP narys 
(bilieto Nr. 1050060), SS narys (bilieto Nr. 309808). Nuo 
1938- 12-0 l - SS sturmbannfiihrer, žandarmerijos majo
ras, žandarmerijos vadas Lietuvoje. 1944-06 pavadavo 
tvarkos policijos vadą prie SS ir policijos vado Lietuvoje. 

Dolgačius Simonas - 1942- 12 saugumo policijos Jo
navos rajono viršininkas. 

Domke - SS sturmbannfuhrer, vokiečių saugumo poli
cijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos V skyriaus viršininkas, 
vokiečių kriminalinės policijos (Kripo) vadas Lietuvoje, 
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tiesiogiai dalyvavo šaudant žydus Kauno IX forte. 

Draugelis Bronius - 1941- 1942 Vilniaus miesto ir 

apskrities lietuviq policijos vadas. 
Drechsler Otto Heinrich - gimė 1895-04-01, me

dicinos daktaras, Prūsijos valstybės tarėjas (staatsrat), 
NSDAP narys, 1933-1945 Liubeko oberburmistras, nuo 
1941-07-17 - Latvijos generalinis komisaras, SA brigade
fuhrer. Mirė 1945. 

Dubauskas Vincas - Kauno miesto policijos Rytinės 
apylinkės viršininkas, nuo 1944-01 -0 l Kauno miesto po

licijos vado pavaduotojas. 
Duckart - daktaras, SS sturmbannfuhrer, Lietuvos ko

lonizacijos štabo viršininkas (SS ansiedlungsstab). 
Dudzus Wilhelm - gimė 1908-11-03. Lietuvos gene

ralinės srities Kultūrinės politikos skyriaus vadovas (Abtl. 
Leiter Kulturpolitik). 

Dulkė Fabijonas - Policijos departamento Policijos 
mokyklos sporto instruktorius, iki 1943-12-15 - Lietuvos 
policijos sporto vadovas. 

Dungs Friedrich - policijos majoras, 1942 tvarkos 
policijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje pava
duotojas, jo įstaigos Ia skyriaus (policijos batalionai) re
ferentas. 

Dženkaitis Juozas - gimė 1899-12-08 Vilkaviškio aps
krityje. Nuo 1920-10-07 iki 1926-01-01 tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. Baigė karo mokyklos III laidą . 1928-03-15 
pradėjo tarnybą Lietuvos policijoje Panevėžio miesto poli
cijos nuovados viršininko padėjėju. 1928-05-0 l paskirtas 
Šakių policijos nuovados viršininku. Nuo 1929-11-0 l Ute
nos policijos nuovados viršininkas. 1930-07-0 l Klaipėdos 
krašto pasienio policijos leitenantas. Nuo 1933-01 -15 
Klaipėdos krašto pasienio policijos rajono viršininkas. 
1935-11-16 buvo paskirtas Rokiškio apskrities policijos 
vadu. 1939-11 paskirtas Vilniaus policijos mokyklos vir
šininku. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio or
dinu. Po 1940-06-15 pasitraukė į Vokietiją. 1941-09 grįžo 
į Lietuvą ir buvo paskirtas Kauno miesto policijos vadu, 
o nuo 1942-01 -03 - Kauno miesto ir apskrities policijos 
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vadu. 1944-01 -16, eidamas tarnybines pareigas, susišau

dymo su sovietiniais diversantais metu žuvo. 1944-01-19 

palaidotas Kauno karmelitų kapinėse, o vėliau perlaido
tas Tauragės kapinėse. 

Ehrlinger Erich - gimė 1910-10-14 Viurtemberge. 
Studijavo Kylio, Berlyno, Tiubingeno universitetuose. Mo
kėjo anglų kalbą. NSDAP narys nuo 193 1-04- 15 (bilieto 
Nr. 541195). SA narys. Nuo 1935-06-22 SS narys (bilieto 

Nr. 107493). Nuo 1935-07-01 - SS untersturmfuhrer, o 
nuo 1935-09 SD Vyriausiosios valdybos pareigūnas Ber
lyne. Nuo 1936-04-20 SS obersturmjuhrer, 1936-11-09 
SS hauptsturmfii.hrer. Nuo 1938-03-12 SS sturmbannfuhrer. 
1939-01 -30, būdamas SS obersturmbannfii.hrer laipsnio, va
dovavo Einsatzkommando JVLenkijoje. l 940-04-12- 08-14 
tarnavo SS pulke ,,Adolį Hitler" Vakaruose. 1941 pradžio
je buvo V. QuisUngo patarėjas Osle. Nuo 1941 -03 dirbo 
Vyriausiojoje reicho saugwno valdyboje ir darė stulbi
nančią karjerą. Nuo 1941 -06 iki 1941-12-03 Lietuvos te
ritorijoje vadovavo A operatyvinės grupės (Einsatzgruppe 
A) Ib ypatingajam būriui (Sonderkommando l b), vado
vavo masiniam žydų naikinimui Kauno IX forte. Nuo 
1941-12-09 saugwno policijos ir SD vadas Kijevo apy
gardoje, o vėliau, nuo 1943-09-06 iki 1944-04-01 - Balta
rusijos generalinėje srityje. Tuo pat metu, 1943-08-28 iki 
1944-04 - B operatyvinės grupės vadas. Nuo 1943-09-0 l -
SS standartenfiihrer. Nuo 1944-04-01 perėjo į Vyriausiąją 
reicho saugumo valdybą ir paskirtas Kadrų valdybos (l ) 

viršininku, vėliau - Vyriausiosios reicho saugwno valdy
bos vadovo E. Kaltenbrunerio pavaduotoju. 1944-06-27 
policijos pulkininkas, 1944-11 -09 SS oberfii.hrer. Apdo
vanotas l ir II klasės Gdežiniais Kryžiais. Karo pabaigoje, 

persirengęs vermachto puskarininkio uniforma, pasislėpė 
angltĮ karo belaisvilĮ stovykloje. Tik 1958-12-09 patrauktas 
i teismą ir Liudvigsburge nuteistas 12 mettĮ kalėti. 1963 dėl 
pašlijusios sveikatos iš kalėjimo paleistas. Dirbo Volkswa
geno gamykloje. 

Eichelberg - SA sturmbannfiihrer, Kauno miesto 
komisaro pavaduotojas. 
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Eichler Horst - gimė 1910-07-19 Dancige. 1931-02-01 
SDAP narys ( r.469670}, 1933-03-01 SS narys 

( r.66309), SS obersturmfalrrer. 1941 -06 Ostlando sau
gumo policijos ir SD vado W F. Stahleckerio adjutantas. 

Mokėjo anglų kalbą. Už nuopelnus apdovanotas II klasės 
Geležiniu Kryžiumi. 1959-09-15 buvo tardomas Liudvigs
burgo teisme. 

Eigelis Jonas - gimė 1898-07-22 Ukmergėje. Buvęs 
Vilniaus policijos rezervo viršininkas. 1941 - Vilniaus 
miesto policijos vado pavaduotojas. Nuo 1942-11- l O pa

skirtas Vilniaus policijos mokyklos viršininku. 1943-04-30 
apdovanotas 2 klasės Ženklu už drąsą ir nuopelnus Rytų 
tautų gyventojams, pasidabruotu su kardais. 

Eisenbarth Peter - gimė 191 l. SS hauptsturmfahrer, 
saugumo policijos ir SD darbuotojas Vilniuje ir Kaune. 

Eisenbeck Martin - gimė 1895-02-13 Trėbzene. Ge
neralarbaitsfahrer (generolas leitenantas), nuo 1941-12 -
Reicho darbo tarnybos (Reichsarbeitsdienst - RAD) 
vadovo įgaliotinis Reicho darbo tarnybai organizuoti 
Ostlande. 

Eitminavičius Stasys - vyrūnas, Zarasų apskrities po
licijos nuovados viršininko pavaduotojas, nuo 1944-05-05 
paskirtas Šakių apskrities policijos Paežerėlio punkto ve
dėju. 

Eitner Eduard - pulkininkas leitenantas, l 942-02-
1942-06-05 sovietinių karo belaisvių stovyklos Šiauliuose 
(Stalag 361) komendantas. 

Engel A. - policijos majoras, vokiečių tvarkos policijos 
vadas Vilniaus apskrityje, nuo 1941-09-14 iki 1942-02 -
vokiečių tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado 
Lietuvoje. 

EngelhardtConrad-gimė 1898.1938-11- l 939-09jūrų 
artilerijos mokyklos klausytojas, 1940-05- 1940-07 karinio 
jūrų laivyno vadovybės Šiaurės Prancūzijoje štabo viršinin
kas, 1940-12-1941-02 Gaskono-Liuaro- Žirondo atkarpos 
(Prancūzija) jūrų komendantas. 1941-06- 1943-03 Ostlan
do admirolo štabo viršininkas, 1943-03- 1944-06 vokiečių 
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jūrų transporto vadas Italijoje. 1944 - kontradmirolas. 

Pokarinis likimas autoriui nežinomas. 

Engelhardt - pulkininkas, Ostlando priešlėktuvinės 
apsaugos vadas. 

Erdvys P. - l 941-06-194 l -07 Policijos departamento 

direktorius. Nuo 1941-07-26 pirmojo generalinio tarėjo 
ir vidaus reikalų generalinio tarėjo generolo P. Kubiliūno 
kanceliarijos viršininkas, asmens sekretorius ir patarėjas. 

1943 vietinių savisaugos būrių (VSB) štabo viršininkas. 
Erštikaitis Alfonsas - gimė 1911. Šakių apskrities 

policijos vado pavaduotojas. Nuo 1944-02-0 l Kauno 
apskrities policijos vado pavaduotojas, aktyviai dalyvavo 
Lietuvos antinacinio pogrindžio veikloje. 

Ertel Hermano - gimė 1905-06-22. Daktaras, NSDAP 
narys (bilieto Nr. 738043), SS narys (bilieto Nr. 130709). 
1937-01-30 SS untersturrnfiihrer. Karo metu SS obers
turmfiihrer, SS ir policijos vado Lietuvoje L. Wysockio 
adjutantas. 

Essen - daktaras, Lietuvos generalinės srities komisa
riato Pagrindinio skyriaus vedėjas. 

Euler - aviacijos pulkininkas leitenantas, nuo 1941-11 
iki 1943 vidurio - abvero atstovas Kaune. 

Fataras Petras - Vilniaus miesto policijos 5-osios 
nuovados viršininkas. 

Faulhaber - SS oberscharfiihrer, 1943 vokiečių saugu
mo policijos ir SD Vilniaus skyriaus l (kadrai ir vidaus 
administracija) ir II poskyrių viršininkas. 

Fengler - SS 1111tersturmftihrer, 1943 vokiečių saugu
mo policijos ir SD įstaigos Kaune l skyriaus Techninio 
poskyrio viršininkas. 

Feterovskis Gustavas - Lietuvos ugniagesių organi
zacijtĮ sąjungos pirmininkas. 

Filbert Alfred - gimė 1905-09-08. Dal...1:aras, NSDAP 
narys (bilieto Nr. 1321414), SS narys (bilieto Nr. 44552), 
1937-01 -30 SS obersturmfiihrer, 1937- 12-09 SS haupts
turnifiihrer, 1938-03- l 2 SS sturmbannfahrer, 1939-01 -30 
SS obersturmbanrifii11rer. SS operatyvinės grupės B 9-ojo 
operatyvinio bfario vadas. Iki 1941-08-02 aktyviai veikė 
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Vilniuje, paskui iki 1941 -10-20 buvo 9/B operatyvinio 

būrio (SS einsatzkommando 9/B) vadas, vėliau išvyko i 
Pskovą. 1962-06-22 Berlyne nuteistas 10 metų kalėti . 

Fischer-Schweder Bemhard - gimė 1904-01 -12. 

1921 tarnavo Freikorpse. Nuo 1925-08 SA narys. Nuo 
1929-04 NSDAP narys (bilieto Nr. 17141), 1931 SA stan
dartenfiihrer, tarnavo SA „Si/essia" grupėje. 1934-06 areš
tuotas, tačiau dėl gestapo tarpininkavimo išvengė mirties 

ir 1934-09 paleistas. 1935 SA oberfiihrer. SS narys (bilieto 
Nr. 401232), nuo 1941-08-15 SS oberfiihrer, policijos pre
zidentas. Nuo 1940-10 iki 1941-06 Klaipėdos (Memelio) 

miesto policijos direktorius. Policijos atstovas Einsatzgrup
pe A, vėliau - Einsatzkommando „Tilsit". 1942- L0- 10- 22 
ėjo SS ir policijos vado pareigas Charkove ir Kijeve. 1944 
dirbo Vyriausiojoje reicho saugumo valdyboje. 1945-01- 05 
tarnavo 12-ojoje tankų divizijoje SS „Hitle,jugend". Apdo

vanotas auksiniu partiniu ženk.liuku. Po karo - Ulmo- Vil
helmsburgo pabėgėlių stovyklos vadovas. Teistas. Gavo l O 
metų kalėjimo. Mirė 1960-11-28. 

Flade Hans - gimė 1989-10-27. NSDAP (Nr. 8185303) 
ir SS (Nr. 393251) narys. Nuo l 942-03- l 9 žandarmerijos 
pulkininkas leitenantas, vadovavo Vyriausiosios tvarkos 
policijos valdybos (Hauptamt Ordnungspolizei) vokiečių 
priežiūroje esančių savisaugos batalionų (Schutzmanns
chaften) ir kitataučių policijų rytų teritorijose reikalų 
pogrupiui. 1944-08-14 SS brigadefiihrer ir Vyriausiosios 
tvarkos policijos valdybos (Hauptamt Ordnungspolize) 
valdymo valdybos (Kommandoamt) vadovas, policijos 
generolas majoras. 

Forster Ludwig - gimė l 891-08- 15. SS hauptslur
mfiihrer, gestapo darbuotojas Kaune. l 943- l 944 Šiaul ių 

koncentracijos stovyklos komendantas, paskui dirbo Da
chau koncentracijos stovyklos administracijoje. 

Freze - dr., Lietuvos generalinio komisaro į staigos 
Teismų skyriaus vedėjas. 

Fritsch von Thom - g.imė l 903-11 -07. Vyriausybės 

patarėjas, daktaras, Lietuvos generalinės srities Adrninis-
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tracinio skyriaus (Abtl. Leiter Verwaltung) vadovas, Lie

tuvos generalinio komisaro pavaduotojas. 

Fromm Werner - gimė 1905-04-09 Husume. Nuo 
l 931-06- 15 SS narys (bil ieto Nr. l 7080), l 932- 12 NS

DAP narys (bilieto Nr. 753 l 70). l 932 SS truppfiihrer. 
Nuo L934-03-14 - SS untersturmfiihrer, 1934-06-01 -

SS oberslurmfiihrer, 1935-01 -30 - SS hauptsturmfiihrer, 
1936-01- 13 - SS sturmbannfiihrer, 1938-04-20 - SS obers
turmbannfiihrer, l 940- 11-09 - SS standartenfiihrer. Nuo 
l 937-03-0 l iki 1938-03-2 l SS-Abschnitt VII štabo vir

šininkas. Nuo 1938-03-21 SS 60-ojo pulko vadas. Nuo 
1941 -08-14 - personalinio biuro vadovas prie aukštes
niojo SS ir policijos vado "Rusija-Šiaurė" Rygoje, nuo 
1941-09-23 - sonderfiihrer prie aukštesniojo SS ir poli
cijos vado Ostlande. Iki l 941-12-0 l - sonderfiihrer prie 
aukštesniojo SS ir policijos vado "Rusija-Pietūs" (Ukrai
na). Nuo 1942-0 l iki 1943-01-30 - SS ir policijos vadas 
Balstogėje. Nuo 1943-01-30 SS oberfiihrer ir policijos 
pulkininkas. 1943-02-02 apdovanotas II klasės Kovinių 
nuopelmĮ kryžiumi su kalavijais, o 1944-10-14 gavo tokį 

pat l klasės apdovanoj imą. l943-01-30 - l 944-04-26 -
Sarajevo SS ir policijos viršininkas. 1945, būdamas SS 
untersturmfiihrer d. R. laipsnio, tarnavo 16-ojoje tankų 
divizijoje „Reichsfuhrer-SS". Mirė 1981-05- L0 Biterfelde. 

Friindt V. - Ostlando reicho komisaro pavaduotojas. 
Gaigalas A. - Lietuvos generalinės srities lietuvių 

Priešgaisrinės apsaugos policijos vado padėjėjas ir jo įs

taigos organizacinio skyriaus viršininkas. 
Gaissert Viktor - gimė l879-0 l-05 Štuttgarte. 

1896-03-24 pradėjo karo tarnybą. l926- 10-0I pulki
ninkas leitenantas, 1929- 10-0 l pulkininkas, 1940- 12-0 l 
generolas majoras, 1942-04-01 generolas leitenantas. 
L 939-09-0 l Xlll internuollĮjlĮ stovyklos komendantas, 
1939-11-22 Oflag Xlla komendantas, 1940-04- 15 Stalag 
Xlla komendantas. Nuo 1941-06-24 iki 1942- 10-31 karo 
belaisvilĮ viršininkas prie vyriausiojo gink.luotlĮj lĮ pajėgų 

vado Ostlande. 
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Gajauskas Juozas, Kazimiero s. - gimė 1909, gyv. 
Kaune, policijos vachmistras. Suimtas 1940-10-17, ka
lintas Kaune, Karinio tribunolo 1941-05-23 nuteistas de
šimčiai metų, kilus karui išsilaisvino. Karo metu Kauno 
miesto policijos 8-osios nuovados viršininkas. Po karo 
emigravo. 

Gantautas Antanas - Lietuvos Ugniagesių organiza
cijų sąjw1gos inspektorius. 

Garia Juozas - iki 1944-04-0 l l. e. Vilniaus apskrities 
Naujosios V-tlnios nuovados viršininko pareigas, o nuo 
tos datos i pareigas patvirtintas. 

Gasėnas Norbertas - gimė 1906. Kapitonas, 3-iojo 
pulko „Geležinis Vilkas" adjutantas, 1940 paleistas į rezer
vą. 1941-02-08 areštuotas NKVD. Nuo 1941-07-30 tarna
vo TDA, buvo l (13) bataliono 2-os kuopos vadas, pas
kui bataliono adjutantas, nuo 1941-08-03 bataliono vado 
pavaduotojas. 1941-11-25-1942 Kauno 1-ojo savisaugos 
bataliono vadas, paskui 13-ojo policijos bataliono Rytų 
fronte vadas. 1942-05-04 mūš)ie prie Pskovo su sovieti
niais partizanais buYo sunkiai sužeistas, išvežtas gydyti į 
Vokietiją. Po karo gyveno užsienyje, mirė Australijoje. 

Gece,;.čius Antanas - gimė 1916-05-25 Juokliuose. 
193 7-1940 metais studijavo aukštesniuosiose karininkų 
kursuose. 1940-08-19 suteiktas LTSR liaudies armijos 
jaunesniojo leitenanto laipsnis, pasiųstas į karo aviacijos 
mol-yklą. 1940-11-16 atleistas iš tarnybos, tačiau NKVD 
arešto išvengė. Prasidėjus karui, 1941-07-21 įstojo į TDA 
bataliono pirmąją kuopą Kaune, būdamas jaunesniuoju 
!eitenantu paskirtas poskyrio vadu. 1941-08-26 perkeltas 
Į antrojo (vėliau dvylil-tojo) pagalbinės policijos tarnybos 
bataliono štabą, dislokuotą Kaune, Šančiuose. Buvo bata
liono _vado A. lmpulevičiaus adjutantas. 1941-10-06 kaip 
antroJo pagalbinio policijos bataliono pirmos kuopos va
das nusiųstas į užduotį Baltarusijoje. Dalyvavo naikinant 
civilius gyventojus. Turėdamas leitenanto laipsnį ir vado
vaud~as šio bataliono specialiajam būriui (Jagdkoman

da) vtsada dėvėjo išsiskiriančią tamsiai mėlynos spalvos 
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l. 125. 
Lietuvos karo aviacijos uniformą, laisvai kalbėjo vokiš
kai. 1942 tarnavo 3-iajame bataUone. l 943-01-01 pakel
tas į policijos vyr. leitenanto laipsnį; 1943 apdovanotas II 

laipsnio Geležiniu kryžiumi. 1944 jo dalinį permetus iš 

Rytų fronto į Šiaurės Italiją, perėjo fronto liniją ir įstojo į 
Kommandos Lenkų legioną britų kariuomenės sudėtyje. 

Už karo nuopelnus apdovanotas lenkų Karo kryžiumi. 
1946 apsigyveno Edinburge (Didžioji Britanija) ir pakeitė 
pavardę į Gečą. 1962 LSSR Aukščiausiojo Teismo Bau
džiamųjų bylų teisminė kolegija už akių nuteisė jį mirties 
bausme - sušaudyti. 1987 Anglijoje prieš jį buvo iškelta 
kriminalinė byla, kuri netrukus nutraukta. 1990-07- 11 
jis iškėlė bylą dėl šmeižto Škotijos televizijai, k'llri mėgi
no tendencingai nušviesti 12-ojo lietuvių bataliono veiklą 
Baltarusijoje. 2001-02 Lietuvos teisingumo ministerija, 
vadovaudamasi 1957 Europos konvencija dėl ekstradi
cijos, išsiuntė į Didžiąją Britaniją prašymą dėl įtariamojo 
karo nusikaltimais išdavimo. 2001-03 anglų v-aldžia pra
dėjo jo ekstradicijos į Lietuvą procesą. 2001-09-12 mirė 
Škotijoje, Edinburge. 

Gečas Stasys- gimė 1907-01-09. Žurnalistas, teisinin
kas. 1932-1936 tarnavo Valstybės saugumo departamen
te, 1941-1943 Tauragės rajono saugumo policijos virši
ninkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1948 išvyko į JAV. 

Gedvilas Ferdinandas - gimė 1907-08-16. Kapitonas, 
tarnavo 2-ajan1e policijos batalione, 253-iojo bataliono 
1-os kuopos vadas, 1943 rudenį laikinai ėjo 253-ojo poli
cijos bataliono vado pareigas. 1943-09-12 žuvo kovoje su 
lenktĮ partizanais. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse1467• 

Gelhaar - SS scharfiHirer, 1943 vokiečių saugumo po
licijos ir SD įstaigos Kaune l skyriaus vyriausiosios kan
celiarijos centrinės kartotekos viršininkas. 

Genys Andrius - Kauno m. policijos nuovados vir
šininkas, nuo 1944-03-15 paskirtas Kauno m. policijos 
rezervo viršininku. 

Genys Petras-gimė 1894. Pulkininkas,nuo 1941-10-24 
lietuvių savisaugos dalinitĮ Panevėžio apygardoje v-J.das. 
Iki 1942-11 -30 Lietuvių policijos 10-ojo bataliono vadas. 
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Nuo 1944-02-10 Biržų apskrities Vietinės rinktinės ko
mendantas. 1949 išvyko i JAV. 

Gensas Jakob - Vulfo s('inus. Gimė 1910 Šiauliuose. 
Jaunystėje įstojo į aukštąją mokyklą, tačiau mokslą nu
traukė ir nuo 1920 įsirašė į neseniai sukurtą lietuvišką ka
riuomenę. Netrukus gavo leitenanto laipsnį ir vedė gerą 
išsilavinimą gavusią lietuvaitę Elvyrą. Norėjo iš sausumos 
kariuomenės pereiti į aviaciją, tačiau ten priėmė tik vien
gungius. Tada išėjo į atsargą ir grįžo į Kauno universitetą. 
Pragyvenimui ir mokslui užsidirbo dėstydamas Ukmer
gės ir Jurbarko žydų mokyklose lietuvių kalbą. Vėliau 
dirbo naftos bendrovėje „Shelr . Buvo Lietuvos patriotas 
ir viešai skelbė antisovietinę nuomonę, tačiau kartu ne
pamiršo, kad yra žydas. Prisišliejo prie radikalių sionistų, 

kuriems vadovavo V. Zabotinskis. Artėjant karui vėl buvo 
pašauktas į karinę tarnybą, lankė štabo karininkų kursus 
ir gavo kapitono laipsnį. Atėjus bolševikams neteko dar
bo, jį išgelbėjo tik persikėlimas į Vilnių. Vilniaus gete iš 
pradžių ėjo žydų ligoninės intendanto (ūkio vedėjo) par
eigas, paskui buvo Vilniaus žydų geto policijos vadas, nuo 
1941-10 - Judenrato pirmininkas. Bandė išgelbėti dalį 
darbingų žydų. Turėjo teisę vaikščioti be Dovydo žvaigž
dės ir nešioti ginklą. 1943-09- 14 sušaudytas gestapo būs
tinėje. Ji nušovė pats Vilniaus m. saugumo policijos ir SD 
įstaigos gestapo IV skyriaus B poskyrio viršininkas R. 
Neugebaurio gestapo pastate Mickevičiaus (Gedimino) 
gatvėje, 36. 

Gensas Efroimas - gimė 191 O Šiauliuose, Vulfo sūnus, 
jaunesnysis J. Genso brolis. Šiaulių geto Trakų g. žydų po
licijos vadas. Po karo buvo Klaipėdos statybos montavi
mo valdybos vyresnysis buhalteris. 1949 suimtas. 

Gentz - policijos vyresnysis leitenantas, 1942 vokie
čių tvarkos policijos vado Lietuvoje adjutantas. 

Gerdžiūnas Antanas - 1942-06 Ukmergės apskrities 
2elvos policijos punkto vedėjas. 

Gerhardt - pulkininkas, nuo 1942 Kauno 336-osios 
sovietinių karo belaisvių stovyklos komendantas. 
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Gerth Hermann Arthur - gimė 190 l Berlyne. SS haup
tsturmfuhrer, 1941-1942 Vilniaus miesto saugumo polici
jos ir SD skyriaus viršininkas. 

Gerulis - lietuvių kilmės, majoras, abvero darbuoto
jas. Nuo 1942-10 Abwehrstelle „Ostland" 2-ojo skyriaus 
viršininkas. Vadovavo kelioms žvalgų mokykloms. 

Getneris Eduardas - vyrūnas, Vilkaviškio apskri
ties policijos nuovados viršininko pavaduotojas, nuo 
1944-05-11 paskirtas Vilkaviškio apskrities policijos Gra
žiškių punkto vedėju. 

Gewecke Hans - gimė 1906-07-17 Hachelhauzene. 
Kirpėjas. 1928 įstojo į NSDAP ir šioje organizacijoje 
tapo Lauenburgerio kreisleiteriu. 1930 ir 1943 - Reich
stago deputatas, atstovavęs Šlėzvigui-Holšteinui. Nuo 
1941-07-25 Lietuvos generalinės apskrities Šiaulių apy
gardos komisaras. 1970-03 Liubeke (VFR) nuteistas 4,5 
mettĮ kalėti. Tolesnis likimas autoriui nežinomas. 

Gieseke Otto - gimė 1891-03-24 Hohenhamelne. 
Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, iš pradžių eilin is, paskui 
karininkas, apdovanotas II ir l klasės Geležiniais kryžiais 
ir l klasės Baltijos kryžiumi. Po karo - savanorių kor
puso narys. NSDAP narys (bilieto Nr. 2084825), SS narys 
(bilieto Nr. 357198). Nuo 1935 majoras, nuo 1940 poli
cijos pulkininkas leitenantas. 1942-09- 12 apdovanotas 
Vokiečiq aukso kryžiumi, o 1942-09-30 - Geležinio 
kryžiaus Riterio kryžiumi. Nuo 1942-10-06 - SS stan
dartenfiihrer ir policijos pulkininkas, SS 4-osios polici
jos divizijos 1-ojo apsauginio pulko vadas. Specialaus 
štabo (Einsatzstab Giesecke) strateginio kelio (Durch
gangstrasse IV (DG JV)) Ukrainoje apsaugai vadovas. 
l 944-03- 1944- l l -09 vyresnysis tvarkos policijos va
das prie aukščiausiojo SS ir policijos vado Ostlande. 
Nuo 1944-06-1 O SS brigadefiih rer ir policijos generolas 
majoras. Mirė l 958-07-2 1 Hanoveryje. 

Giessler - kapitonas, Eišiškių komendantas. Vienas iš 
Pi rčiupitĮ kaimo sunaikinimo ekspedicijos vadovų. 

Gimžauskas Kazimieras (Kazys) - gimė 1908-01 -
09 KupritĮ vienkiemyje, Linkmenų valsčiuje, Švenčionių 
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apskrityje. Tėvai nuosavos žemės neturėjo, šeimoje augo 
12 vaikų. Mokėsi Linkmenų pradinėje mok-ykloje, moky
davosi tik žiemą, nes vasarą tekdavo ganyti kitų ūkininkų 
gyvulius. Toliau mokėsi Švenčionių lietuvių gimnazijoje, 
Vilniaus V}1auto Didžiojo gimnazijoje. Lenkams užda
rius Vilniaus mokytojų seminariją bei išvaikius ir įkali
nus mokytojus, toliau mokslus tęsė savarankiškai. Dar 
būdamas paauglys, įsitraukė į kovas su lenkų okupantais. 
Mokėsi P. Skargos koedukaciniuose kursuose lenkų oku
puotame Vilniuje. Organizavo Šv. Kazimiero draugijos 
skyrius, rinko lietuvių tautosaką, rengė spektaklius. Po 
gimnazijos uždarymo buvo pašauktas į lenkų kariuome
nę, kurioje suorganizarn patikimų lietuvių būrelį, rinkusį 
žvalgybinę informaciją. Surinktą medžiagą perduodavo 
Lietuvos kariuomenės II žvalgybos skyriui. Tačiau lenkų 
kontržvalgyba susekė jo veiklą, todėl, vengdamas suėmi

mo, 1930 pabėgo i nepriklausomą Lietuvą. 1930-1931 
mokėsi karo mok.-ykloje Kaune. Čia gavo leitenanto laips
nį. ' uo 1931 tarnavo Lietuvos saugumo policijoje. 1932 
baigė Saugumo ir kriminalinės policijos kursus Kaune (l 

laida). Priklausė Lietuvos šaulių ir Atsargos karininkų są
jungoms. 1931-1940 dirbo Valstybės saugumo departa
mente. 1932-194-0 Lietuvos saugumo policijos Alytaus r. 
viršininkas. Čia pagrindinės jo darbo kryptys buvo kova 
su tuo metu nelegalia komunistų partija bei nacionalis
tiniu lenkų pogrindžiu, platinusiu antilietuvišką litera
tūrą Dzūkijoje. 194-0-07 sovietinio KVD areštuotas ir 

beveik metus kalintas ir kankintas IX forte. l 941-06 pa
baigoje ištrūkęs iš bolševikų nagų, 1941-07 Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės buvo paskirtas Valstybės saugu
mo departamento Tardymo skyriaus viršininku Kaune. 
1941-12-01-l 944 lietuvių saugumo policijos Vilniaus 
apygardos viršininko A. Lileikio pavaduotojas. Eidamas 
šias pareigas aktyviai dalyvavo antinacinėje rezistencijo
je. VLIK specialiu įsakymu jo darbas lietuvių saugu
mo policijoje buvo aprobuotas. Buvo Lietuvių fronto 
Vilniuje karinio štabo žvalgybos skyriaus vadovas (va
das), slaptos "Kęstučio" organizacijos Vilniaus apygardos 
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štabo narys ir teikdavo reikiamas žinias Lietuvių fronto 

vadovams. Per visą vokiečių valdymo Lietuvoje laiką ak
tyviai dalyvavo antinaciniame rezistenciniame Lietuvos 

sąjūdyje, jo teikiama informacija padėjo išsigelbėti ne 

vienam Lietuvos pogrindžio aktyvistui. Dirbdamas lietu

vių saugumo policijoje nuo nacių teroro išgelbėjo dau
gybę žmonių bei žymių visuomenės veikėjų. Tai liudijo 
ir monsinjoras M. Krupavičius, nacių okupacijos metais 
gelbėjęs žydus, ir buvęs Vilniaus universiteto profesorius 

P. Padalskis, teigę, kad K. Gimžauskas saugumo policijo
je dirbo Lietuvos pogrindžio įsakymu. Pasak P. Padals
kio, jo informacijų dėka nuo deportacijų, mobilizacijų, 

kalėjimų buvo išgelbėti tūkstančiai lietuvių. Profesorius 
Z. Ivinskis teigė, kad K. Gimžauskas negalėjo turėti jokio 
ryšio su represijomis ar egzekucijomis, vykdytomis pačių 
vokiečių. Panašiai liudijo ir buvę antinacinės rezistencijos 
dalyviai P. Narutis ir J. Kakrieka. 1944 pasitraukė i Vokie
tiją. 1945-1947 Vokietijoje vykdė VLIK įpareigojimus -
sekė siunčiamus i Vokietiją sovietinius agentus. 1956 
pasitraukė į JAV. 1975-1982 JAV lietuvių bendruomenės 
Floridos apygardos valdybos pirmininkas, vėliau valdy
bos narys. V ir VI Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo 
narys. 1979 JAV lietuvių bendruomenės 9-osios tarybos 
rinkimų vyriausiosios komisijos pirmininkas. Pradėjus 
aiškintis jo veiklą karo metais, 1996 neteko JAV pilietybės 
ir grįžo į Lietuvą. 1997- 11-20 Lietuvos generalinėje pro
kuratūroje jam iškelta baudžian1oji byla. Kaltintas pagal 
,,Atsakomybės dėl Lietuvos gyventojų genocido" įstaty
mą. Tapo pirmuoju Lietuvos piliečiu, kurį teismas pripa
žino kaltu dėl bendradarbiavimo karo metais su naciais, 
kai buvo naikinami žydai. 1999-02-09 dėl įtariamojo blo
gos sveikatos bftklės byla sustabdyta. Mirė 2001-03. 

Girdvainis Juozas - 1943 Kauno miesto policijos 
2-osios nuovados viršininkas, nuo l 944-01-0 l Kauno 
miesto policijos Rytinės apylinkės vadas. 
Girdžiūnas Alfonsas - vyrūnas, iki l 944-04- 15 Aš

menos apskrities policijos Salų punkto vedėjas, paskui 
paskirtas į l. e. Ašmenos nuovados viršininko pareigas. 



• 
Glazmanas Josefas - gimė 1913 Alytuje. Buvo ga

vęs tradicinį žydų vidurinį išsilavinimą. Rengėsi išvykti 
į Palestiną. Jaunųjų sionistų organizacijos „Betar" narys, 
nuo 1937 „Betar" Lietuvos skyriaus vadovas. 1940- l 941, 
sovietinės okupacijos metais, u1.siima nelegalaus žydų re
patrijavimo organizavimu. Prasidėjus karui uždaromas į 
Vilniaus getą. Tampa geto žydų policijos vado pavaduo
toju, vienas pogrindinės kovos gete organizatorių. 1943 

išeina iš geto į miškus, vadovauja partizanų būriui. 1943 
žūva kautynėse. 

Gliaudelis Juozas - geležinkelių policijos vado pava
duotojas, nuo 1944-01-0 l policijos štabo asmens dalies 
vedėjas, kartu ėjo geležinkelių policijos vado antrojo pa
vaduotojo pareigas. 

Glinskis Mykolas - iki karo - pasienio policijos Ma
žeikių baro 5 rajono viršininkas, o nuo 1939-02-16 pa
sienio policijos Rokiškio baro 4 rajono viršininkas. Karo 
metais - Kauno miesto policijos 4-osios nuovados virši
ninkas. 

Goecke Wilhelm - gimė 1898-02-12 Švelme (Vest
falija). Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1919 tarnavo 
Liutzovo savanorių korpuse. Buvo suimtas už 4 žmonių 
nužudymą, tačiau 1924 paleistas. Dirbo banke, įsteigė 
nuosavą firmą, kuri 1928 bankrutavo. 1929 NSDAP na
rys (bilieto Nr. 335 455), nuo 1931-11 SS narys (bilieto 
Nr. 21 529). 1933-04-20 SS untersturmfuhrer, 2-ojo štur
mo vadas, l 933-11-09 SS obersturmfuhrer, 5-ojo štur
mo vadas, 1934-01-30 SS hauptsturmfuhrer, 30-ojo SS 
pulko bataliono vadas, 1934-08-09 SS sturmbannfuhrer, 
nuo 1934-11-0 l 8-ojo SS pulko vadas. Valstybės tarėjas 
(Statsrat). 1936-04-01 88-ojo SS pulko vadas (oficialiai 
šias pareigas ėjo iki 1944-10-20). 1936- 11 -09 SS obers
turmbannfuhrer. Nuo l 939-09-0 l SS 6-ojo pulko „Mir
ties galva" l -ojo bataliono vadas. Dėl žiauraus ir šiurkš
taus elgesio su pavaldiniais atleistas iš SS kariuomenės 
ir 1941-08-31 pervedamas į „Mirties galvos" junginius. 
Nuo 1942-06-04 Narviko darbo stovyklos vadas. 
l 942-07 pervedamas į Mauthauzeno koncentracijos 
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stovyklą, o nuo spalio - Varšuvos koncentracijos stovy
klos komendantas. Nuo 1943- 10-02 iki 1944-07 Kau
no koncentracijos stovyklos komendantas. 1944-07 
komandiruotas vyresniojo SS ir policijos vado Adrijos 
pakrantėje žinion. Apdovanotas Garbės špaga ir Žiedu 
„Mirties galva". Žuvo 1944-10-20 mūšyje su jugoslavų 

partizanais Trieste. 
Gončerauskas Jonas - iki karo - Panevėžio apskri

ties policijos vyresnysis policininkas, o nuo 1939-02-0 l 
Šiaulių apskrities policijos vachmistras. Karo metais -
Vilniaus miesto policijos 6-osios nuovados viršininkas, 
nuo 1942-03- l 8 - Vilniaus 4-osios policijos nuovados 
viršininkas. 

Graebe Horst - daktaras, pulkininkas leitenantas, 
abvero vyriausiosios būstinės pareigūnas, ten jam buvo 
pavesta palaikyti ryšius su Baltijos valstybių antibolševi
kiniais sąjūdžiais. Gerai pažinojo K. Škirpą. Iki karo gyve
no Lenkijoje ir buvo vokiečių mažumos atstovas Lenkijos 
Seime. 1940 pradžioje Vokietijos vyriausybės paskirtas 
internuotų komisijos nariu ir važinėjo i Lietuvą perimti 
mūsų internuotų buvusių Lenkijos kariuomenės karių. 
Vokiečių okupacijos metais - vermachto vadovybės na
rys Kaune. Po karo gyveno Vakarų Vokietijoje. 
Graičiūnas Petras - vyrūnas, Panevėžio apskrities 

policijos Krekenavos punkto vedėjas, nuo 1944-04-15 pa
ski rtas Ašmenos apskrities policijos Ašmenos nuovados 
viršininko pavaduotoju. 

Grauer Gustav - gimė 1909-12-31. NSDAP narys (bi
lieto Nr. 271216), SS narys (bilieto Nr. 12790). 1935- 11 -09 
SS untersturmfiihrer, 1936-04-20 SS obersturmfiihrer, nuo 
1937-04-20 SS hauptsturmfiihrer, 1939-04-20 - SS sturm
bmmfiihrer. Karo metais vokiečitĮ saugumo policijos ir 
SD vado Lietuvoje K. Jagerio pavaduotojas. 

Graužinis Vytautas - iki sovietinės okupacijos buvo 
pasienio policijos Vilkaviškio mokomojo būrio viršinin
kas. Karo metais - Vilniaus miesto policijos nuovados 
viršininkas, o nuo l 942-02- 12 Vilniaus miesto policijos 
Rytinės apylinkės vadas. 
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Grennebach Otto - majoras, iki 1942 sovietinių karo 
belaisvių stovyklos Nr. 336 Kaune komendantas. 

Griphan Walter - gimė 1893-07-02. NSDAP na
rys (bilietas Nr. 1443628), SS narys (bilietas Nr. 354169), 
policijos pulkininkas, nuo 1941 -12-05 - tvarkos po
licijos vado Ostlande štabo viršininkas. 1944-04-20 SS 
brigadefuhrer ir policijos generolas majoras. 1944-11 
Niurnbergo tvarkos policijos vadas. 

Gross Max Walter - gimė 1910. SS oberscharfuhrer, 
Gestapo Vilniuje pareigūnas, atsakingas už kovą su par
tizanais. Žuvo mūšyje. Kitais šaltiniais - po karo gyveno 
Vokietijoje. 

Grossman Woldemar - policijos majoras, 1939 kaip 
kuopos vadas dalyvavo žygyje į Lenkiją. 1941- 1942 va
dovavo policijos batalionui Rytuose. Nuo 1942-11-12 
vokiečių tvarkos apsaugos policijos vadas Vilniuje. Mirė 
1944-01-22, palaidotas vokiečių kapinėse Užvingyje (Vil
nius). 

Groth Heinrich - nuo 1938 SS narys, SS obersturm
fuhrer, nuo 1939 iki 1942 pradžios tarnavo Vienos gesta
pe, paskui buvo vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigos 

Lietuvoje l (kadrai ir vidinė administracija) ir II (organi
zacija, administracija ir teisė) skyrių vedėju. 10-12 kartų 
dalyvavo šaudant žmones Kauno IX forte ir pats nušovė 
apie 50 žmonių. Jo žinioje buvo koncentracijos stovyklos 
ir žydų getai. 1950 vasarą buvo tardomas sovietų saugu
mo. 

Grundherr W. - Vokietijos užsienio reikalų ministe
rijos Pabaltijo kraštų skyriaus viršininkas. 

Gruodis Juozas - majoras, iki 1942-05-21 - 11-ojo 
lietuvių policijos bataliono vadas. Vėliau Ryšių karinin
ko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje štabo ūkio vir
šininkas. 

Grušys Juozas - gimė 1915-03-20 Kretingos apskrity
je, Kulių miestelyje. Iki bolševikų okupacijos dirbo Sau
gumo departamento Ypatingajame skyriuje. Karo metais 
lietuvių saugumo policijos Kauno apygardos valdybos 
Sekimo dalies viršininkas. Aktyviai dalyvavo pogrindi-
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nėje rezistencinėje veikloje Lietuvos laisvės kovotojų są

jungos (LLKS) gretose. 1945-02 buvo tardomas sovietų 

saugumo ir 1945-06-18 nuteistas 20 metų katorgos. 1955 
vasarą paleistas laisvėn, 1955-11-10 grįžo į Tėvynę ir gy
veno Kaune. Mirė 2002-01 -29. 

Gruzdys Bronius - Švenčionių apskrities policijos 
nuovados viršininko pavaduotojas, nuo 1944-01-15 pa
skirtas eiti Biržų nuovados viršininko pareigų. 

Hachtel Hans - gimė 1894-10-25. Daktaras, žandar
merijos pulkininkas, 1942 vokiečių žandarmerijos vadas 
Lietuvoje. Nuo 1942-09-22 vokiečių tvarkos policijos va
das prie SS ir policijos vado Lietuvoje. Kartu iki 1943-09 
ėjo lietuvių savisaugos dalinių inspektoriaus pareigas. 

Haerde - generolas, 1944-03 Vilniaus srities vokiečių 
karinis vadas. 

Hamann Heiruich - gimė 1908-09-01. NSDAP narys 
(bilieto Nr. 647427), SS narys (bilieto Nr. 33531). Nuo 
1937-01-30 SS untersturmfiihrer. Apdovanotas SA sporti
niu ženklu ir SS žiedu „Mirties galva". Nuo 1941-04-20 -
SS obersturmfuhrer. Nuo 1941-06 vokiečilĮ saugumo 
policijos ir SD vado Lietuvoje K. Jagerio adjutantas. Lie
tuvos teritorijoje organizavo motorizuotąsias koman
das (Rollcomando) ir joms vadovavo. Vėliau - Vilniaus 
miesto saugumo policijos ir SD skyriaus viršininkas, po
licijos kriminalinis komisaras. 1943 m. tapo SS haupts
turmfuhrer. Po karo 1945-07-15 nusižudė. 

Harm - kapitonas, Panevėžio komendantas. 
Hartmann Otto - nuo 1933-02 karo atašė Kaune ir 

Maskvoje. 
Held Bernd - gimė 1914-06-25, policijos majoras, 

nuo 1941-08-17 SS ir policijos vado Lietuvoje L. Wysoc
kio adjutantas. 

Helfsgoth Walter- SS lrauptsturmfiihrer, l 943- 1944 Lie
tuvos ir Ukrainos teritorijoje veikė 1005-ajame ypatingaja
me būryje (,,sonderkomma11do 1005"), kurį sudarė rink
tiniai esesininkai, atkasinėdavę ir degindavę sušaudytų 
žydtĮ kūnus. 1968-12-09 Štutgarte buvo teisiamas už pri-
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sidėjimą prie 180 žmonių sunaikinimo. Iki teismo užėmė 
aukštą postą VFR policijoje. 

Hensen Theo - gimė 1907-04-14. Buvo Lietuvos ge
neralinės srities Mitybos ir žemės ūkio skyriaus vadovas. 

Hentschel - majoras, vokiečių karinės administracijos 
Kaune viršininko generolo R. von Pohlio pavaduotojas. 

Hering August - Lietuvos vokietis, gimė Kybartuose. 
1942-01-06 - Vilniaus SS operatyvinio būrio vadovas, at
sakingas už masini žydų šaudymą Paneriuose. 1950-02-03 
Vakarų Vokietijoje nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 

Himmler Heinrich - gimė 1900-10-07 Miunchene, 
pedagogo šeimoje. 1917 pabaigoje savanoriu buvo irašy
tas i 1 9-ąji Bavarijos pėstininkų pulką. 1918-12 demobi
lizuotas. 1919-04 istojo i savanorių būri, slopinusi komu
nistų pučą Bavarijoje. 1919-10-18-1922 studijavo žemės 

ūkio mokslus Miuncheno universiteto Aukštosios tech
nikos mokyklos Žemės ūkio skyriuje ir tapo agronomu. 
1922-08 istojo i nacionalistinę organizaciją „Imperijos 
vėliava" (vėliau - ,,Imperijos karo vėliava"), kuriai vado
vavo kapitonas E. Remas. 1923-11-8-9 aktyviai dalyva
vo Miuncheno puče, buvo šios akcijos vėliavnešys. Nuo 
1925 SS narys (bilieto Nr. 168). 1925-08-02 istojo i NS
DAP (bilieto Nr. 14303), gavo G. Strasserio sekretoriaus ir 
padėjėjo bendriesiems klausimams pareigas. Tais pačiais 
metais skiriamas Žemutinės Bavarijos gauleiterio pava
duotoju, o 1926 NSDAP propagandos vadovo pavaduoto
ju. 1927 SS reichsfiihrer pavaduotojas. 1929-01 -06 tapo SS 
reichsfiihrer. Nuo 1930 Reichstago deputatas. 1931-02 ak
tyvus smogikų perversmo slopinimo dalyvis. 1933-03-09 
paskirtas Miuncheno policijos viršininku. Netrukus Da
chau isteigė pirmąją koncentracijos stovyklą Vokietijoje, 
pats kūrė jos vidaus tvarkos taisykles. 1934-04-0 l tapo ir 
gestapo viršininku. 1934-04-20 Geringas paskyrė ji Prū

sijos gestapo inspektoriumi, gavo NSDAP reichsleiterio 
rangą ir buvo paleistas iš SA štabo viršininko pavaldu
mo. Tais metais pradėjo kurti karinius SS junginius. 1935 
isteigia „Dvasinės istorijos tyrimo draugiją" ir „Gyvybės 
šaltinio" draugiją. 1936-07-17 A. Hitlerio isaku, likdamas 
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SS reichsfiihrer, buvo paskirtas Trečiojo reicho policijos 
vadu ir štats-sekretoriumi Vidaus reikalų ministerijoje. 
1939- 10-07 paskirtas vokieč itĮ nacionalinio savitumo 
imperijos komisaru - jam patikėta okupuotų teritorijų 
germanizacija - iš pradžių buvusios Lenkijos, vėliau -
SSRS. 1943-08-25 tapo Vokietijos vidaus reikalų minis
tru. 1944-02 karinei kontržvalgybai susijungus su RSHA, 
tapo vienvaldžiu vokiečių policijos ir spec. tarnybų vado
vu. Nepavykus pasikėsinimui i A. Hitlerį (1944-07-20), 
nors ėjo daug pareigų, tapo vermachto rezervinės kariuo
menės vadu. Jis turėjo išskirtinių administratoriaus gabu
mų, buvo didelis astrologijos ir alchemijos, chiromantijos 
ir okultizmo mokslų, runų legendų bei germanų mitolo
gijos, rasių eugenikos ir riterių ordinų istorijos specialis
tas. Jis pats sukūrė esesininkų uniformą su kaukolėmis ir 
runomis, pats parašė gestapo tardymo instruktažą. Karo 
pabaigoje už išdavystę 1945-04-29 A. Hitleris pašalino jį 
iš partijos ir iš vist) postų. Bandė gauti postą K. Denico 
vyriausybėje, bet iš to nieko neišėjo. Po Vokietijos kapi
tuliacijos 1945-05-23 anglų atpažintas ir sulaikytas. Pagal 
oficialią versiją 1945-05-23 nusinuodijo. Palaidotas kaž
kur miške, netoli Liuneburgo. 

Hingst Christian Hans- gimė 1895-08-03 Hachelhau
zene (Harco sritis). Miunchene dirbo kirpėju. Neumuns
terio NSDAP kreisleiteris, nuo 1939-09 tarnavo Lodzėje 
(Lenkija). SA sturmbannfiihrer. Nuo 1941-07-28 Vilniaus 
miesto komisaras. Spėjama, kad jo žmona buvo lenkė, 
tad simpatizavo lenkams, ypač AK kariams. 1944-07-04 
automobiliu pabėgo iš Vilniaus į Kauną ir 1944-08-01 
pasitraukė į Vokietiją. Dėl tuometinio chaoso jo dezer
tyravimas liko nepastebėtas. Pokarinis likimas autoriui 
nežinomas. 

Hukfeld - oberstfeldmeister, 1942-04 Reicho darbo 
tarnybos Kauno priėmimo štabo viršininkas. 

Ignatavičius Zenonas - kapitonas, kunigas, lietuvių 

policijos bataliom1 kapelionas. 
Ignotas Stasys - Alytaus apskrities policijos vyresny

sis vachmistras, nuo 1943-12-01 paskirtas Alytaus aps-
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krities policijos nuovados viršininko pavaduotoju, jam 
pavesta laikinai eiti nuovados viršininko pareigas. Nuo 
1944-02-16 paskirtas Merkinės punkto vedėju. 

Impulevičius Antanas - gimė 1907 Panevėžyje. Įgi
jo aukštąjį karinį išsilavinimą. Šaulių sąjungos Mokymo 
skyriaus vadovas. Lietuvos kariuomenės Generalinio šta
bo 2-ojo skyriaus (žvalgyba ir kontržvalgyba) karininkas, 
majoras. 1940-09- 11 areštuotas NKVD ir nuteistas 8 me
tams laisvės atėmimo, kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime. 1941-06-28 priimtas į TDA, nuo 1941-07-03 TDA 
1-ojo bataliono vado pavaduotojas. 1941-07-28 perkeltas 
į Kauno komendantūrą. Kauno 1-ojo policijos bataliono 
vado padėjėjas, vėliau, nuo 1941-08-09 iki 1943 - 2-ojo 
(12-ojo) pagalbinės policijos tarnybos bataliono vadas, 
veikė Minske, Borisove, Slucke. Nuo 1943-01-01 atleis
tas iš tarnybos LSD. 1944 įstojo į LVR ir buvo paskirtas 
310-ojo bataliono štabo, vėliau Kauno rinktinės pulko 
štabo viršininku. 1944-05- 15 vokiečių suimtas, tačiau 
netrukus paleidžiamas. 1944 vasaros pabaigoje Tėvy

nės apsaugos rinktinės bataliono vadas. Dalyvavo Sedos 
kautynėse, paskui pasitraukė i Vokietiją. Po karo gyve
no Filadelfijoje (JAV). 1962 Sovietų Sąjungos vyriausybė 
pareikalavo iš JAV vyriausybės jį išduoti. Tačiau „šaltojo 
karo" metais JAV išdavimų nevykdė. 1962 LSSR Aukš
čiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminė kolegija už 
akių nuteisė jį mirties bausme - sušaudyti. 1964 jam su
teikta JAV pilietybė. Mirė 1970 Filadelfijoje. 

Iškauskas Antanas, Jurgio s. - gimė 1898-05-30 Ma
rijampolės apskrityje. 1919-03-1 O pradėjo tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje. Lietuvos kariuomenės karininkas, 
tarnavo pasienio policijoje, įvairiu laiku buvęs kelių ap
skričių policijos vadas, Kauno miesto ir Vilniaus miesto 
bei apskrities policijos vadų padėjėjas. ,,Geležinio Vilko" 
organizacijos narys. Bolševikų okupacijos metais suimtas 
1941-04-19, kalintas Vilniuje, kilus karui išsilaisvino. An
trojo pasaulinio karo metu - Vilniaus miesto ir apygardos 
viešosios policijos vadas. 1944 pasitraukė į Vakarus. 

674 

Jablonskis Leonas - 1941 Kėdainių apskrities lietuvių 

saugumo policijos vadovas. 

Jackūnas Jonas - kapitonas, 1941 3-iojo batalio

no vadas, 1942-05-21-1942-l l lietuvių l 1-ojo policijos 

bataliono jo dislokavimo Ukrainoje metu vadas, 1943 lie
tuvių policijos Vilniaus 2-ojo bataliono 1-os kuopos va

das, vėliau - Ašmenos apskrities policijos vadas. Po karo 
buvo tardomas KGB. 

Jagutis Stasys - Klaipėdos krašto pasienio policijos 
2-o rajono viršininkas, o nuo 1938-1 1-0 l pasienio polici

jos Kretingos baro l-o rajono viršininkas. Karo metais -
Vilniaus miesto raitosios policijos rezervo viršininkas, o 
nuo 1942-03-0 l - Vilniaus miesto policijos nuovados vir
šininkas. Vėliau Kauno miesto policijos rezervo vadas. 

Jakys Pranas - gimė 1900-07-03 Raseiniuose. Gimna
ziją lankė Raseiniuose, kur tėvas turėjo didelę žemės ūkio 

įmonę. 1919-01-07-1922 tarnavo savanoriu Lietuvos 
kariuomenėje: kovojo su bolševikais ir lenkais. 1920-11 
pateko į lenkų nelaisvę, iš kur 1921-0 l pabėgo į Vokietiją, 

vėliau grįžo į Lietuvą. Tęsė tarnybą Lietuvos kariuomenės 
generaliniame štabe. 1923 pradžioje pradėjo tarnybą kri
minalinės policijos saugumo policijos poskyryje Kaune. 
Vėliau RaseinitĮ, MažeikitĮ saugumo policijos rajonų val
dininkas. Kaip slaptas agentas buvo siunčiamas į Klaipė

dą, siekiant paruošti jo užėmimą. 1925-1939 Kretingos 
rajono saugumo policijos viršininkas. Priklausė tautinin
ktĮ ir „Geležinio vilko" organizacijoms. Naktį 1940-06-17 
į 18 kartu su 40-50 lietuvitĮ policijos pareigūm1 pasitrau
kė į Vokietiją. Prasidėjus karui grįžo į Lietuvą kaip Til
žės saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės dalyvis. 
Buvo paskirtas lietuviq saugumo policijos Kretingos ra
jono viršininku. Po karo Lukio pavarde gyveno Vakan1 
Vokietijoje. 1958-08-29 Ulmo mieste nuteistas 7 metus 
kalėti. 

Jameikis Pranas - gimė 1907. Lietuvos kariuome
nės karininkas, leitenantas, išėjęs i atsargą - šaulių bū

rio vadas, Alytaus, Marijampolės kalėjimtJ tarnautojas. 
1943 Ukmergės kalėjimo viršininkas. 
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Jankauskas Juozas - gimė 1900-03-04 Telšit! apskri

tyje. Lietuvos kariuomenės generalinio štabo karininkas, 
aviacijos pulkininkas leitenantas. Karo metais - LAF 
Organizacinio-politinio skyriaus viršininkas, vienas iš 
policijos batalionų steigėjų. Nuo 1941 -10 lietuvių sa
visaugos dalių Kauno apygardos štabo viršininkas. 
1953-02-03 MVD areštuotas ir 1953-10-22 nuteistas 25 
metams lageritĮ , 1959-11-19 paleistas grįžo į Lietuvą. 

Mirė 1967-08-03. 
Jankauskas Vladas - Kauno miesto policijos 5-osios 

nuovados viršininkas. 
Janukaitis Antanas - lietuvit1 saugumo policijos 

Kauno apygardos valdybos l (komunistų) komisariato 
vadovas. 

Janulaitis Jonas - Lietuvos generalinės srities Prieš
gaisrinės apsaugos įstaigos prie vidaus reikalų generali
nio tarėjo viršininkas, Lietuvos generalinės srities lietu
vių priešgaisrinės apsaugos policijos vadas. 

Jasaitis Aleksas - 1943 Panevėžio kalėjimo viršininkas. 
Jatulis Izidorius - kapitonas, 1944 vienas iš Tėvy

nes apsaugos rinktinės, dar žinomos kaip Žemaičių rink
tinė, organizatorių ir vadų. 

Jeckeln Friedrich - gimė 1895-02-02 Hamberge (Švar
cvalde) fabrikanto šeimoje. Pirmajame pasauliniame kare 
dalyvavo kaip eilinis kareivis, paskui tapo savanorių korpuso 
(Freikorps) nariu. Už pasižymėjimą kare apdovanotas 2-os 
klasės Geležiniu kryžiumi. Nuo 1929 m. - NSDAP narys 
(bilieto Nr. 163348), nuo 1930 - SS narys (bilieto Nr. 4367). 
Pagal išsilavinimą architektas. Nuo 1930-03-15 SS standar
tenfiihrer. 1932-1943 Reichstago deputatas. Nuo 1933 tri
jų provincijų SS vadovas; l 936-04-1940-07 SS apygardos 
,,Centras" vadas. Nuo 1936-09-13 SS obergruppenfiihrer, 
1940-07-1941-05 grupės ,,Vakarai" aukštesnysis SS ir po
licijos vadas (Diuseldorfas). Nuo l 941 -06-29 aukštesnysis 
SS ir policijos vadas „Rusija-Pietūs" ir Ukrainoje, o nuo 
l 941-11-l l - ,,Rusija-Šiaurė" ir Ostlande, kai griežtai at
sisakė būti pavaldus E. Kochui. 1944 Waffen-SS generolas. 
1944-08-27 apdovanotas Geležinio kryžiaus Riterio kry-
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žiumi. 1945-03- 05 Waffen -SS V savanorių kalnų korpu

so vadas. 1945-03-05 kaip 802-asis vermachto karys ap
dovanotas Ąžuolo lapais prie Geležinio kryžiaus Riterio 
kryžiaus. Dalyvavo mūšiuose Rytų Prūsijoje ir mūšiuose 
dėl Berlyno. 1945-05-02 Berlyne pateko į tarybinės ka
riuomenės nelaisvę. 1946-02-03 Pabaltijo karinės apygar
dos karo tribunolo nuosprendžiu pakartas Rygoje, buvu
sio geto teritorijoje. Nuteistuosius 7 sunkvežimiais atvežė 
į bausmės vietą kiekvieną prie atskirų kartuvių. Atidarė 
mašinos užpakalinį bortą ir pagal komandą nuvažiavo. 
Teismo nutarimu nuteistųjų kūnai turėjo kaboti 3 dienas, 
tačiau įvykdžius bausmę kitą dieną buvo nuimti. 

Ječys D. - 1943- 10 Alytaus apskrities ugniagesių ins
pektorius. 

Jedicke Georg - gimė 1887-03-26. Pirmojo pasaulinio 
karo dalyvis, apdovanotas 1-os ir 2-os klasės Geležiniu 
kryžiumi, vėliau - Fronto kovotojų garbės kryžiumi. Po 
karo įstojo į policiją. NSDAP narys (bilieto Nr. 346948), 
SS narys (bilieto Nr. 323869). 1936-10-01- 194 1-05-0 l 
tvarkos policijos inspektorius Vysbadene (XI karo apy
garda). 194 1-05-01 -194 1-07- 15 tvarkos policijos va
das Karaliaučiuje (I karo apygarda). 194 1-07-1944-03 
vyresnysis tvarkos policijos vadas prie vyriausiojo SS 
ir policijos vado Ostlande. Nuo 1941- 12-12 - SS grup
penfiihrer ir policijos generolas leitenantas. Vadovavo lie
tuvių policijos dalinių formavimui. 1941 - 10-14 inspek
tavo Vilniaus miesto policiją ir liko labai ja patenkintas. 
1944-03 išvyko į Vokietiją, ten naujo posto nebegavo. 
H . H immleris apdovanojo jį SS Garbės špaga ir SS žie
du „Mirties galva". Mirė 1969-03-10 Vysbadene. 

Jokubka - Lietuvos kariuomenės jaunesnysis leite
nantas. 1941 - vienas iš Vilniaus ypatingojo bt1rio orga
nizatoril1. 

Jonikas Ignas - kapitonas, 1943 l ietuv itĮ policijos 
2-ojo Vilniaus bataliono 1-os kuopos vadas. 

Jonušas Bronius - gimė 1899-02-27 MažeikitĮ aps. 
192 l - 01-20 buvo priimtas į 1-,} savanorių pėstininktĮ pul-
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ką Kaune kapelmeisteriu. 1937 Vasario 16-osios proga 

apdovanotas Gedimino V laipsnio ordinu. Baigęs karo 
tarnybą 3-e Vytauto Didžiojo pėstininkų pulke, nuo 

1937-05-20 perėjo i Vidaus reikalų ministerijos Policijos 

departamentą Kaune. Buvo Lietuvos kariuomenės ir po
licijos orkestrų kapelmeisteris. Karo metais - lietuvių po
licijos orkestro direktorius ir dirigentas. 1944 pasitraukė 

i Vokietiją, iš ten 1949-05-18 atvyko i JAV ir apsigyveno 

Baltimorėje. Mirė 1976-02-12 Omahoje. 

Jordan Fritz (kituose dokumentuose - Friedrich) -
gimė Eitkūnuose. Nedidelio ūgio krautuvėlės savininkas. 

SA ir SS hauptsturmfahrer, SD tarnautojas, Kauno srities 
komisariato II skyriaus vadovas, Kauno civilinės adminis
tracijos referentas žydų klausimais. Labai pikto būdo, jautė 

patologinę neapykantą žydams. l 941-08-15-1942-12-0 l 

Kauno geto komendantas. 1942 pabaigoje pasiųstas i 
Rytų frontą, ten žuvo. 

Jucius Juozas - 1942 lietuvių saugumo policijos sky
riaus prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvo
je Žinių direkcijos vadovas. 

Judickas Pranas - Ašmenos apskrities policijos vado 
pavaduotojas, nuo 1944-04-01 Lazdijų apskrities polici
jos vado pavaduotojas. 

Juknevičius Jonas - Lietuvos kariuomenės gene
ralinio štabo pulkininkas leitenantas, karo metais nuo 
1941-08-01 Vilniaus 1-ojo sargybos bataliono vadas, Vil
niaus apygardos policijos batalionų štabo viršininko pa
vaduotojas, nuo l 941-12 štabo viršininkas. Po karo ame
rikiečių okupacinėje kariuomenėje Vokietijoje vadovavo 
4-ajai lietuviškai sargybų kuopai. Mirė JAV. 

Jungclaus Richard - gimė 1905-03-17 Freiburge. Nuo 
1930 NSDAP narys (bilieto Nr. 305661), SA narys. Ne
trukus palieka SA ir pereina i SS (bilieto Nr. 7368), gauna 
1931-04-29 SS untersturmfuhrer laipsnį. 1935-04-20 SS 
sturmbannfulzrer, 1936-11-09 SS obersturmbannfuhrer, 
1937-09-12 SS standartenfuhrer. l 937-10-01 - 1938-11-14 
SS 12-ojo pulko vadas. 1940-0 l įstojo į Wajfen-SS kaip pus
karininkis, 1940-05 SS untersturmfuhrer d. R., 1941-08 SS 
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obersturmfuhrer d. R. l 938-11-30-1942-04-0l SS-Absch
nitt IV vadas. 1941 -04-20 SS oberfuhrer, 1942-04-20 SS 
brigadefuhrer. 1943-07-30 policijos generolas majoras. 

1943-1 1-09 - SS gruppenfuhrer ir policijos generolas lei

tenantas. Aukštesniojo SS ir policijos vado Ostlande šta
bo viršininkas. 1943-08-01-1944-09-16 - SS ir policijos 
vadas Belgijoje ir Šiaurės Prancūzijoje. 1945-04-14 žuvo 

kaip SS divizijos „Prinz Eugen" karys mūšyje prie Sado
vicų (Jugoslavija). 

Juodikis Bronius - gimė 1907. Lietuvos kariuomenės 
karininkas, atsargos leitenantas, vėliau policijos tarnau
tojas - Šakių ir Telšių policijos nuovadų viršininko pa

dėjėjas. Karo metais - Telšių apskrities policijos vadas. 

Nušautas sovietinių partizanų. 

Juodis Jurgis - gimė 1911 Kauno apskrityje, Kebliškių 
k. Mokėsi Pakruojyje, vėliau - Prienų „Žiburio" gimna
zijoje, Alytuje, Kauno meno mokykloje, karo mokyklos 
aviacijos skyriuje. Jam suteiktas jaunesniojo leitenanto, 
vėliau leitenanto laipsniai. 1939 vedė vokiečių karininko 
Reicherto dukterį, tai leido jam 1940 repatrijuoti į Vokie

tiją. 1941-06 grižo į Lietuvą kartu su žmona ir uošviu. Pra
dėjo tarnybą 2-ajame ( 12-ajame) lietuvių policijos batalio
ne 2-osios kuopos bC1rio vadu, vėliau tapo bataliono vado 
A. Impulevičiaus adjutantu. 1944 pasitraukė į Vakarus. 
Tęsė dailės studijas, įsigijo dailininko diplom,). Gyven
damas JAV bendradarbiavo žurnale „Karys". 1962 LSSR 
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamqjų bylų teisminė kolegi
ja už akiq nuteisė ji mirties bausme - sušaudyti. 

Juodvalkis Jonas - Zarasų apskrities policijos vadas. 
Juodviršis Jonas - lietuvių saugumo policijos Telšių 

apygardos viršininkas. 
Jurkšas Leonardas - gimė 1897-10-28. 1919 įstojo 

į Lietuvos kariuomenę. 1920 baigė karo mokyklą. Nuo 
1935 majoras, 4-o artilerijos pulko grupės vadas, Vy
čio kryžiaus kavalierius. 1941 l.ydos lietuvitĮ savisaugos 
kuopos vadas, vėliau - 4-ojo policijos bataliono vadas 
Ukrainoje. 1943 dėl ligos grįžo į Vilniq ir paliko tarnybą 
policijoje. Po karo dirbo Jungtiniq Tautq administracijos 
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pabėgėliams remti ( United Nations Relief and Rehabilita
tion Administration, UNRRA) vertėju prie prancūzų karo 

teismo Vokietijoje, vėliau tarnavo JAV daliniuose. Mirė 
1958-01-31 , palaidotas Dortmundo (Vokietija) katalikų 

kapinėse. 

Jurkūnas Juozas - gimė 1898-10-03. Baigęs karo 
mokyklą, tarnavo 2-ajame pėstininkų batalione, majo
ras. Bolševikų okupacijos metais buvo areštuotas. Nuo 
1941-08-28 lietuvių policijos 5-ojo bataliono Kaune vado 
pavaduotojas ir štabo viršininkas. 1944 įstojo į LVR. Vo
kiečių areštuotas ir išvežtasi Salaspilio (Latvija) koncen
tracijos stovyklą. Išlaisvintas gyveno Vokietijoje. 1952 
išvyko į JAV Mirė 1974-01-14 Leksingtone (JAV). 

Just Emil - gimė 1886-06-18 Strasbūre. Nors lietuvių 
kalbos nebemokėjo, tačiau buvo kilęs iš Rytprūsių lietu
vių ir savo lietuviškos kilmės neslėpė. Karo tarnybą pra
dėjo 1904-05-07. Nuo 1924 tarnavo abvere (karo žvalgy
ba ir kontržvalgyba). 1934-05-15 pulkininkas leitenantas, 
1939-03-01 pulkininkas. 1938-09-15-1940-08-31 - karo 
ir aviacijos atašė Kaune ir Rygoje, abvero rezidentūros 
Kaune (slaptas pavadinimas „Likog") viršininkas. Va
dovavo slaptai antisovietinei organizacijai „Lietuvos 
karinė organizacija". Nuo l 940-10-15 karo atašė Rumu
nijoje. Prasidėjus karui - karo komendantas FK 821, 
1941-10- 13 - Lietuvos generalinės srities saugumo zo
nos komendantas (der Kommandant des Sicherungsgebie
tes Litauen), o nuo 1941-11-01 iki 1944-08-20 - Lietuvos 
vyriausiasis karo lauko komendantas (Oberfeldkomman
dant), nuo 1942-10-01 generolas majoras. 1944-06-02 
apdovanotas Deutsches Kreuz in Silber. Buvo palankus 
lietuviams ir visuomet stengdavosi jiems padėti. Karo 
pabaigoje pateko į nacių nemalonę, buvo atleistas iš pa
reigų ir išsiųstas į Kuršo frontą. Nuo 1945-01-31 rezerve. 
1945-05-03 Berlyne suimtas sovietų. Niurnbergo proce
se kaip liudytojas liudijo palankiai Lietuvai. 1946 teis
mo procese Rygoje liudijo prieš F. Jeckelną. 1946-11-02 
Vilniuje nuteistas mirti, 1947-02 MVD Vilniaus rūmų 
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'"' l-labil. dr. K. Ėringis rašo, 
k,1d į sovicltJ nelaisvę pa• 

1cko prie Bauskės , sovichJ 
karinio tribunolo nuteistas 
ir Rygoje, šalia Operos ir 
baleto teatro ui kanalo 
csantiamc skvere, pakartas. 
2.r.: Gr:1ži(111as A., Uctuvn 
dvicj1J ok11pacij1J replėse 
1940- 1944, p. 10. 

požemyje sušaudytas ir slapta užkastas po Tuskulėnuose 
buvusio garažo grindimis 1468• 

Juška Antanas - Raseinių apskrities policijos vado 
pavaduotojas, nuo 1944-02-01 Marijampolės apskrities 
policijos vado pavaduotojas. 

Juškauskas Antanas - Ukmergės apskrities policijos 
Pagirio nuovados viršininkas. Nuo 1938-11-0 l Kauno aps
krities policijos nuovados viršininkas, o nuo 1939-05-20 
Kauno apskrities policijos A. Panemunės nuovados vir
šininkas. Karo metais - Kauno apskrities policijos vado 
pavaduotojas, nuo 1943-11-30 Alytaus apskrities policijos 
vadas. 

Kaiser Arthur - gimė 1900-05-26. Daktaras, Lietuvos 
generalinės srities Kainų nustatymo skyriaus vadovas. 

Kaktys Kostas - vyrūnas, Mažeikių apskrities poli
cijos Tirkšlių punkto vedėjas, nuo 1944-05-15 paskirtas 
Mažeikių nuovados viršininko pavaduotoju. 

Kalakauskas Eduardas - gimė 1911. 1940 okupavus 
Lietuvą pasitraukė į Rytų Prūsiją, gyveno Tilžėje. Karo 
metu - LietuvitĮ saugumo policijos skyriaus prie vokiečių 
saugumo policijos ir SD vado Kaune agentūros poskyrio 
viršininko pavaduotojas. 

Kalakauskas Vincas - lietuvių saugumo policijos 
Kauno apygardos valdybos IV (dešinitĮjtĮ srovit)) komi
sariato vadovas. 

Kalendra Kostas - gimė 1898 Rygoje. 1921-1929 es
kadrono vadas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, di rbo 
Lietuvos teismo organuose ( 1929-1933 prokuroro pa
dėjėjas). 1936 Šiaulių apskrities valdybos pirmininkas. 
Įvairiu metu buvo kelių apskričiq viršininkas. Karo me
tais - Vilniaus miesto ir srities piliečhĮ komiteto vidaus 
reikalq valdytojas, Vilniaus apygardos komisaro patarė
jas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, o po karo - į Kanadą. 

Kalmantas-Kalmantavičius Mykolas - gimė 1895. 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas, 1925- 1935 ŠaulitĮ 
sąjungos štabo viršininkas, 1935- 1936 tarnavo Lietuvos 
kariuomenės generaliniame štabe. Nuo 1941 -07-24 Kau-
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no karo komendanto, kuriam buvo priskirti policijos da
liniai, pavaduotojas. Po karo pasitraukė i JAV 

Kamptz von Jiirgen - gimė 1891-08-11 Auriche. 
NSDAP narys (bilieto Nr. 1258905), SS narys (bilieto 
Nr. 292714). 1938-03-12 SS oberfuhrer, 1939 04 20 SS 
brigadefuhrer, 1940-07-01 policijos generolas majoras, 
1940-11-09 SS gruppenfahrer. Vokietijos tvarkos policijos 
vado K. Daluege'o pavaduotojas, generalinis žandarmeri
jos inspektorius. 1942-08 lankėsi Lietuvoje ir inspektavo 
Lietuvos policijos dalinius. Nuo 1944-08-0 l - SS ober
gruppenfuhrer. Nuo 1943-09 iki 1945-05 - tvarkos polici
jos vyriausiasis vadas Italijoje. Mirė 1954-08-12. 

Karalius Albinas - gimė 1910. Lietuvos kariuomenės 
generalinio štabo kapitonas, šaulių kuopos vadas. Karo 
metais - Lazdijų apskrities policijos vadas, Vilniaus po
licijos mokyklos viršininkas. Priklausė Lietuvos laisvės 
armijai. Nuo 1944 partizanas. 1945 bolševikų suimtas. 

Karaša Motiejus - atsargos pulkininkas leitenantas, 
nuo 1941-07-16 L e. Lietuvos ugniagesių organizacijų są
jungos (LUOS) pirmininkas. 

Karlonas (Kartonas) Balys, Antano s. - gimė 1908, 
gyv. Stakliškių k., Prienų r. Lietuvos policijos pareigūnas, 
bolševikų suimtas 1940-08-26, kalintas Marijampolėje, 
1941 Kaune, pabėgo evakuojamas i Minską. Karo me
tais - vyrūnas, Alytaus apskrities policijos Simno punkto 
vedėjas, nuo 1944-05-05 paskirtas Vilkaviškio apskrities 
policijos Vilkaviškio nuovados viršininko pavaduotoju. 

Karosas Klemensas - vyresnysis leitenantas, nuo 
1941-09 lietuvių policijos atskiros transporto kuopos 
Kaune vadas. 

Karosas - kavalerijos leitenantas, policijos kavalerijos 
eskadrono vadas. 

Karpavičius Eugenijus - iki 1944-04-0 l l. e. Biržų 
apskrities policijos vado pareigas, o paskui patvirtintas i 
šias pareigas. 

Kausteklis Petras, Petro s. - gimė 1907, gyv. Tel
šiuose, Lietuvos policijos pareigūnas. Bolševikų suimtas 
1940-08-15, kalintas Kaune, kilus karui išsilaisvino. Nuo 
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1941-1 O Alytaus rajono saugumo ir kriminalinės polici

jos viršininkas. 

Kazakaitis Henrikas - Lietuvos kariuomenės genera

linio štabo majoras, nuo 1941-10 lietuvių savisaugos da

lių Šiaulių apygardos štabo viršininkas. 
Kazakevičius Aleksandras - kapitonas, Vilniaus 

atstatymo tarnybos (Wilnaer Aufbaudienst) bataliono 
4-jo būrio vadas, o nuo 1941-1 O lietuvių policijos Vil
niaus 2-ojo bataliono vadas. 

Kazakevičius Povilas - gimė 1901-0 1-15 Dusetų 

valsč. Zarasų aps. Nuo 1920-10-16 Lietuvos kariuome
nės savanoris. 1923-12-31 išleistas į atsargą ir pradėjo 
tarnybą Kauno kriminalinėje policijoje. Netrukus tapo 
nusikaltėlitĮ paieškos skyriaus vedėju. 1926-04-15 pradė
jo tarnybą pasienio policijoje. Lazdijų pasienio policijos 
rajono viršininkas. 1941-07 dirbo Vidaus reikaltĮ vadybos 
administracinio departamento referentu. Jam buvo pa
vesta organizuoti ir formuoti pasienio policijos tarnybą 
Lietuvoje. 1943-01-1944 Eišiškių apskrities viršininkas. 
1944 kartu su vokiečiais pasitraukė į Vakarus, gyveno 
Vokietijoje, po karo Anglijoje gyveno Petraičio pavar
de. 1952-01-09 sovietų spectarnybų pagrobtas ir išvežtas 
i Lietuvą, buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio. 
1968 grįžo į Lietuvą. Mirė 1975-01-20, palaidotas Zarasų 
aps. Dusetų kapinėse. 

Kazanas Afanasijus - gimė 1898-01 -23, rusų kilmės, 

Lietuvos kariuomenės kapitonas. Prasidėjus karui - Zara
Sl! apskrities tautinės darbo apsaugos rinktinės vado pa
vaduotojas. 1941- 1943 255-ojo lietuviq policijos batalio
no vadas Rytq fronte. Nuo 1944 - ZarastĮ apskrities karo 
komendantas. Artėjant Raudonajai armijai pasitraukė į 

Vokietiją, tačiau 1945, grįždamas i Lietuvą rezistencinei 
kovai, RyttĮ Pr('isijoje pateko į sovietų rankas ir buvo nu
teistas 25 metus kalėti. Bausmę atliko Uchtos, vėliau Vor
kutos lageriuose. Įvykus kaliniq sukilimui, 1953-08-01 
žuvo nuo sargybinio kulkos. 

Kaziūnas-Kazlauskas Antanas - 1928-06-05 priim
tas į tarnybą ir paskirtas geležinkeliq policijos Klaipė-
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<los nuovados Skuodo pasienio stoties viršininku. Nuo 
1929- 11-15 paskirtas geležinkelių policijos Šiaulių nuo

vados viršininku. 1932-01-01 paskirtas geležinkelių poli

cijos viršininko padėjėju. Nuo 1934-02-01 Zarasų apskri

ties policijos vadas, o nuo 1934- 10-0 l Kretingos apskrities 
policijos vadas. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laips
nio ordinu. Iki 1940-06-15 ir nuo 1941-06-23 - Alytaus 
apskrities policijos vadas, nuo 1941-11 Trakų apskrities 

policijos vadas. 
Kazlauskas Mikas - gimė 1898-07-06 Alytaus aps. Pra

dėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje savanoriu 1919-03-25. 
1924 pradėjo tarnybą pasienio policijoje. Apdovanotas 
Vytauto Didžiojo ordinu. 1939 pasienio policijos Zarasų 

baro viršininkas, atsargos kapitonas. Nuo 1941-06-28 Pa
nevėžio apskrities lietuvių policijos vadas, vėliau Utenos 
apskrities policijos vadas. Atsisakė siųsti jo vadovaujamus 
lietuvių policininkus ūkininkų iš savo ūkių iškraustyti, dėl 
to 1942-10 buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą. Po kurio 
laiko išėjo į laisvę, bet iš pareigų buvo atleistas. 1944 pasi
traukė į Vokietiją, 1949 emigravo į JAV. Mirė 1954 Hjusto
ne (JAV). 

Kemmerling- daktaras, vokiečių armijos pulkininkas 
leitenantas, generolo G. Poelo štabo viršininkas. 1944-07 
Vilniaus rajono gynybos štabo viršininkas. 

Kempf Werner - gimė 1886-03-09 Karaliaučiuje. 

1906-08-18 pradėjo tarnauti kariuomenėje. Pirmojo pa
saulinio karo metais jau buvo karininkas, 1933-04-01 pul
kininkas leitenantas, 1935-04-01 pulkininkas, 1939-01-18 
generolas majoras, 1940-07-31 generolas leitenantas, 
1941 -04-01 tankų armijos generolas. 1937 - 4-os tankl1 
brigados (,,Stutgart") vadas, 1939-09-01 - tankų divizi
jos „Kempf' vadas. l 940-10-0 l - 6-osios tankų divizijos 
vadas. 1941-01-06-1942-0l -31 XXXVIII tankų korpu
so vadas. 1940-06-30 apdovanotas Geležinio kryžiaus 
Riterio kryžiumi, o 1942-08-10 kaip 111-asis vermach
to karys apdovanotas Ąžuolo lapais prie anksčiau gau
to apdovanojin10. 1942-09-30-1943-08-18 - 8-osios 
armijos vadas. 1944-05-01- 1944-08-3 l vyriausiasis gink-
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luottĮjų pajėgų vadas Ostlande, pakeitė W. Braemerį. 

1944-I0-06-1944-12-04 Wogez (Prancūzija) armijos va
das. Nuo 1944- 12 rezerve. Mirė Goslare 1964-01-06. 

Kenstavičius Antanas - gimė 1906, kilęs iš garsios 
Kenstavičių-Kęsgailų giminės. Dar mokydamasis gim
nazijoje buvo aktyvus šaulių sąjungos narys, dalyvavo 
1923 Klaipėdos sukilime. Tapo Lietuvos kariuomenės 

karininku. Vėliau, baigęs aukštesniąją policijos mokyklą, 

dirbo geležinkelio, pasienio policijoje, Klaipėdos muiti
nėj e. Pirmosios bolševikų okupacijos metais kalintas. Iš 
kalėjimo ištrūkęs tą pačią dieną prisijungė prie Birželio 
23-osios sukilėlių. 1941- 1943 Švenčion ių apskrities poli
cijos vadas, nuo 1943- 11 -0 l Mažeikių apskrities policijos 
vadas, nuo 1944-02-15 paskirtas Trakų apskrities polici
jos vadu. 1944 vasarą ir rudenį prie Ventos ir Sedos daly
vavo kovose su vėl besiveržiančiais į Lietuvą sovietiniais 
okupantais, vadovaudamas Tėvynės apsaugos rinktinės 

pirmo pulko antrajam batalionui. Tuo metu buvo leite
nantas. Nuo 1948 gyvendamas Kanadoje, aktyviai daly
vavo l ietuvių veikloje, bendradarbiavo „Kardo" ir „Kario" 
žurnaluose. Lietuvai atkf1rus nepriklausomybę, jam buvo 
suteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Mirė 1997. Jo palai
kai 1998 pervežti palaidoti į Ukrinų (Mažeikių r.) bažnyt

kaimio kapines. 
Kerbelis Andrius - gimė 1893. Pulkininkas leitenan

tas. Vidaus reikalų vadybos Priverčiamojo darbo įstaigų 

vyresnysis inspektorius. Apdovanotas Vyčio kryžiumi. 
Kezys Jurgis - gimė 1902-02-06. Nuo 1937 Vil

kaviškio valsčiaus policininkas. Nuo 1942-01 -21 Vil
niaus m. policijos judėjimo reikah1 policijos viršininko 
pavaduotojas. 

Kielhorn Wilhelm - policijos vyresnysis leitenantas 
(Oberleut11ant der Schutspolizei), nuo 1943-07-07 - teis
mo karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje. 

Kiesylius Antanas - 1942 Kauno miesto policijos 
7-osios nuovados viršininkas. Nuo l 944-03-16 paskirtas 
Kauno m. policijos 3-iosios nuovados viršininku. 
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Kymantas Stasys - Kauno miesto policijos Rytinės 

apylinkės viršininko pavaduotojas, nuo 1944-01-0 l Kau
no miesto policijos 2-osios nuovados viršininkas. 

Kindurys Alfonsas - gimė 1905 Utenos apskri
tyje. Baigė karo mokyklą. Tarnybą policijoje pradėjo 
1930-05-01. Kitais metais paskirtas nuovados viršinin
ko padėjėju. Tais pačiais metais baigė policijos moky
klą. 1932-05-20 paskirtas Kėdainių nuovados viršinjn
ku. 1934-03-01 tapo Kauno miesto policijos nuovados 
viršininku. Tais pačiais metais apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 
1939-11-0 l paskirtas Kauno apskrities policijos vado pa
dėjėju. 1941 Policijos departamento direktoriaus sekreto
rius, nuo 1941-10-28 lietuvių apsaugos policijos reikalų 
tvarkytojo V. Reivyčio adjutantas. 1944 Policijos departa
mento referentas. 

Kirkntis, Antanas - gimė 1907. Lietuvos policijos tar
nautojas, kelių nuovadų viršininkas, lietuvių saugumo 

policijos Šiaulių apygardos valdininkas. Karo metais -
Alytaus rajono saugumo policijos tarnautojas. Nuo 1941 
Kėdainių apskrities policijos vadas, vėliau - Telšių apskri
ties policijos vadas. 1944 sovietų partizanų nušautas. 

Kirschtain Fritz -SSsturmscharfiihrer, 1943-1944 Lie
tuvos ir Ukrainos teritorijoje veikė 1005-ajame ypatinga
jame n5onderkommandou būryje, suformuotame iš rink
tinių esesininkų. 1968-12--09 Štutgarte (Vakarų Vokietija) 
prasidėjo jo teismas, tačiau dėl įrodymų trūkumo buvo 
išteisintas. 

Kittel Bruno - gimė 1922. Austrijoje baigė teatro mo
kyklą, saksofono ir klavesininių instrumentų muzikan
tas, kino aktorius ir dainininkas. Karo metais SS obers
charfūhrer, iki 1943 06 - fydų reikalų referentas Vilniaus 
gestapo įstaigoje; vėliau perkeltas į Kauno koncentracijos 

stovyklą (buvusĮ žydų getą). Aktyvus žydų geto likviduo
tojas Rygoje, Vilniuje ir Kaune. Pokarinis likimas autoriui 
nežinomas. 

Kizlaitis Vincas - Policijos departamento vyriausiasis 
iždininkas. 
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Klau Werner - Vilniaus srities komisariato Propa

gandos skyriaus vedėjas. 

Klaus - 1942 Panevėžio apygardos komisaro įstaigos 

štabo viršininkas. 
KJein Erich - majoras, iki 1942-10-08 karo belais

vių stovyklos Alytuje (Stalag 343) komendantas. 

Kleinschmidt - kapitonas, abvero Vilniaus skyriaus 
vadovas. 

Kleist Peter Bruno - gimė 1904-01-29. Daktaras, nuo 
1931 NSDAP narys {bilieto Nr. 1277679), SS narys (bilie
to Nr. 203045), 1934-1935 lenkų ir Baltijos valstybių re
ferato vadovas, J. von Ribbentropo biuro (NSDAP Diens

telle von Ribbentrop) pareigūnas; 1940 Užsienio reikalų 
ministerijos departamento viršininkas, paskui perėjo į 

A. Rosenbergo vadovaujamą Reicho užimtų Rytų sričių 
ministeriją. Germanizavimo akcijos Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje vadovas, visų užimtų Rytų sričių suvokietini
mo ekspertas. Nuo 1941-04-20 - SS sturmbannfahrer, 

apdovanotas SS reichsfahrer Garbės špaga ir SS žiedu 
»Mirties galva". 1941-11-06 ministerijos atstovas prie ar
mijos grupės „Šiaurė" štabo. Lietuvos teritorijoje vadova
vo specialiai sukurtos smogiamosios A grupės daliniams. 
1943 ministerijos regentas, Užimtų Rytų sričių m.inisteri
jos I /0 skyriaus (Ostland) vadovas. Po karo - neofašisti
nės organizacijos „Pasipriešinimo akcija" vadovas, vienas 
iš neonacizmo ideologų. Knygų "Tarp Hitlerio ir Stalino" 
(1950) ir „Europos tragedija" (1972) autorius. 

Klemas Albinas - nuo 1933 iki 1940 ir nuo karo pra
džios buvo Identifikacijos direkcijos Identifikacijos sky
riaus viršininkas, o nuo 1943 Identifikacijos direkcijos 
viršininkas. 

Klimaitis Algirdas Jonas - žurnalistas, buvęs lai
kraščio „ l O centų" redaktorius. 1941 vadovavo lietuvių 
partizanų būriui, įtariamas prisidėjęs prie holokausto. 
Jo būrio veiksmus LLV griežtai pasmerkė kaip gėdingą 
kriminalinį nusikaltimą. Netrukus iš viešojo gyvenimo 
pasitraukė. Po karo ramiai gyveno Vakarų Vokietijoje ir 

ten mirė 1987. 
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Klimavičius Vladas (kituose dokumentuose - Vikto

ras) - Lietuvos kariuomenės kapitonas. Lietuvos kariuo
menės 9-ojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono vadas. 1940 
areštuotas ir pasodintas į Kauno kalėjimą. Karo metais nuo 
1941-06-28 TDA batalione, nuo 1941 -07-03 TDA 1-ojo 
bataliono 4-ojo (7-ojo) būrio vadas, nuo 1941-08-25 Kau
no 4-ojo lietuvių policijos bataliono vadas; 1942-1 1-25 
perkeltas į 252-E batalioną ir paskirtas vadu, vėliau Ma
rijampolės apskrities viršininko pavaduotojas. LNP narys. 
1943-07 areštuojamas ir išvežamasi Salaspilio koncentra
cijos stovyklą. Kai 1944 buvo paleistas - Vietinės rinktinės 

Marijampolės karo mokyklos kuopos vadas. 1944-05-15 
vokiečių vėl suimtas. Po karo gyveno Vakaruose. 

Klipfel - kapitonas, Wirtschafts-komrnando komen
dantas Vilniuje. 

Klipštas Petras, Julijonos. - gimė 1908, gyv. Kalva
rijoje, Marijampolės r., saugumo policijos viršininkas. 
Bolševikų suimtas 1940-07-23, kalintas Marijampolėje, 
kilus karui išsilaisvino. Karo metais - lietuvių saugumo 
policijos Kauno apygardos valdybos V (ekonomin io) ko
misariato vadovas. 

Knobbe Walter - gimė 1899-08-20. Daktaras, Lie
tuvos generalinės srities Veterinarijos skyriaus vadovas 
(Abtl. Leiter Veterinarwesen). 

Kockritz Richard - nuo 1938-08-01 - SS narys (bi
lieto Nr. 393844), SS untersturmfahrer, policijos viršila. 
1941-12 dirbo Vilniaus tvarkos policijos vado įstaigoje. 

. Ko~ ~~tis Stepas - iki karo - Klaipėdos krašto pasie
ruo polICiJos tarnautojas. 1941 - Policijos departamento 
policijos inspektorius, nuo 1942 Policijos departamento 
policijos referentas. 

Ko~g ~ - nuo 1943-06-2 J policijos majoras, Šiaurės 
rytų Lietuv~Je vadovavo kovai su sovietiniais partizanais. 

. ~o_nradi von (Conradi) Otto - policijos leitenantas, 
~neslek"tuvi~ės ~psaugos karininkas prie vokiečių polici
JOS vadovybes Vilniuje. 

Kopelmanas M · · · . o1s1e1us, Simono s. - gimė 1895 Kau-
ne. lki karo draudimo b d • d. 

en roves irektorius. Karo metais 
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Kauno geto žydt/ policijos vadas. Po karo buvo tardomas 

NKVD. 

Kopfermann - Lietuvos generalinio komisaro įstai

gos propagandos skyriaus vedėjas. 
Kozlowski Wili - vokiecių policijos karininkas. Kau

no žydų geto apsaugos vadas. 1941-09-26 inscenizavo 

pasikėsinimą į save. Tą pacią dieną 1200 žydų nuvarė i 
IX fortą ir 1608 i IV fortą ir sušaudė. 1942-0 l Kauno geto 

komendantas. 
Krasnickas-Audronis Antanas - gimė 1910-08-20. 

Lietuvos aviacijos kapitonas, ,,Geležinio Vilko" organi
zacijos narys. Karo metais - Kauno kalėjimo viršininko 

padėjėjas, Alytaus apskrities policijos vadas. 
Krasnickas-Krosniūnas Stasys - gimė l 915. Lietu

vos aviacijos kapitonas. Nuo 1941 iki 1943-04-03 Alytaus 
apskrities policijos vadas. 

Krause Kurt - gimė 1889-01-10. NSDAP narys (bilieto 
Nr. 187587), SS narys (bilieto Nr. 51371). 1935-04-20 SS 
untersturmfuhrer, 1936-09-13 SS obersturmfiihrer. 1941 
karo belaisvių stovyklos Šiauliuose komendantas. Vėliau, 

jau būdamas SS oberst11rmbannfahrer, Rygos (Latvija) 
geto ir Salaspilio koncentracijos stovyklos komendantas. 
Karo pabaigoje Osvencimo koncentracijos stovyklos ko
mendan to pavaduotojas. 

Kreivys Vladas - laikinai ėjo Trakų apskrities polici
jos vado pareigas, nuo 1944-02-15 paskirtas laikinai eiti 
MažeikitĮ apskrities policijos vado pareigų. 

Kressner - aviacijos majoras, nuo 1943 vidurio iki 
1944 vidurio - abvero Kauno skyriaus vadovas. 

Kriaunaitis-,,Mongirdas" Izidorius - gimė 1899. 
Karybos mokslus baigė Prancūzijoje, kavaleristas. Lie
tuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas, nuo 
karo pradžios - policijos batalionų štabo viršininkas . 
Nuo 1941-08 Policijos departamento pagalbinės policijos 
referentas, nuo 1941-09 Policijos departamento savisau
gos referentas. Nuo 1941-10-24 iki 1942-09-30 Vilniaus 
apygardos policijos batalionų vadas. Vienas iš LLA vado
vų. 1944 Gedimino bokšte iškėlė tautinę Lietuvos vėliavą. 
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1944-1945 dirbo vokiečių žvalgybos ir diversijų mokyk
lose. Po karo nuo 1949 gyveno ir mirė JAV. 

Krieg Paui Reinhard Bernhard - gimė 1901-07-29 
Berlyne. NSDAP narys (bilieto Nr. 62099), SS narys 
(bilieto Nr. 12775). 1934-04-20 SS untersturmfuhrer, 
1936-09-13 SS obersturmfa/irer, 1937-04-20 SS haupts
turmfahrer, 1938-04-20 SS sturmbannfuhrer, 1938-11-09 
SS obersturmbannfuhrer ir apsaugos policijos pulkinin
kas leitenantas. Iki karo policijos direktorius Vitenber
ge. Nuo 1941-09-19 - Vilniaus miesto ir srities SS ir po
licijos vadas, nuo 1942-01-30 SS standartenfuhrer. Nuo 
1944-11 dirbo Vyriausiojoje reicho saugumo valdyboje. 

Kriegsheim - Generalinio štabo pulkininkas leite
nantas, vermachto užnugario rajono vado pėstininkų ge
nerolo K. von Roques'o štabo viršininkas. 

Kriščiūnas Juozas - gimė 1899-10-29 Marijampolės 
apskrityje. Nuo 1919-02-09 kaip savanoris kariavo su 
bolševikais ir lenkais. 1921-11-23 baigė karo mokslus ir 
gavo pirmą karininko laipsnį. Nuo 1931-11-23 Lietuvos 
kariuomenės kapitonas. 1934 dalyvavo nepasisekusiame 
voldemarininkų sąmoksle, po kurio buvo pažemintas iki 
eilinio ir pašalintas iš kariuomenės. Baigęs Vytauto Di
džiojo universiteto Ekonomikos fakultetą, dirbo banke. 
1940-07-12 areštuotas, o Birželio sukilimo išlaisvintas. 
Karo metais, nuo 1941-08-28, lietuvių pagalbinės poli
cijos 5-ojo bataliono vadas. 1941-10-09 suteiktas majoro 
laipsnis. 1942-04-26 dėl ligos iš tarnybos atleistas. Nuo 
1943-04-16 Vidaus reikalų vadybos Visuomenės reikalų 
departamento direktorius, lietuvių karių ir jų šeimų glo
bos vyriausiojo komiteto pirmininkas. Mirė 1976-11-17 
Maince (Vokietija). 

Krivickas Juozas - gimė 1894-07-08 Vismantų kai
me, Šiaulių apskr. 1920-10-17 baigė karo mokyklą. 
1922-06-0 l tarnybos labui perkeltas į Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo žvalgybos skyrių. 1924-01-01 
perėjo į pasienio policiją. 1927 tapo Kėdainių apskrities 
policijos vadu. 1937 paskirtas Ukmergės apskrities poli
cijos vadu ir apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
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Gedimino IV laipsnio ordinu. Bolševikmečiu iš tarnybos 
atleistas, tačiau represijų išvengė. Nuo 1941 vėl Ukmergės 

apskrities policijos vadas. 1944-07 pasitraukė i Vokieti
ją. Po karo emigravo i Angliją, gyveno Hotingene. Mirė 
1963-1 1-09. 

Kubiliūnas Petras - gimė 1894-05-29 Totoriškiuo
se, Rokiškio apskrityje, Skapiškio valsčiuje. Rygoje bai
gė realinę mokyklą. 1914 baigė Vilniaus karo mokyklą. 
Karo tarnybą pradėjo Turkestane. Pirmojo pasaulinio 
karo metais tarnavo caro armijos Rygos latvių pulke, ka
riavo Ukrainoje ir Kaukaze. Buvo apdovanotas Šv. Jur
gio kryžiumi su kalavijais. 1919, turėdamas pulkininko 
leitenanto laipsnį, grįžo į Lietuvą ir pradėjo tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje. 1919 suformavo batalioną ir su juo 
įsijungė į 3-ią pėstininkų pulką. 4-ojo pėstininkų pulko 
vado padėjėjas. 1920 l pasienio pulko vadas. 1922 suteik
tas pulkininko laipsnis. 1925 baigė DLK Vytauto kari
ninkų kursus. 1925-1927 studijavo Čekoslovakijoje, karo 
akademijoje. Nuo 1927 pradėjo tarnybą generaliniame 
štabe. Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas. Nuo 
1929-02- 10 iki 1934-06-07 generalinio štabo viršininkas. 
Vokietijos karinei vadovybei sutikus, Lietuvos kariuo
menės pulkų ir divizijų vadus perleido per vokiečių ka
riuomenės mokymo ir tobulinimo centrus. Tuo pat metu 
suorganizavo Aukštąją karo mokyklą. Kartu vykdė armi
jos vado pareigas. ,.Geležinio Vilko" organizacijos narys. 
Prisidėjo prie 1934-06-07 sukilimo, už tai buvo pašalinta~ 
iš kariuomenės, 1934-07 nuteistas mirties bausme, kun 
buvo pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. Tačiau po po
ros meti.Į kalėjimo bausmė buvo dovanota ir 1937 paleis
tas. Gyveno savo ūk.,ie, 1940-07-3 1 pirmosios bolševikų 
okupacijos metu areštuotas, kalintas Kaune. Jam buvo 
pritaikytas visiems kalintiems lietuviams puikiausiai ži
nomas garsusis RTFSR Baudžiamojo kodekso 58 straips
nis ir grėsė sušaudymas. Kaip mirtininkas nusiųstas i IX 
fortą. Norėjo repatrijuoti į Vokietiją, tačiau bolševikai ne
išleido. Prasidėjus karui iš kalėjimo išlaisvintas. LNP stei
gėjas. Nuo 1941-08-05 dirbo Lietuvos generalinės srities 
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Pirmuoju generaliniu tarėju ir Vidaus reikalų generaliniu 

tarėju. Imdamasis vadovauti lietuviškajai savivaldai , nea

bejojo savo pareigų atsakingumu. Per trumpt) laiką buvo 

organizuota lietuviškoji administracija. Jo pastangomis, 

nepaisant baisios karo audros, lietuviai turėjo lietuviškas 

įstaigas, lietuviškąją policiją, savus teismus, tautiškumo 

ženklus (vytį, trispalvę, himną). 1944 pasitraukė į Vo

kietiją, ten 1945-12 Vokietijos anglq zonoje Holšteino 

mieste buvo slaptai soviettJ žvalgybos suimtas ir išsiųstas 
į SSRS. Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo Teismo karinė 

kolegija 1946-07-25 nuteisė mirti. Nuosprendis įvykdytas 

tų pačių metų 08-22 Lubiankoje (Maskva). Jo sūnus Al
girdas karo metais tarnavo Waffen-SS ir 1944 Balkanuose 
žuvo mūšyje. 

Kunowski von - pulkininkas leitenantas. 194 1-08 
vokiečių karo lauko komendantas (Feldkommandantur 
819(V) Šiauliuose. 

Kuntze - pulkininkas, Ostlando reichskomisariato 
įstaigose buvo atsakingas už karo belaisvių stovyklas 
Lietuvoje ir Latvijoje. 

Kupstys Petras - lietuviq kriminalinės policijos 
Kauno apygardos kriminalinis komisaras. 

Kurmis Martin - SS obersturmfi.ihrer, iki 1941-1 O vo
kiečiq saugumo policijos ir SD įstaigos Lietuvoje IV sky
riaus (gestapo) viršininkas. 

Kuzma Alfonsas - gimė 1898, Sniegiškiq k., Dusetq 
vis., Zarasq aps., Zarasų policijos tarnautojas, raštved ys. 
Karo metais - Zarasų apskrities policijos vyrūnas, nuo 
1944-05-05 paskirtas Zarasų nuovados viršininko pava
duotoju. Antros sovietinės okupacijos metu partizanavo. 
1945 suimtas ir kalėjime sušaudytas. 

Kuzmickas Pranas - gimė 1902. Ukmergės kalėjimo 

tarnautojas. Karo metais - Ukmergės kalėjimo viršininkas. 
Kvaraciejus Juozas - karo metais Alytaus apskrities 

Butrimon ių policijos punkto vedėjas, nuo 1943-09-16 
paskirtas eiti Svyrių apskrities policijos vado pavaduoto
jo pareigų. 
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Kvcdaras V. - Biržų apskrities ugniagesių inspekto 

rius, vėliau, iki 1944-05 Bi ržų apskrities priešgaisrinės 

apsaugos vadas. 

Kvedaravičius Juo1,as - Alytaus rajono saugumo po

licijos vado pavaduotojas. 

Kviecinskas Stasys - gimė 1900. Lietuvos kariuome
nės kapitonas, Karo policijos mokyklos viršininkas. Nuo 
1941-07-24 voldemarininkq organizacijos tarybos nuta

rimu paskirtas Kauno karo komendantu. Kauno polici

jos bataliom1 viršininkas, nuo 194 1- 10-09 majoras. Iki 
194 1-Ll-25 ryšių karininkas prie vokiečiq 11-ojo rezer

vinio policijos bataliono. Paskui perėjo į Pirmojo genera
linio tarėjo įstaigą ir tapo P. Kubiliūno adjutantu. Vienas 
iš LN P vadovų, aktyvus „Geležinio Vilko" organizacijos 

narys. 
Kviklys Bronius-gimė 1913-11 - I0Zastrone,DaugailitĮ 

vlsč. Utenos aps. Žurnalistas, 1935-1940, 1942-1944 žur
nalo „Policija" administratorius ir techninis redaktorius, 
redagavo leidinius „Policijos kalendorius" (1936- 1940), 
„Policijos žinynas" (1940). 1941 Policijos departamento 
sekretorius, 1942 lietuvitJ policijos štabo (Policijos depar
tamento) Spaudos skyriaus vedėjas. Mirė 1990-08-28 Či
kagoje (JAV). 

Labutis Kazys - Lietuvos kariuomenės pulkininkas 
leitenantas. Karo metais - Vilniaus policijos bataliom1 
štabo narys, nuo 1941-10-24 lietuvitĮ savisaugos dalinitĮ 

Kauno apygardos vadas, 1944 Vietinės rinktinės Vilka
viškio apskrities komendantas. 

Lackner Heinrich - Vilniaus miesto komisaro štabo 
adjutantas ir referentas, o nuo 1942 - vedėjas (Stabslei
ter), kartu ir l bei 11 skyritĮ vadovas, gebietskomisaro 
pavaduotojas. 

Lakačiauskas Feliksas - Tauragės apskrities policijos 
BatakitĮ nuovados viršininkas, o nuo 1938-05-01 Kau
no miesto policijos mokomosios komandos viršininkas. 
l 939- 11-0 l paskirtas Kauno miesto policijos 3-iosios 
nuovados viršininku. Karo metais 1941 - 11 Kauno aps
krities policijos vadas, vėliau Tauragės apskrities policijos 
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vado pavaduotojas, nuo 1943- 11-0 l paskirtas eiti vado 
pareigų. 

Langas Voldemaras - 1941 repatrijavo į Vokietiją, ta
čiau prasidėjus karui grįžo į Lietuvą. Mokėjo rusų, lenkų ir 

vokiečių kalbas. Kapitonas, lietuvitĮ policijos 256-ojo ba
taliono vadas. 1945-02 Paviluosto komendantas. 1945-05 
laivu paspruko į Švediją, tačiau 1946-01 -25 švedų išduo
tas Sovietų Sąjungai. 1955 perduotas Vokietijai, nes pasi
sekė įrodyti, kad buvo Vokietijos repatriantas. 

Lange Rudolf - gimė 1910-09-18 Veisvasere geležin
kelių tiesėjo šeimoje. Mokėjo anglų ir prancūzų kalbas. 
1933-11 SA narys. Įgijęs aukštąjį teisinį išsilavinimą, 

1933 pradėjo dirbti Halės gestape. Nuo 1934 teisės dak
taras. Nuo 1936 gestapo tarnautojas. 1937-05-01 NSDAP 
narys (bilieto Nr. 4922869), 1937-09-30 SS narys (bilieto 
N r. 290308). 1938 dirbo Vienos gestape. 1939 valstybės 
tarėjas štutgarto gestape. 1940 SS hauptsturmfahrer, Vei
maro ir Erfurto gestapo vadovas. 1940-09 Berlyno gesta
po vadovo pavaduotojas. 1941 SS sturmbannfahrer. Karo 
metais 1941-06 kartu su operatyvine grupe „It atvyko į 
Rygą; liepos mėn. - Rygos kriminalinės policijos ir ges
tapo vadovas. Nuo 1941-12 Latvijo s saugumo policijos ir 
SD viršininkas, vyriausiojo saugumo policijos ir SD vado 
Ostlande pavaduotojas. 1942-01-20 dalyvavo Wannsee 
konferencijoje, kur buvo galutinai sprendžiamas žydų 
klausimas. Nuo 1943-11-09 SS obersturmbannfuhrer ir 
aukščiausiasis valstybės tarėjas. Nuo 1944-10 saugumo 
policijos ir SD vadas „Kraj Warty': 1945-01-30 SS stan
dartenfuhrer. Apdovanotas Vokiečių Auksiniu Kryžiumi. 
1945-02-09 žuvo Poznanėje, mūšyje priešo užimto savo 
įstaigos pastato šturmo metu. Kitais duomenimis, po 
karo gyveno Hanoveryje (VFR). 

Lapšys Jonas - Kauno miesto policijos vyresnysis 
vachmistras, nuo 1944-02-01 paskirtas Kauno m. 3-io
sios nuovados viršininko pavaduotoju. 

Lasys Balys - Eišiškių apskrities policijos Eišiškių 

nuovados viršininkas, nuo 1944-05-1 l paskirtas Alytaus 
policijos nuovados viršininku. 
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Lastas-Laustauskas Albinas - vyresnysis leitenantas, 
nuo 1943-03-1943-06 lietuvių policijos 11-ojo bataliono 

Ukrainoje vadas. 
Laugalaitis Leonardas - Ašmenos apskrities policijos 

Smurgainių punkto vedėjas, nuo 1944-01-31 perkeltas į 

Kauno m. ir paskirtas policijos nuovados vi ršin inko pa
vaduotoju. 

Lechthaler Franz - policijos majoras, 11-ojo rezervi
nio policijos bataliono vadas. Nuo 1941-07-30 visų lietu
vių policijos batalionų ir kitų padalinių vadas iš vokiečių 
pusės. 1943 vadovavo vadjnamajai Lechthalerio komisi
jai, kuri atrinko lietuvius jaunuolius, tinkamus tarnybai 
lietuvių SS savanorių legione. Iki 1943-04 SS „Galizen" 
divizijos 5-ojo policijos pulko vadas. 1962 Vakarų Vokie
tijoje nuteistas lygtinai 3,5 metų kalėti. 

LentzenAmold-gimė 1902-06-30. Nuo 1941-07-28 Kau
no apygardos komisaras. Nuo 1941-10 - SA oberfahrer, o 
nuo 1942-01-30 - SA brigadefahrer. Pokarinis likimas auto
ritu nežinomas. 

Levickis Albinas - gimė 1909-05-09 Kauno aps
krityje. Lietuvos kariuomenės generalinio štabo majo
ras. 1941 Gardino lietuvių savisaugos bataliono vad as. 
1943 15-ojo lietuvių policijos bataliono vadas. 1944 pasi
traukė į Vokietiją, ten po karo dirbo Tiubingeno lietuvių 
komiteto sekretoriumi. Mirė 1989 Australijoje. 

Libenschitz - pulkininkas, iki 1943-0 l abvero vad o
vas Ostlande (,, Abwehrstelle - Ostland"). 

Liepa Antanas - gimė 1896 Panevėžyje. Lietuvos kri
minalinės, vėliau saugumo policijos tarnautojas. 1940 bol
ševikq suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjin1e ir 
kankintas. Karui prasidėjus išsilaisvino. Nuo 1942 Pane
vėžio apygardos saugumo policijos viršinin kas. Po karo 
emigravo. Mirė 1962-06-13. 

Lietzmann Kari Siegmund - gimė 1893-08-01 Min
dene, Vestfalijoje. Prūsijos baronas, žinomo Pirmojo 
pasaulinio karo generolo sūnus. Nuo 1929 NSDAP ir 

SA narys. 1931 SA gruppenfuhrer. 1932 SA Gruppe
Ostlarid vadas. Nuo 1933-09 Prūsijos valstybės tarėjas. 
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1933-11- 12 Reichstago deputatas. Nuo 1933 SA 3-io
sios grupės vadas. Nacionalsocialistų raitininkų korpuso 

(NSRK) vadas. 1933 SA obergruppenfuhrer. Nuo 1934 
SA-Obergruppe JI (Stettin) vadas. 1935 Liaudies teismo 
narys. Nuo 1937 Nacionalsocialistų raitininkų korpuso 

ir Nacionalsocialistų vairuotojų korpuso Reicho inspek
torius. Nuo 1941 -07 iki 1944-09-17 Estijos generalinis 
komisaras. Apdovanotas auksiniu NSDAP ženklel iu . 

Talentingiausias generalinis komisaras Ostlande. Dėl 
savivaldos suteikimo Pabaltijo tautoms nuolat siuntė i 
Berlyną pareiškimus. Mirė 1945. 

Lileikis Aleksandras - gimė 1907-06-1 O Paprūdžiuo
se, Šliurpių k.,Vaiguvos valsčiuje (Šiaulių aps.). Mokslus 
pradėjo Vaiguvos pradžios mokykloje. Vėliau mokėsi 
Kražiq „Žiburio" gimnazijoje, Kauno karo mokykloje. 
Studijavo teisę Kauno Vytauto Didžiojo universiteto tei
sės fakultete, kartu dirbo Kauno kriminalinės policijos 
valdybos raštinėje. Lietuvos saugumo policijos tarnauto
jas. 1931- l 934 buvo Kvotų skyriaus darbuotojas. Lietu
vos valstybės saugumo policijos valdininkas. 1934- 1939 
dirbo Marijampolės apygardos saugumo policijos virši
ninko padėjėju, pavaduotoju. 1938 suteiktas leitenanto 
laipsnis. 1939 pabaigoje perkeltas dirbti i Vilniaus apy
gardą ir paskirtas saugumo policijos viršininko padėjėju

inspektoriumi saugumo reikalams. Tyrė garsiąją Džeba
lo Butajevo (Raudonosios Armijos kareivis) žūties bylą. 

1940, prieš sovietams okupuojant Lietuvą, pasitraukė į 

Vokietiją. Karo metais nuo 194 l -08 iki 1944 lietuvių sau
gumo policijos Vilniaus apygardos viršininkas. Aktyviai 
dalyvavo slaptame antinaciniame lietuvių sąjūdyje. 1944 
su šeima pasitraukė iš Lietuvos. Po karo buvo Garmiš
Partenkircheno pabėgėlių stovyklos Lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininku. 1949 iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklos bandė emigruoti i Amerikos žemyną, bet JAV 
imigracijos pareigūnų nebuvo įsileistas, mat apkaltintas 
kovojęs su sąjungininkais. 1955-10 pavyko pasitraukti į 

JAV. Nuo 1958 gyveno Bostone ir dirbo Lietuvių enci
klopedijos leidyklos reikalų ir administracijos vedėju. 
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Buvo aktyvus Amerikos lietuvių tautinės sąjungos na

rys. 1976 įgijo JAV pilietybę. 1994 Wiesenthalio centro 

iniciatyva pradedamas svarstyti jo Amerikos pilietybės 
klausimas, nes JAV teisingumo departamento Specialiųjų 

tyrimų skyrius apkaltino jį žydų persekiojimu, jam vado
vaujant Vilniaus apygardos saugumo policijai. Tais pačiais 

metais lankantis Lietuvoje jam buvo grąžinta Lietuvos 
pilietybė ir įteiktas pasas. 1995-01 Lietuvos generalinė 
prokuratūra paskelbė, kad nepavyko rasti dokumentų, 

įrodančių, jog jis prisidėjo prie žydų naikinimo, todėl ty
r imas nebus pradėtas ir A. Lileikis nebus persekiojamas. 
1995-02 generalinio prokuroro pavaduotojas A. Pėstinin

kas nusprendė panaikinti buvusį sprendimą ir V. Nikitino 
nurodymu grupei Specialiųjų tyrimų skyriaus darbuo
tojų buvo pavesta atlikti papildomą tyrimą. 1995-05-02 
Lietuvos generalinė prokuratūrą iškėlė jam baudžiamą
ją bylą. Netekęs JAV pilietybės, 1996-06-18 grįžo į Lie
tuvą ir 06-20 pirmą kartą davė parodymus. Nors naujų 
įrodymų nebuvo rasta, A. Lileikio byla 1997-08, genera
linio prokuroro K. Pėdnyčios teigimu, buvo baigta tirti 
ir netrukus atiduota teismui. 1997 paaiškėjo, kad A. Li
leikis prokuratūroje negali būti apklausiamas dėl blogos 
sveikatos, todėl Sein1as priėmė specialias Baudžiamojo 
proceso kodekso pataisas, teisininktĮ pasaulyje vadina
mas „Lileikio pataisomis". Nuo 1997 pabaigos įstatymai 

leido genocidu kaltinamų asmenų bylas perduoti teismui 
jų neapklausus ir jiems nesusipažinus su bylose surink
ta medžiaga. Vadovaujantis įstatymu „Dėl atsakomybės 
už Lietuvos gyventojų genocidą" buvo kaltinamas civilių 
gyventojtĮ persekiojimu Antrojo pasaulinio karo metais. 
TarptautinitĮ žydtĮ organizacijų ir JAV prokurorų be iš
lygt) dar iki teismo paskelbtas karo nusikaltėliu, nors jo 
byloje neužfiksuota nė vieno objektyvaus įrodymo, kad 
duodavo raštiškus nurodymus naikinti žydų tautybės as
menis. Teismo procesas vyko dalyvaujant tik kaltinamojo 
advokatui. A. Lileikio naudai liudijo Lietuvos kariuome
nės pulkininkas, žymus antinacinės rezistencijos narys 
A. šova, profesor iai Z. lvinskis ir A. Zaskevičius, dr. 
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T. Dirmeikis, buvusių Lietuvos politinių kalinių centro 

komiteto sekretorius V. Vaitiekūnas, buvęs politinis kali

nys V. Vilčinskas, netgi nesimpatizavę Lietuvos patriotams 

istorikas J. Jurginis ir buvęs Sovietų Sąjungos didvyris S. 
Apyvala. Jie teigė, kad A. Lileikis buvo aktyvus antinaci

nio pasipriešinimo dalyvis. A. Lileikio naudai liudija ir jo 

išgelbėtoji žydė Šifra Grodnikaitė, tačiau visi šie liudijimai 

liko neišgirsti. 2000-09-26 mirė nuo infarkto Vilniaus uni

versitetinėje ligoninėje. Po m irties byla nutraukta. 
Lincke - majoras, 1941-07 ūkio komendantas ( Wirts

chaftskommandeur) Lietuvoje, OKW referentas Lietuvos 

kolonizavimo klausimais. 

Linz (Lenz) - liaudies mokytojas, fanatiškas NSDAP 
narys, Lietuvos generalinio komisariato Švietimo sky
riaus vedėjas. 

Liormanas Raimundas - pulkininkas, 1944-05 pa
skirtas specialiu ryšių karininku ryšiams palaikyti su iš

vykusiais į Vokietiją lietuvių policijos pareigūnais ir ka
riais bei jų šeimų globos reikalams tvarkyti. Taip pat jo 
uždavinys buvo palaikyti ryšius tarp Mobilizacinio štabo 
ir savivaldos organų. 

Lipceris Benjaminas (Beno) - gimė 1896 Gardine. 
Karo metu Kauno gete vadovavo darbininktĮ brigadai, 
kuriai vokiečiai pavedė įvairius darbus Kauno gestapo 
įstaigoje. 1942-07 judenrato pavedimu vadovavo ŽydtĮ 

tarybos darbo skyriu i. 1944 žydų tvarkos tarnybos (Or
dnungsdienst) Kauno koncentracijos stovykloje (buvu
siame Kauno geto) vadovas. 1944-07 bandė pasislėpti , 

tačiau buvo gestapo susektas ir nužudytas. 
Lipčius Stanislovas - kapitonas, lietuvių policijos 

14-ojo batal iono vadas. 
Liudžius Antanas - vyrūnas, iki 1944-04-0 l Šakių 

apskrities policijos Jankų punkto vedėjas, paskui paskir
tas laikinai eiti Šakių nuovados viršininko pareigtĮ . 

Loew Werner - gimė 1912 Berlyne. Abvcro karini n
kas. 1937 atvyko į Lietuvą, 1940- 194 1 Kupiškio gimnazi
jos vokiečių kalbos mokytojas, dėjosi arš iu antifašistu. 
Karo metais - Kupiškio miesto komendantas, majoras. 

'"' LCVA, f. R- 1399, ap. l , 

b. 49, l. .131. 
Karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją. 

Lohndorf Johannes - gimė 1912-08-06. NSDAP na

rys (bilieto Nr. 753085), SS narys (bilieto Nr. 107029). 

1936-09-13 SS untersturmfilhrer, l 938-04-20 SS obers
turmfuhrer. l 939 SD hauptamt. 1939-04-20 SS haupts
turmfuhrer. Nuo 1939 SD valdyboje. 1943 komandiruotas 

į Lietuvą ir paskirtas vokiečių saugumo policijos ir SD įs
taigos Lietuvoje III skyriaus (SD) viršininku (SS sturn1-
bannfilhrer laipsnis) 1469• 

Lohse Hinrich - gimė 1896-09-02 Miulenbarbeke 
(Holšteinas). 1915- 1916 ei linis kareivis 76-ame rezervi
niame pėstininkų pulke fronte. 1919-1922 dirbo banke. 
Nuo 1921 NSDAP narys (Nr. 37522), pakartotinai nuo 
1925-06-13 (Nr. 7572). 1925-03-27-1945-05-08 NSDAP 
Šlėzvigo-Holšteino žemės gauleiteris, 1928-05-20 Prūsijos 
Landtago deputatas. l 928-09-08- 1929-04-l 4 Han1bur
go komisaras. Nuo l 932-07-15 „Šiaurės" žemių inspek
torius. 1933-01 -30 SA obergruppenfohrer. Nuo 1933-03 
Šlėzvigo-Holšteino ir Prf1sijos žemitĮ tarybos vyresnysis 
prezidentas. Nuo 1934 „Šiaurės bendrovės" preziden
tas. Nuo 1932- 11- 12 iki 1939 Reichstago deputatas. Nuo 
1939-09-22 XI karinės apygardos imperijos komisaras, o 
nuo 1942- 11 Šlėzvigo-Holšteino žemės reicho komisaras, 
ir kartu nuo 1941-07-25 iki 1944-08 - Ostlando reicho 
komisaras. Siekė perduoti Ostland:1 iš Rytų ministerijos 
pavaldumo tiesiogiai fiu reriui. Buvo neigiamai nusiteikęs 
Ostlando gyventoj tĮ atžvilgiu, tačiau nepritarė holokaus
tui ir draudė savo administracinio aparato darbuotojams 
dalyvauti jį vykdant. Laisvalaikiu rengė konstituciją, ku
rioje numatė, kad jo postas Ostlande turėttĮ bf1t i pavel
d imas. 1944-07-27 arm ijtĮ grupės „Šiaurė" operatyvinėje 
zonoje skiriamas rcicho gynybos komisaru. 1944-08 be 
Berlyno žinios ir sutikimo nusišalino nuo savo pareigt) ir 
pabėgo. 1945-05 anglai jį areštuoja. 1948 Bilcfeldo denaci
fikacijos tribunolo nuteistas 10 mettĮ kalėt i, po trejtĮ mctt), 
1951-02, dėl sveikatos bf1klės paleistas į laisvę. Kaip at
sargos karininkas gavo nemaž,} pensijų. Mirė 1964-02-25 
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Miulenbarbeke netoli Steinburgo (Šlėzvigas-Holšteinas). 
F. Jeckelnas, apibūdindamas Lohsę, rašė: ,,Ostlando klau

simu savo nuomonės Lohse neturėjo, o iš esmės laikėsi 

Hitlerio požiūrio. Lohse nenorėjo palaikyti jokio kontak
to su Ostlando gyventojais ir žiūrėjo i juos kaip į vergus. 
Jis grąžino iš Vokietijos Pabaltijo vokiečius, nes sutapo 
jų požiūris į vietinius gyventojus. Apskritai Lohse buvo 
pasyvus, tačiau geidė valdyti ir kovojo su visais vokiečių 

vadovais, kurie galėjo būti jam pavojingi. Charakterizuo
jant Lohse, reikia paminėti, kad jis tinginys, skystablauz
dis bonvianas, medžioklės, sporto, baliukų mėgėjas; ke
lionės i Vokietiją buvo jo mėgstamiausias ir pagrindinis 
užsiėmimas. Lohse didelis egoistas, kuris savo siekiams 
naudojo visas priemones, net melą ir intrigas, be to, jis 
bailys." 

Lormanas M. - kapitonas, nuo 1942-09-01 perkeltas 
iš 252E (rezervinio) bataliono į 255-ąjį policijos batalioną 

ir paskirtas jo vadu. 
Lukošius Balys - leitenantas, Vilniaus ypatingojo bū

rio vadovo B. Norvaišos pavaduotojas. 1943 pabaigoje 
perėjo tarnauti į savisaugos batalioną. 

Liith von Joachim - gimė 1907-05-26. Valstybės ta
rėjas, nuo 1942-01 -30 SA standartenfuhrer, Lietuvos ge
neralinio komisariato l skyriaus Politinio poskyrio (Abt. 
Leiter Politik) ir II skyriaus Kadrų poskyrio viršininkas. 

Mackevičius Mečislovas - vienas valstiečių liaudin in
kų vadovų, karo metais - teisingumo generalinis tarėjas. 

Mačiulis Justinas - 1943 Pabradės priverčiamojo dar
bo įstaigos viršininkas. 

Maeder Hellmuth - gimė 1908-07-05 Roterode, 
34-osios pėstininkų divizijos štabo adjutantas. 1941-
1943 Rytų fronte 297-osios pėstininkų divizijos bataliono 
vadas, numatytas visų lietuviškų savanoriškų SS junginių 
vadtĮ, Šiaulių karo komendantas, pulkininkas. 1944 Tė
vynės apsaugos rinktinės, arba Žemaičių rinktinės, vie
nas iš vadų. Drąsus, taktiškas, palankus lietuviams. Karo 
pabaigoje - elitinės divizijos „Grossdeutschland" vadas. 
1942-04-03 apdovanotas Geležinio kryžiaus Riterio kry-
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""' Pasinaudota A. Balaišio 
knyga „Lietuvos valstybės 
sienos apsaugos karininkai 
1918- 1940 m." 

žiumi, 1944-08-27 kaip 560-asis vermachto karys apdo
vanotas Ąžuolo lapais prie Geležinio Riterio kryžiaus, o 
1945-04-18 kaip 143-iasis karys - dar ir Kalavijais. Gene
rolas majoras. Po karo nuo 1958 iki l 968-09-30 tarnavo 
Bundesvere. 1960 pėstininkų karo mokyklos viršininkas, 
generolas leitenantas. 1970 korporacijų „Be/1-Aerospace" 
ir „Rheinmeta/1" (JAV) patarėjas. Mirė 1984-05-12 Ko
blence. 

Malskis Jurgis - lietuvių saugumo policijos Kauno 
apygardos viršininkas. 

Marcinėnas Stasys - iki 1944-02-10 geležinkelių poli
cijos nuovados viršininkas, paskui iš tarnybos atleistas. 

Marciūnas Jonas - gimė 1897-10-25 Griciūnų k., Pa
nevėžio apskrityje. 1921-12-18 baigė karo mokyklą. Nuo 
1924-01-01 pradėjo tarnybą pasienio policijoje: iš pradžių 
Ežerėnų (Zarasų), vėliau Trakų ir Alytaus baruose. Ap
dovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino V 
laipsnio ordinu. BolševiktĮ represijų išvengė. Karo metais 
įsidarbino Pravieniškių koncentracijos stovyklos raštve
džiu, vėliau sekretoriumi, o nuo 1942 pradžios viršininko 
padėjėju. 1944-09-03 suimtas ir uždarytas į Kauno NKVD 
kalėjimą. Karo tribunolo nuteistas 15 metq lagerių1m. 

Maskoliūnas Aleksas - Riešės-Kėdainit1 apskrities 
policijos Šėtos nuovados viršininkas, nuo 1939-10 per
keltas į VilnitĮ. Karo metais ŠakitĮ apskrities policijos va
das, nuo 1944-05-0 l Marijampolės apskrities policijos 
vadas. 

Mašalaitis Petras - nuo 1943 pabaigos Teisingumo 
vadybos KalėjimlĮ departamento direktorius. 

Matiukas Juozas - Kauno miesto policijos vado pava
duotojas, nuo 1944-01 -0 l paskirtas geležinkelitĮ policijos 
vado pavaduotoju. 

Matthiessen Martin - gimė 1901-02-26 Vėzelbur
nerkroge. NSDAP narys (bilieto Nr. 92345), SS narys 
(bilieto Nr. 277130). 1928 NSDAP ortsgrupenleiteris, 
1929 kreisleiteris, nuo 1931- l O Reichstago deputatas, ats
tovavęs Šlėzvigui-Holšteinui, nuo 1933 Šlėzvigo-Holštei
no žemės t1kio rūmų valstybės komisaras. 1936-05-14 SS 
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sturmbannfuhrer, 1938-04-20 SS obersturmbannfuhrer, 
1939-04-20 SS standartenfuhrer, 1941-04-20 SS ober
Juhrer. Nuo 1941-07 ūkinės inspekcijos „Šiaurė" karinės 
administracijos vadovo pavaduotojas ir kartu Ostlando 
reicho komisariato Vyresniosios ūkio tarnybos vadovas. 
Pokarinis likimas autoriui nežinomas. 

Matulaitis Bronius - gimė 1901-01 -29. Tarnybą 
armijoje baigė turėdamas puskarininkio laipsnį . Iki so
vietinės okupacijos Kauno miesto policijos judėjimo 
reikalų 10-osios nuovados viršininkas, o nuo 1939-10 
Vilniaus miesto policijos judėjimo reikalų viršininkas. 
Karo metais - nuo 1941-06-24 Vilniaus miesto judėjimo 
reikalų policijos viršininkas. Karo pabaigoje pasitraukė 
į Vakarus. 

Matulis Jonas - kapitonas, 14-ojo lietuvių policijos 
bataliono vadas, o nuo 1943-03 256-ojo, paskui 10-ojo 
lietuvių policijos batalionų vadas. 

Matulis Kazys - 1941- 1944 - vienas lietuvių saugu
mo policijos vadovų, lietuvių saugumo policijos skyriaus 
prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje vir
šininko S. Čenkaus nuolatinis pavaduotojas. 

Mažeika Kazys, Juozo s. - gimė 1909 Abakų k., Karte
nos vals., Kretingos aps. Medininkų-Ukmergės apskrities 
policijos Kovarsko nuovados viršininkas, nuo 1939-10 
perkeltas į Vilnių. Karo metais - Alytaus apskrities poli
cijos Alytaus nuovados viršininkas. Nuo 1944-05-15 at
leistas iš tarnybos. Po karo suimtas ir 1949 nuteistas. Tar
dymo parodymai 1964-01 -14 paskelbti sovietq spaudoje. 

Meyer Alfred - gimė 1891 -10-05 Getingene valsty
bės tarėjo šeimoje. 1912-0 l pradėjo karo tarnybą 68-ame 
pėstininkų pulke Koblence. 1913 gavo karin inko laips
nį. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, 1914 kuopos vadas, 
l 915-12 vyresnysis leitenantas ir batai iono adjutantas. 
Nuo 1916-09 bataliono vadas. Apdovanotas JI (1914-12) 
ir l (1915-12) klasės Geležiniu Kryžiumi. 1917-04 pa
teko į prancūzų nelaisvę. 1920-03 grįžo į Vokietiją tu

rėdamas kapitono laipsnį. Dirbo šachtoje, studijavo 
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Bonos ir Viurtcburgo universitetuose, 1922 tapo politi
nių mokslų daktaru. 1923- 1930 Gelzenkirchene vienos 
šachtos teisės referentas. Nuo 1928-04-0 l NSDAP narys 
(bilieto Nr. 28758), Ge)zenkircheno ortsgrupenleiteris. 
1929- 10-01- 1930 Emscher-Lippe apygardos vadovas. 
Nuo 1931 -0 l iki 1945-05-08 NSDAP Šiaurės Vestfalijos 
gauleiteris. 1930-09- 14- 1933 Reichstago deputatas nuo 
Šiaurės Vestfalijos. 1932 Bochume leidžia laikraštį „Rau
donoji žemė" (11Rote Erde"). Nuo 1933-05-16 reicho vieti 
ninkas Lipė ir Šauburg-Lipė žemėje. 1934-08-01 Vokiečių 
teisės akademijos narys. 1936-02-24 Lipė ir Šauburg-Lipė 
žemės valstybės ministras ir vyriausybės vadovas (Rei
chsstatthalter ). Nuo 1938-11-09 SA obergruppenfuhrer. 
1939 Vestfalijos provincijos oberprezidentas. Karo pra
džioje - vienos armijos vakaruose administracijos vado
vas, vėliau, nuo 1939-09-06, paskirtas į 6-ąją karinę apy
gardą (Šiaurės Vestfalija). Nuo 1941 -11 -17 Užimtų RytLĮ 
sričių ministerijos valstybės sekretorius, A. Rosenbergo 
pavaduotojas; buvo atsakingas už tris pagrindinius sky
rius: politikos, admjnistracijos ir ūkio. Ne kartą lankėsi 
Lietuvoje. 1942-01 -20 dalyvavo Wannsee konferencijoje, 
kur buvo priimtas sprendimas dėl galutinio žydų klausi
mo. Nuo 1942-11- 16 Šiaurės Vestfalijos reicho gynybos 
komisaras. 1945-05 žuvo nuo šaunamojo ginklo (mano
ma, kad savižudybė). 

Meyer August - SS hauptsturmfuhrer, saugumo po
licijos ir SD Vilniaus skyriaus referentas žydų klausi
mu. l 943-06 išsiųstas į frontą. 

Meyer Bruno - gimė 1909-08-15 - Lietuvos gene
ralinės srities Propagandos skyriaus vadovas (Abtl. Leiter 
Propaganda). 

Meyer Johannes - gimė 1890-07- I 9. Daktaras, NSDAP 
narys (bilieto Nr. 21 76339), SS narys (bilieto Nr. 391820). 
Vokietijos priešgaisrinės apsaugos policijos generalinis 
inspektorius, pavaldus Trečiojo reicho tvarkos policijos 
vadui (K. Daluege). Nuo 1944-04 20 SS gruppenfuhrer ir 
policijos generolas leitenantas. Ne kartą lankėsi Lietuvo
je. Pokarinis likimas autoriui nežinon1as. 
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Meinel Karl - pulkininkas leitenantas, 1942-06-06-

1942-08-0 l Šiaulių karo belaisvitĮ stovyklos (Stalag 361) 
komendantas. 

Meins Heinrich - gimė 1907-02-03. Lietuvos genera

linės srities Patikėtinių skyriaus vadovas. 
Meyszner August - gimė 1886-08-30 Grace (Austri

ja). NSDAP narys (bilieto Nr. 6119650), SS narys (bilieto 
Nr. 263406). Austrijos-Vengrijos, Austrijos Respublikos 
ir Trečiojo reicho karininkas. Nuo 1935-02-20 SS ober
fuhrer, 1937-04-0 l policijos pulkininkas leitenantas, 1938-
03-18 policijos pulkininkas, 1938 Reichstago deputatas. 
1939-04-0 l policijos generolas majoras. 1940-04-20 SS 
brigadefuhrer. Nuo 1940-09-10 tvarkos policijos vadas 
Norvegijoje. 1942-01 -01 SS gruppenfuhrer ir policijos 
generolas leitenantas. Žandarmerijos generalinis ins
pektorius, ne kartą lankėsi Lietuvos generalinėje srityje. 
1942-01 -24- 1944-04-0l SS ir policijos „Serbien, Sands
chak und Montenegro" vadovas. 1946-12-22 Jugoslavijo
je nuteistas mirties bausme ir 1947-01-24 pakartas. 

Mekišius Domas - iki 1944-03-0 l Švenčionių aps
krities policijos Adutiškio punkto vedėjas, paskui pa
skirtas Kėdainių apskrities policijos Kėdainių nuova
dos viršininko pavaduotoju. 

Menger - gimė 1888. Mėsininkas. Majoras, nuo 
1943-11 Centrinės lietuvių pagalbinių dalinių įstaigos 
(~entr~.l~t~l!e !u: litauische Hilfwillige) viršininkas; supa
nieka zmreJo ! lietuvius. 

~~nt~ - SS un_te~sturmfuhrer, 1943 vokiečių saugumo 
po~c1!os ir SD Vilniaus skyriaus 5-ojo poskyrio (krimi
nalme policija) viršininkas. 

Mertens - hauptt ,r, .. h rr. . . ruppJ u rer, 1 odt organizacijos atsto-
vas L1etuv0Je. 

Merz - kapitonas, Radviliškio karo komendantas. 
Messner Jozef Iki · k 1 . . - pu nm as eitenantas, nuo 1942-0 l 

k
Vilrnaus 344-osios karo belaisvių stovyklos (Stalag 344) 
omendantas. 

Meškauskas Juozas - kanauninka b K • . . . s, uvęs auno ku-
mgų semmanJos profesorius, Kauno metropolijos kuri-
704 

t, 

joje - sinodinių teisių ir religinių knygų cen zorius, karo 

metais - karo komendantūros kapelionas, Kauno įgulos 
bažnyčios rektorius ir policijos batalionų vyresnysis ka

pelionas. Po karo gyveno JAV. 
Metzner Franz- gimė 1895-05-26. Daktaras, NSDAP 

narys (bilieto Nr. 355139), SS narys (bi1ieto Nr. 290263), 
SS obersturmbannfuhrer, SD Vyriausiosios valdybos at
sakingas pareigūnas. Ostlande buvo atsakingas už psichi
nių ligonių naikinimą. 

Michelevičius Antanas - gimė 1895. Pirmojo pa
saulinio karo metais tarnavo Rusijos karo laivyne. Ne
priklausomoje Lietuvoje Lietuvos kariuomenės štabo III 
skyriaus komplektavimo poskyrio karininkas. Bolševiki
nės okupacijos metu, likviduojant štabą, paskirtas į LSSR 
karinį komisariatą. Nuo 1941-07-14 laikinai ėjo Policijos 
departamento direktoriaus pareigas, pulkininkas leite
nantas. Netrukus voldemarininkų areštuotas ir pašalintas 
iš pareigų. Mirė 1956-02-21 Lenkijoje. 

Mickevičius Alfonsas - Mažeikių rajono kriminali
nės policijos viršininkas. 

Mikelionis Kazys - Kauno rajono lietuvių saugumo 
policijos vadas. 

Mikšys Juozas - leitenantas, nuo 1942-11-20 lietuvių 
policijos 252-ojo bataliono 3-iosios kuopos vadas. 

Mikšys Norbertas - gimė 1897. Iki karo Kauno kri
minalinės policijos Agentūros skyriaus vedėjas. 1941 -07 
Vilniaus saugumo policijos politinės srities viršininkas. 
Nuo 1941 -08 Lietuvių pagalbinės valstybės saugumo po
licijos Vilniaus apygardos viršininkas. 

Milaševičius Aleksandras - gimė 1906 Seinuose. 
Baigė Kauno karo mokyklą. Kavaleristas, Lietuvos ka
riuomenės 2-ojo kavalerijos Kunigaikštienės Birutės 
pulko karininkas. 1940 kapitonas. 1942 kariavo Rytų 
fronte, suteiktas majoro laipsnis. 1943 2-ojo lietuvių 
statybos bataliono vadas. 1944 pabaigoje kartu su šeima 
išvyko į Vokietiją, ten 1945-02 Drezdene pakliuvo po 
bombomis. Žuvo visa jo šeima. Grįžo į Lietuvą ir įsi 
traukė į antibolševikinį partizaninį karą (slapyvardis 
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Ruonis). Vadovavo partizanų apygardai. 1949-09-09 
žuvo mūšyje. Palaidojimo vieta nežinoma. 

Mileška Albertas - 1943 Teisingumo vadybos Kalėj i 

mų departamento direktorius. 
Miliauskas V. - kapitonas, 257-ojo lietuvių policijos 

bataliono vadas, prieš tai vadovavo reprezentacinei poli
cijos kuopai. 1943 apdovanotas 2 klasės Ženklu už drąsą 
ir nuopelnus Rytų tautų gyventojams, pasidabruotu su 
kardais. 1945 žuvo Vokietijoje, palaidotas Bedburge prie 
Reino. 

Milmantavičius Antanas - iki 1938-03-01 Šakių aps
krities policijos vadas, paskui - Tauragės apskrities poli
cijos vadas. Šias pareigas ėjo ir karo metais. 

Mintautas Fabijonas - gimė 1901. Lietuvos policijos 
tarnautojas, nuovados viršininkas. Karo metais - Taura
gės policijos nuovados viršininkas, Utenos apskrities po
licijos vado padėjėjas, nuo 1944-01 -0 l Zarasų apskrities 
policijos vadas. 

Misevičius Mykolas - gimė 1906-07-08. Gerai mokė

jo vokiečių ir anglų kalbas. Nuo 1935-06-0 l Kauno mies
to policijos eismo reguliavimo nuovados viršininko pa
vaduotojas, nuo 1940-02-29 - viršininkas. Iki 1944-04-01 
Kauno miesto policijos judėjimo nuovados viršininko 
pavaduotojas, o nuo 1944-04-01 paskirtas Kauno miesto 
policijos judėjimo nuovados viršininku. 

Miškinis Vincas - Naujosios Vilnios-Kauno apskri
ties policijos Vilkijos nuovados viršininkas, nuo 1939-10 
perkeltas į Vilnių. Karo metais - Vilniaus miesto policijos 
1-osios nuovados viršininkas. 

Mockus Stasys - 1941 VRM, o paskui Vidaus reikalų 
vadybos Savivaldybių reikalų departamento direktorius. 

Moller Hinrich - gimė 1906-04-20, nuo 1924 NS
DAP narys (bilieto Nr. 113298), nuo 1929-02-0 l SA narys. 
1930-04 pradėjo tarnybą policijoje. 1930-10 paliko SA ir 
tapo SS nariu (bilieto Nr. 5741). 1931 -11-21 SS unters
turmfiihrer, 1933-04-20 SS sturmhauptfiihrer, 1934-03-0 l 
SS sturmbamifiihrer, 1935-01 -30 SS obersturmbannfi.ihrer, 
1936-01-0 l SS standartenfi.ihrer, 1941-08-0 l SS ober-
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fiihrer. 1934-07-07- 1942-09-0l SS 50-ojo pulko vadas, 
kartu nuo 1941-08-04 iki 1944-04-0 l SS ir policijos va

das Est ijoje. 1943-06-11 policijos pulkininkas, SS haupts
turmfiihrer d. R. Waffen SS. 1944-01-30 SS brigadefiihrer 
ir policijos generolas majoras, SS oberabschnitt Ostland 
štabe. Mirė 1974-10-13 Noimiunsteryje. 

Moller - jūrų kapitonas (komandoras), Klaipėdos 
(Mėmelio) tvirtovės komendantas. Nuo 1945-02 tokį pat 
postą užėmė Pilau. 

Morat Hans - nuo 1926-10-18 iki 1933-02-04 Vokie

tijos pasiuntinys Lietuvoje. 
Morkūnas Jonas - Ukmergės apskrities policijos nuo

vados viršininko pavaduotojas. 
Morkūnas Karolis - Kauno m. policijos vyr. vachmis

t ras, nuo 1944-01-21 paskirtas Kauno m. policijos nuova
dos viršininko pavaduotoju (be nuovados), paliekant ko
mandiruotu prie Generalinio komisaro KaimĮ įstaigos. 

Moser Hans - NSDAP kreisleiteris ir SA vadas Tilžėje. 
SA ir SS dalinių organizatorius Klaipėdoje (Mėmelyje). 

Motiekaitis Vladas - 1942 lietuvių policijos simfoni
nio orkestro vadovas ir dirigentas. 

Miicke Herbert - gimė 1906-10-1 1. Lietuvos genera
linės srities komisaro įstaigos Susisiekimo skyriaus va
dovas. 

Milller August - SS obersturmfi.ihrer, vokiečių saugu
mo policijos ir SD įstaigos Lietuvoje IV skyriaus (gesta
po) viršininkas. Tiesiogiai dalyvavo šaudant žydus Kauno 
IX forte. Nuo 1943 vokiečių saugumo policijos ir SD Vil
niaus skyriaus viršininkas. 

Miiller Hermann - žandarmerijos leitenantas, vienas 
iš SS ir policijos bei žandarmerijos vadovLĮ Kaune. 

.MiiJler Paui - gimė 1905-08-26. NSDAP narys (bi
lieto Nr. 3846146), SS narys (bilieto Nr.133633), nuo 
1938-09 11 SS untersturmfiihrer, iki 1943 vokiečiLĮ sau
gumo policijos ir SD įstaigos Lietuvoje III skyriaus (SD) 
viršininkas. 

Murer Franz - gimė 1912-01-24 Austrijoje, Štirijos 
provincijoje. Nuo 1933 NSDAP narys, SS karininkas. 
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1941-08-1943-07 Vilniaus miesto komisaro H. Hings
to asmeninis adjutantas ir referentas žydų klausimams, 
Vilniaus geto organizatorius ir administratorius. Po 
karo slapstėsi, bet 1947 buvo atpažintas Vienoje ir suim
tas. 1948 Vilniuje nuteistas 25 metus kalėti, tačiau 1960 
N. Chruščiuvu nurodymu paleistas. l 963-06 Austrijoje, 
Graco mieste, dar kartą teistas, tačiau buvo išteisintas. 

Musil Walter - gimė 1894-06-08, austras. Dakta
ras. Nuo 1942-11-30 policijos pulkininkas leitenantas. 
1943- 1944 vokiečių tvarkos policijos vadas prie SS ir po
licijos vado Lietuvoje. Kartu nuo 1943-09 lietuvių savi
saugos dalinių inspektorius. 

Nabersberg Carl - gimė 1908-07-11 Krefelde. Nuo 
1925 NSDAP narys, organizacijos „Hitler-Junged" (HJ) 
obergebietsfuhrer, Vokietijos nacionalsocialistinės stu
dentų draugijos vadovas, hauptabteilungsleiteris, Lietu
vos generalinio komisaro (dr. A. T. von Rentelno) pava
duotojas ir nuolatinis atstovas, Generalinio komisariato 
Politikos ir Administracijos pagrindinių skyrių vadovas. 
Tai buvo savimi pasitikintis, žiaurus žmogus, nemėgo 
lietuvių. Naudojosi savo padėtimi. Buvo bailys ir, kai tik 
tapo pavojinga, pabėgo i Vokietiją . 

Nagrodskis Stasys - 1919 Žiežmarių komendantū
ros vadovas, 1920 pabaigoje - Lietuvos kariuomenės 
2-ojo kavalerijos pulko vadas, kavaleristas, majoras. 
1943 5-ojo lietuvių statybos bataliono vadas. 

Narakas Juozas - gimė 1899-12-05 Bružių k. Mokė
si Panevėžio realinėje mokykloje, tačiau brandos atesta
tą gavo 1926 Ukmergės gimnazijoje. 1919-03 savanoriu 
įstojo i Lietuvos kariuomenę. Paskirtas į 4-ąjį pėstininkų 
pulką. 1919 baigė Karo mokyklą, 1920-10- 11 dalyvavo 
kovose su lenkais. 1923 baigė Aukštuosius karininkų 
kursus ir buvo perkeltas i karo aviaciją. 1924 baigė Karo 
aviacijos karininkų kursus. 1926 tapo majoru. 1927 pa
skirtas 1-osios naikintuvų eskadrilės vadu. 1929 baigė 
Prahos karo akademiją ir paskirtas Lietuvos karo avia
cijos štabo viršininku ir drauge karo aviacijos viršininko 
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padėjėju. 1932 generalinio štabo pulkininkas leitenantas. 
Organizacijos „Geležinis Vilkas" narys. Už dalyvavimą 
1934-06-07 perversme buvo nuteistas mirties bausme, 

kuri po malonės prašymo pakeista 12 metų kalėjimu. 
1936 bausmė dovanota, paleistas iš kalėjimo. 1937-1940 
tarnavo Prekybos pramonės rūmuose referentu. 1938 
grąžintos teisės ir karinis laipsnis. l 938 „Lietuvos spar
nų" atsakingasis redaktorius. 1941-02 suimtas bolševikų 

ir kalintas iki 1941-06-23. 1941 LLV vidaus reikalų mi
nistro pavaduotojas, pulkininkas. Lietuvos generalinės 
srities vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas. Dėl 
pasipriešinimo jaunimo mobilizacijai 1943-03-16 suim 
tas ir laikytas Štuthofo koncentracijos stovykloje iki 1945. 
1945 išvyko i Švediją. Bendradarbiavo „Karyje", ,,Mūsų 
žinyne", ,,Lietuvos sparnuose", ,,Paukščių keliuose". Mirė 

1989-08-06 Geteborge. 
Narbutas Balys - kapitonas, pagalbinės policijos tar

nybos 5-ojo bataliono 2-osios kuopos Kaune vadas. 
Narušis Stasys - majoras, 1939 tarnavo Lietuvos ka

riuomenės štabo spaudos ir švietimo skyriuje. 1943 Vil
niaus 3-iojo lietuvių statybos bataliono organizatorius ir 
vadas, vėliau - Vilniaus 4-ojo lietuvių statybos bataliono 

vadas. 
Nazaras Petras - gimė 1907. Kapitonas. Nuo 1941-

08-16 lietuvių policijos 1-ojo bataliono Vilniuje vadas. 
Paskui iki 1943-01-31 251-ojo policijos bataliono vadas. 
Karo pabaigoje 14-ojo lietuvių policijos bataliono vadas. 

Neimerkel - pulkininkas, iki 1941 rudens Abwehrstel
le „Konigsberg" 3-iojo skyriaus vadovas, paskui Abwehrs
telle „Ukraina" tarnautojas, nuo 1943-0 l abvero vadovas 
Ostlande (,,Abwehrstelle - Ostland"). 

Neise - SA obersturmbannfuhrer, Lietuvos generali
nio komisaro dr. A. T. von Rentelno referentas. 

Nenorta Pranas, Simo s. - gimė 1897, gyv. Kaune. 
Lietuvos Saugumo policijos departamento bendro sky
riaus viršininkas; suimtas 1940-07-2 1, kalintas Kaune, 
kilus karui išsilaisvino. Nuo 1942 LietuvilĮ saugumo poli-
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cijos skyriaus prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado 
Lietuvoje Bendrosios direkcijos vadovas. Po karo emigra
vo į JAV. 

Neugebauer Rudolf - gimė 1912-12-21. NSDAP na
rys (bilieto Nr. 1086615), SS narys (bilieto Nr. 266047), 
1938-03-12 SS untersturmfiihrer. Karo metu SS obers
turmfiihrer, vokiečių saugumo policijos ir SD štabo Vil
niuje IV skyriaus (gcstapo) B posk-yrio viršininkas. Nuo 
1942-02 iki 1943-10 vokiečių saugumo policijos ir SD va
das Vilniuje, pakeltas SS hauptsturmfiihrer laipsniu. Vė
liau perkeltas į Kauną, SD štabą Lietuvoje. Iš Lietuvos iš
vyko į Budapeštą. Pokarinis likimas autoriui nežinomas. 

Neum Walter - gimė 1902-04-01 Braunšveige. Bū

damas 17 metų įstojo į savanorių korpusą ir dalyvavo 
įvairiuose mūšiuose. NSDAP narys (bilieto Nr. 869342), 
gauamtsleiteris. SS narys (bilieto Nr. 107430) nuo pat 
šios organizacijos įkūrimo dienos. Nuo 1933-04 Braunš
veigo žemės vadovas (Landesamtsleiter), nuo 1934-04 
perkeltas vadovauti Pomeranijos apygardai ir iki 1939 
buvo Prūsijos provincijos tarėjas šioje apygardoje. Nuo 
1936-09-13 SS untersturmfiihrer, 1936 paskirtas jūros 
kurorto ir karinio uosto Svinemiundėje burmistru, dar
bavosi Baltijos jūroje. 1938-11-09 SS obersturmfiihrer. 
SD Vyriausiosios valdybos pareigūnas. Nuo 1941-11- 19 
kaip puikus administratorius paskirtas Panevėžio srit ies 
komisaru. SS sturmbannfiihrer. Pokarin is likimas auto
riui nežinomas. 

Neumann Ernst - gimė 1888-07-13. Veterinaras. NS
DAP narys (bilieto Nr. 7104600) ir SS narys (bilieto Nr. 
323035). 1933 NSDAP Sozialistische Volksgemeinschaft 
(Socialistinė liaudies bendrija) pirmini nkas Klaipėdoje. 

Vyriausiasis Klaipėdos hitlerininkų vadas. 1935-03-26 
Kaune teismo nuteistas ilgai kalėti. 1939-03-23 SS ober
fiihrer, 105-ojo SS pulko vadas. Vizito į Klaipėdą metu 
A. Hitleris į teikė jam auksinį NSDAP nario ženklelį . Nuo 
1939-03-23 Klaipėdos apygardos komisaro (Kocho) pa
vaduotojas, tačiau šiose pareigose ilgai neu1..sibuvo ir tapo 
Reichstago deputatu nuo Klaipėdos apygardos. 1939-06 

faktiškai nuo valdžios nušalintas, vykdė tik reprezentaci

nes pareigas. 1939-07 perkeltas į Karaliaučių žemės i:1kio 
institucijos (Ostdeutsche Landschaft) šefu. Netrukus pa
šauktas į karo tarnybą, kartu baigėsi jo politinė karjera. 

1944 Stab SS-Oberabschnitt Nordost. 
Neumann- Mažeikių apskrities vokiečių žandarme

rijos vadas. 
Nickel Siegfried - gimė 1913-06-13 Štrasebersba

che. Universitete studijavo istoriją ir filosofiją. Nuo l 931 
Hitler-Jugend, nuo 1936 NSDAP, o nuo 1940 SS narys. 
HJ-hauptbanfiihrer, nuo 1936 dirbo Žemutinės Sakso
nijos ir Šiaurės Hanoverio apygardų HJ organizacijose. 
1941 pavasarį dalyvavo Graikijos kampanijoje. Paskui HJ 
centrinėje b0stinėje Berlyne. Prasidėjus karui Rytuose, 
Reicho užimtų Rytų sričių ministerijos specialaus jauni
mo skyr iaus (Abteilung 1.9. Jugend), įsteigto 1942-06-03, 
vadovas. Nuo 1944-03-15 vadovavo įsteigtai vadinamajai 
,,Nikelio tarnybai". Tarnyba atliko ryšininkės tarp Vo
kietijos jaunimo organizacijos „Hitlerjugend" vadovybės 
ir Ostlando reichskomisariato vaidmenį, jos pagrindinė 
užduotis buvo Baltijos šalyse pradėti 15-20 mettĮ vietos 
jaunimo verbavimo akciją. 

Nykštaitis Alfonsas, Aleksandros. - gimė 1913 Vir
balyje, Vilkaviškio aps. Atsargos puskarininkis, Lietuvos 
kriminalinės policijos tarnautojas, ,,Geležinio vilko" or
ganizacijos narys. Karo metais - Alytaus apskrities kri
minalinės policijos viršininkas. Mokėjo vokiečių kalbą. 

Lietuvą dar kartą okupavus bolševikams partizanavo, 
slapyvardis „Vilkas". 1946 suimtas, nuteistas 10 m., 1956 
grįžo į Lietuvą, 1960 vėl suimtas, nuteistas mirti ir 1961 
sušaudytas. 

Norkus Bronius - gimė 1914-12-20 Liepojoje. Iki 
sovietinės okupacijos Lietuvos 5-osios eskadrilės lakti
nas-leitenantas. 194 1-06-23 sukilimo Kaune metu virš 
Prisikėlimo bažnyčios iškėlė tautinę vėliavą. 194 t-07-03 
TDA bataliono 3-iojo būrio vadas. Vokiečiai įtraukė jį į 

žydtĮ genocido vykdymą. SS obersturmfiihrer Haman
no draugas. 1942-02 vedė ir netrukus tapo alkoholiku. 
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1942-04-04, tarnaudamas 13-ajamc lietuvių policijos ba

talione Baltarusijoje, nukrito nuo arklio ir buvo jo mirti
nai sutryptas. 

Normantas Leonas - Lietuvos ugniagesių organiza
cijų sąjungos techninis inspektorius ir prekybos reikalų 
vedėjas. 

Norvaiša Balys - Lietuvos kariuomenės leitenantas, 
nuo 1941- 11 Vilniaus ypatingojo būrio vadas. 1943 pa

baigoje perėjo tarnauti į savisaugos batalioną. Po karo 
gyveno JAV. 

Obalevičius Vladas - vyresnysis kapelmeisteris, lietu
vių savisaugos dalinių dūdų orkestro vadovas, dirigentas. 

Obst Eberhard - gimė 1907-02- 12. Daktaras, pulki
ninkas, SA narys, Lietuvos generalinės srities Sveikatos 

reikalų ir gyventojų priežiūros skyriaus vadovas (Abtl. 
Leiter Gesundheitswesen u. Volkspjlege). 

Oelrich - majoras, komisaras, nuo 1942 pavasario 
karo belaisvių stovyklos (Ojlag 60) Šakių apskrityje ko
mendantas. 

Oiler - pulkininkas leitenantas, abvero skyriaus „Ab
wehrnebestelle Kauen" vadovas, nuo 1943 vidurio abvero 
skyriaus „Abwehrnebestelle Minsk" vadovas. 

Olšauskas Antanas - Alytaus apskrities lietuvių poli
cijos vado pavaduotojas, kartu laikinai ėjo Lazdijų apskri
ties lietuvių policijos vado pareigas. Nuo 1943-12-0 l Laz
dijų apskrities lietuvių policijos vadas. 

Opitz - policijos leitenantas, generalinio komisaro dr. 
A. T. von Rentelno adjutantas. 

Orentas Antanas - iki 1944-02- 16 Marijampolės aps
krities policijos Prienų punkto vedėjas, paskui paskirtas 
Alytaus apskrities nuovados viršininko pavaduotoju. 

Ostman von Carl - pulkininkas leitenantas, 194 1-06-
24-26 pirmasis vokiečių karinės administracijos virši
ninkas Vilniuje, 749-osios karo lauko komendantūros 
komendantas. 

Pakulis Juozas - gimė 1906. Lietuvos saugumo po
licijos valdininkas, Šiaulių apygardos agentūros vedėjas. 
1940, prieš sovietams okupuojant Lietuvą, pasitraukė 
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į Vokietiją. Nuo 1941-10 Šiaulių apygardos saugumo, o 

nuo 1942-11 Šiaulių apygardos saugumo ir kriminalinės 
policijos viršininkas. 

Paliliūnas K. - 1943 Vilniaus miesto ir srities prieš
lėktuvinės tarnybos štabo viršininkas. 

Paliulionis Bronius - gimė 1905. Lietuvos kariuome
nės karininkas, leitenantas, policijos valdininkas, nuova

dos viršininko padėjėjas, viršininkas, apskrities policijos 
vado padėjėjas, geležinkelių policijos Šiaulių nuovados 
viršininkas, o nuo 1939-03-16 iki 1939-10-01 geležinke
lių policijos Kauno nuovados viršininkas. Karo metais -
Šiaulių apskrities policijos vadas. l 942-09-16- 1942- l 0-0 l 
tarnybos reikalais lankėsi Vokietijoje. 

Pamataitis Petras Augustinas (Gustavas), Petro 
s. - gimė 1900-01-18 Šakių aps. 1919 įstojo į besikurian
čią Lietuvos kariuomenę ir jau 1920 dalyvavo kovose su 
lenkais. Iš kariuomenės pasitraukė 1925-02-01 ir tą pa
čią dieną stojo tarnauti į kriminalinę policiją. 1932 bai
gė teisės mokslų studijas Vytauto Didžiojo universitete. 
1927-1928 reorganizavo buvusią prie kriminalinės poli
cijos II skyriaus nusikaltusių asmem, daktiloskopinę re
gistraciją į Kriminalinės policijos valdybos Identifikacijos 
biurą ir iki 1933 sėkmingai jam vadovavo. 1931 apdovano
tas Vytauto Didžiojo ordinu. 1933-1940 metais Lietuvos 
kriminalinės policijos viršininkas. 1934-1940 atstovavo 
Lietuvai Tarptautinėje kriminalinės policijos komisijoje 
(Interpole) ir nuo 1935 buvo jos vicepirmininkas. Lietuvą 
okupavus bolševikams suimtas 1941-02-05, kalintas Kau
ne, kilus karui išsilaisvino. Karo metais - kriminalinės 

policijos Lietuvil1 saugumo policijos skyriaus prie vokie
čitĮ saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje viršininkas. 
Vadovavo jaum1 lietuvių kriminalinės policijos tarnauto
jtĮ mokymui. 1944 pasitraukė i Vokietiją, 1949 Heidelber
go universitete apsigynė teisės daktaro disertaciją. Tais 
pačiais metais atvyko į JAV ir apsigyveno Los Andžele 

Panavas - kunigas, 1942-01-1944-01 Vilniaus apy
gardos policijos bataliom1 kapelionas. 
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Pašakarnis Vytautas - Vilniaus miesto policijos vy

resnysis vachmistras, nuo 1943- 12-0 l paskirtas policijos 
nuovados viršininko pavaduotoju prie Vilniaus miesto 

policijos vado įstaigos. 

Paškevičius M. - Ukmergės lietuvių policijos vi rši
ninkas. 

Paukštaitis Juozas - lietuvitĮ policijos štabo (Policijos 
departamento) Okio skyriaus viršininkas. 

Paulauskas Leonidas - atsargos leitenantas, Panevė

žio miesto ugniagesitĮ vadas. 
Paulauskas Stepas, Stepo s. - gimė l 9 1 l, gyv. Kretin

goje, pasienio policijos pareigūnas; suimtas l 940-07- 12, 

kalintas Šiauliuose, 1941 Kaune, karinio tribunolo nu
teistas mirti, 1941-06-23 pabėgo iš kalėjimo. 1941-07-03 

paskirtas TDA bataliono 1-osios kuopos vado padėjėju; 
vyrūnas, Telšių apskrities policijos nuovados viršininko 

pavaduotojas, nuo 1944-04-15 paskirtas laikinai eiti Kre
tingos apskrities policijos vado pavaduotojo pareigas. Po 

karo emigravo į JAV, 1992 mirė. 
Pauli - žandarmerijos vyresnysis leitenantas, 1942 Šiau

lių apygardos SS ir policijos vadas. 
Pawel Bruno - gimė 1890-07-29 Pleschene. 19 10 

pradėjo tarnybą kariuomenėje. 1936-04-01 pulkininkas 
leitenantas. 1939-01 -0 l pulkininkas. 1942-09-0 l ge
nerolas majoras. 1936 81-ojo pėstininkų pulko vadas. 
1942-01-11 - 01 -23 ir 1942-02-03-1942-06- 18 - 15-osios 

pėstininkų divizijos vadas. l 942- 10-1942 - 12 Ostlan

do karo belaisvių stovyklų valdybos viršininkas. Nuo 
l 942-12 Vyriausiosios lauko komendantūros M inske 
valdybos viršininkas, 4-osios vokiečių armijos užnugario 

tarnybos viršininkas. Apdovanotas l ir JI klasės Gelež.i
niais kryžiais, Auksiniu vokišku kryžiumi. 1946-02-03 

Pabaltijo karinės apygardos karo tribunolo nuosprendžiu 

pakartas Rygoje. 

Pečiulionis Simas - kapitonas, 253E lietuvitĮ policijos 
bataliono vadas. 

Pense Rudolf- gimė 1908-02-13. Daktaras, Hauptab 
teilungsleiter; vyresnysis skyriaus vedėjas, nuo l 943-0 l 
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Lietuvos generalinio komisariato Vyriausiojo ūkio sky
riaus (Hauptabteilung Wirtschaft) vedėjas, administra
cinės tarybos pirmininkas, nuo 1943-12 Lietuvos ūkio 
rf1mtĮ pirmininkas. Plačiai reiškėsi ir vadovavo pramo
nės, prekybos, amattĮ bei kitų šakų Lietuvos ūkiui. 

Petersen - policijos kapitonas, Trečiojo reicho ugnia
gesybos specialistas. Nuo 1942-03-09 iki 1942- 12-19 rū

pinosi priešgaisrinės apsaugos reikalais Lietuvos genera
linėje srityje. 

Petkevičius Stasys - Kauno miesto policijos vyresny
sis vachmistras, nuo 1944-02-01 paskirtas Kauno m. po
licijos 1-osios nuovados viršininko pavaduotoju. 

Petkūnas Marijonas - gimė 1907. 1941 Kauno miesto 
3-iosios policijos nuovados viršininko padėjėjas. Kauno 
miesto policijos vado pavaduotojas. 

Petrauskas Antanas - Kretingos apskrities policijos 
vadas, nuo 1944-04-15 paskirtas Trakų apskrities polici
jos vado pavaduotoju. 

Petrauskas Konstantinas - Pabradės priverčiamojo 

darbo stovyklos viršin inkas, paskui - Svyrių apskrities 
policijos vadas. 

Petrulis Alfonsas - kapitonas, 1942 252-ojo lietu
vitĮ policijos bataliono 1-osios kuopos vadas, paskui 
252-ojo lietuvitĮ policijos bataliono vadas. 1944-08-0 l 
žuvo Lenkijoje m(1šyje su Raudonąja armija. 

Petruškevičius - kapitonas, 1943 Kauno m. lietuvitf 
pasyviosios priešlėktuvinės apsaugos viršininkas. 

Petters Curt - majoras, 1941 karo belaisvitĮ stovyklos 
( Ojlag 53) Lietuvoje komendantas. 

Pilionis Kazys - 1942 Raseinių apskrities policijos 
nuovados viršininkas, nuo 1944-02-0 l paskirtas kaip ko
misaras eiti RaseinitĮ apskrities policijos vado pavaduo
tojo pareigų. 

Pyragius Jonas - gimė l 90 l- 12-29 Baluškit1 k., Bir
ŽtĮ r. Panevėžio gimnazijoje baigė 6 klases. 1919-01 -09 
savanoriu įstojo i Lietuvos kariuomenę. 1920 baigė Karo 
mokykh), 1922 - a\lkštesniuosius karininktĮ kmsus, 

1924 - karo aviacijos kursus. 1924- 1929 priklausė LFLS, 
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..... 
Lietuvos sporto lygos, kariuomenės sporto draugijoms. 

Daug nusipelnė aviacijos sportui. 1926 tapo karo lakūnu, 

sklandytoju. 1932 aviacijos majoras ir 5-osios (naikin

tuvų) eskadrilės vadas. Buvo vienas Lietuvos aeroklubo 
steigėjų. Nuo 1935 atstovavo šiam klubui Tarptautinėje 

sklandymo studijų komisijoje. Vienas „Geležinio Vilko" 
organizacijos steigėjų ir vadovų, voldemarininkų sąmoks
lų organizatorius. Už dalyvavimą 1934-06-07 sukilime 
pažemintas į eilinius, paleistas iš kariuomenės ir ištrem

tas i Nidą. l 934-1935 Nidos sklandymo mokyklos virši
ninkas. 1935 „Lietuvos sparnų" redaktorius. 1936-1939 
Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius ir vyriausiasis 
sklandymo instruktorius. l 937 dalyvavo lietuvių spor
tininkų grupėje, kuri lankė JAV lietuvių kolonijas. 1938 
Lietuvos tautinėje olimpiadoje laimėjo aukso medalį už 
sklandymą. 1938 majoro laipsnis grąžintas. 1940-06 pa
sitraukė i Vokietiją. Dalyvavo LAF veikloje, o 1941 grį
žo i Lietuvą. Karo metais - LNP steigėjas, iš pradžių nuo 
1943-05-22 generalinio tarėjo vidaus reikalams pava
duotojas. 1944 vėl pasitraukė i Vakarus. 194 7-1948 dėstė 
kūno kultūrą Gross-Hesepe stovyklos Vokietijoje lietu
vių gimnazijoje. 1949 išvyko į Australiją, ten 1975-10-14 
mirė. Bendradarbiavo spaudoje, parašė knygas „Spor
tiniai bėgimai" (1924), ,,Ką kiekvienas turi žinoti apie 
priešlėktuvinę apsaugą" (1933), ,,Priešlėktuvinė apsauga" 
( 1935). Išvertė M. von Richthofeno „Raudonasis karo la
kūnas" (1926). Suredagavo du leidinius: ,,Mūsų sparnai" 
(1929) ir „Paukščių keliais" (1933). Jo atminimui 1999 
Lietuvos paštas išleido pašto voką su jo atvaizdu. 

Piagge Kari - gimė 1897. Inžinierius iš Darmštato, 
vermachto majoras, 1941- 1944 tarnavo Vilniuje ir vado
vavo vermachto automobilių parkui (Heereskraftfahrpark 
OST 562), kuriame dirbo šimtai žydų. Labai gerai elgė
si su žydais ir visada juos perspėdavo apie planuojamas 
akcijas. Jo dėka išsigelbėjo apie 500 žydų. Mirė 1957. Jo 
giminėms 2005 įteiktas Pasaulio teisuolio medalis. 

Piaten von Claus Benno Hans Christ - gimė 

1891-05-23 Koblence. Dvaro valdytojas, Pirmojo pasau-

716 

,.., 1926-12- 17 naktj Kauno 
garnizono 2-asis pėslinink,1 

pulkas užėmė Prczidcnliirą, 

gcncralini štabą, Gyny-
bos minisler iją. Aviacijos 
k:1rinink11 grupė jsivcržė i 
Seimo posėdi i,1 sal~. liepė 
jam išsiskirslyli ir suėmė 
prezidiumą . Buvo suimta 
Vyriausybė. Prcziden-
lui skyrė nam,1 areštą. 

Ministru pirmininku buvo 
paskirtas vienas iš tauti
ninkt1 lyderių Augustinas 
Volclcmarns. 1926- 12-19 
Seimo posėdyje Prczidenlu 
buvo išrinktas tautininkų 
lyderis Anlanas Smetona. 

linio karo dalyvis, paskui - savanorių korpuso narys, iki 
1926 tarnavo reichsvere. Nuo 1933-03 Reichstago depu
tatas, atstovavęs Rytų Prūsijos rinkimų apygardai. Karo 
metais - SA oberfiihrer, SA kavalerijos dalinių vadas 
Ostlande. 

Plechavičius Povilas - gimė 1890-02-01 Bukančiuo
se, Mažeikių aps. Mokėsi Lietuvoje, vėliau Rusijoje. 1908 
Maskvoje baigė gimnaziją, 1911 - komercijos institutą, 

1914 - Orenburgo kavalerijos mokyklą ir tapo karininku. 
Jo žmona buvo lenkė. Visą l Pasaulinį karą buvo fronte, 
tarnavo pėstininku, tačiau ilgiausiai - 5-ajame kavaleri
jos pulke, vadovavo eskadronui ir kuopai. Kovojo prieš 
vokiečius, austrus vengrus, turkus. Revoliucijos metu 
kovojo su bolševikais Rusijos pietuose, tris kartus buvo 
sužeistas. Tarnybą baigė poručiko laipsniu. 1918 grįžo į 

Lietuvą. Apsigyveno Žemaitijoje. Suorganizavo ŽemaičitĮ 
partizanų rinktinę ir kovojo su bolševikais. Vėliau kovojo 
su bermontininkais. 1919 paskirtas 5 pėst. pulko kuopos, 
vėliau bataliono, vadu. 1920 dalyvavo kovose su lenkais 
prie SeimĮ, Augustavo miškuose, prie Varėnos. Apdova
notas Vyčio Kryžiaus l rūšies IlI laipsnio ordinu. Organi
zuojant kavalerijos pulkus, 1920 perkeltas į 2 ulonų pulką 
ir 1921-05-17 paskirtas jo vadu. 1922 majoras. 1924 baigė 
AukštlĮjtĮ karininktĮ kursus ir buvo išsitįstas i Čekoslova
kijos generalinio štabo akademiją. l 926 baigė generalinio 
štabo akademiją Prahoje ir buvo paskirtas AukštųjtĮ kari
ninktĮ kurst) lektoriumi. Buvo vienas iš 1926- 12-17 karinio 
perversmo vadovtĮ147 1 • Jo metu padarytas galas Lietuvos 
parlamentarizmui ir atvertas kelias autoritariniam A. Sme
tonos valdymui. Jei ne generolas, 1940-ieji ir sovietizacija 
būtt) atėjusi gerokai greičiau, gal jau 1927-ais ar 1928-ais 
metais. Nuo 1926- 12-31 kavalerijos inspektorius, kartu 
nuo 1927-01 -04 paskirtas generalinio štabo valdybos vir
šininku. Nuo 1927-01 -04 kartu ir generalinio štabo valdy
bos viršininkas. Nuo 1927-02-28 pulkininkas leitenantas, 
o vasarą - pulkininkas. 1927-08- l l- 1929-02- 10 Vyriau
siojo (generalinio) štabo viršininkas. Nuo 1929-02- l O ge
nerolas leitenantas.1\10 metu paliko karinę tarnybą ir išt:jo 

7 l7 



- - --

i atsargą. 1940-06-15, kai sovietai okupavo Lietuvą, pasi

traukė i Vokietiją. 1941 vėl grįžo i Lietuvą. Karo metais -
lietuvių policijos batalionų ryšių karininkas prie vokiečių 

viešosios policijos vadovybės. Hubertas Borisa, būsimas 

Sovietų Sąjungos didvyris, planavo prieš generolą pasikė
sinimą, tačiau žuvo pats. Visą gyvenimą generolas laikė

si nuostatos ginti Lietuvos valstybę, kurti ir stiprinti jos 
kariuomenę. 1944 pagrindinis Lietuvos vietinės rinktinės 

(LVR) organizatorius ir vadovas. Atsisakęs vykdyti vokie
čių reikalavimą perduoti Rinktinės dalinius vokiečiams, 

1944-05- 15 buvo suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncentra
cijos stovyklą. Bolševikams apsupant Rygą perduotas Ry
gos vokiečių saugumui ir išgabentas į Dancigą, į Štuthofo 
koncentracijos stovyklą, o iš ten per Karaliaučių nugaben
tas į Klaipėdą ir ten paleistas. Antrosios sovietinės okupa
cijos metu P. Plechavičius išvyko i Vokietiją ir apsigyveno 
netoli Berlyno. 1949 pasitraukė į JAV. Ten buvo išrinktas 
Lietuvos veteranų sąjungos Ramovės centro valdybos pir
mininku. Mirė 1973-12-19 Čikagoje. 2003-02-16 Lietuvos 
Respublikos prezidentas Rolandas Paksas apdovanojo 
jį Vyčio kryžiaus Didžiojo kryžiaus ordinu (po mirties). 
Apdovanojimo iniciatoriai tada buvo apkaltinti istorinės 
asmenybės panaudojimu politinei konjunktūrai. 

Počebutas Pranas - gimė 1908-07-28 Rygoje. 1924-10-05 
pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1927-09-07, 
baigęs karo mokyklos IX laidą, paskirtas į 7-ąji žemai
čių kunigaikščio Butigeidžio pėstininkų pulką Klaipė

doje. 193 1-09-30 suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. 
1935-08-01 paskiriamas kulkosvaidžių kuopos vadu ir 
suteikiamas kapitono laipsnis. 1938-02-16 apdovanotas 
LOK Gedimino IV laipsnio ordinu. 1942 Kauno 5-ojo 
lietuvių policijos bataliono vadas. Laikinai vykdė 252-ojo 
lietuvių policijos bataliono vado pareigas. 1944-09-28 sa
vanoriu atvyko i Tėvynės apsaugos rinktinę ir vadovavo 
1-ojo bataliono 4-ajai sunkiųjų ginklų kuopai. 1944-10-07 
didvyriškai žuvo po sovietų tanko vikšrais mūšyje prie Se
dos. 
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Poel Gerhard - gimė 1896-02-07 Vulrnenau. Per Pir

mąjį pasaulinį karą - kavalerijos karininkas. Tarpukario 
metais tarnavo policijoje. 1934-06-01 pulkininkas. Pra

sidėjus Antrajam pasauliniam karui grįžo į karo tarny

bą ir po trejų metų, 1941 -07-0 l , jam suteiktas generolo 
majoro laipsnis. Nuo 1942-01-0 l Vitebsko, paskui - nuo 

1942-11-05 - Smolensko komendantas. Nuo 1944 pra
džios iki l 944-07-07 Vilniaus įtvirtintojo rajono komen

dantas (Karnpjkornrnandant des Festen Platzes Wilna). 
1944-10-16 apdovanotas Geležinio kryžiaus Riterio kry
žiumi. Laimingai prasiveržęs iš Vilniaus, paskirtas Brno 
(Čekoslovakija) komendantu, ten 1945-05-08 nušautas. 

Po mirties jam suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 
Pohl von Robert - gimė 1876, austras, katalikų tikė

j imo. Buvęs Austrijos karo atašė Berlyne. Generolas ma
joras, 1941 pirmasis vokiečių karinės administracijos vir
šininkas Kaune ir 841-osios karo lauko komendantūros 
komendantas. Lietuviams labai palankus žmogus. Greitai 
dėl girtavimo atšauktas iš Lietuvos į Austriją, vėliau iš

leistasi atsargą. Mirė 1946. 
Porst Reinhold - SS hauptscharfiihrer, nuo 1941 vo

kiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos 
II skyriaus (organizacija, administracija ir teisė) viršinin
kas, paskui - tos pačios įstaigos IV skyriaus referentas, 
kuruojantis apsaugą, areštus, kalėjimus, koncentracijos ir 

darbo stovyklas. 
Pranckevičius-Pranckonis Kazys - gimė 1898-04-13 

Dunkirke (JAV). l 906 atvyko į Lietuvą. 1919 Lietuvos ka
riuomenės savanoris, kovl! dėl nepriklausomybės daly
vis. 1933 baigė Vytauto Didžiojo karo mokyklą, Lietuvos 
kariuomenės generalinio štabo pulkininkas leitenantas. 
Gerai mokėjo vokiečit), rusq ir lenkt) kalbas. 1940 NKVD 
areštuojamas. 1941 Kauno karinės komendantūros ri
kiuotės skyriaus viršininkas, 1943 Kauno l statybos bata
liono vadas. 1944 tarnavo Lietuvos vietinės rinktinės šta
be. Paskui dalyvavo formuojant Žemaičių rinktinę, kitaip 
vadinamą Tėvynės apsaugos rinktine (TAR), ir dalyvavo 
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mfašiuose su Raudonąja armija. 1944 paliko Lictuv,). 

N uo 1957 apsigyveno JAV, kur 197 1-05- 12 mirė. 

Prapuolenis Leonas - gimė 19 l 3. 1938-1939 Klai
pėdoje buvo Lietuvių aktyvisltĮ sąjungos dalyvis. Karo 
metais Lietuvių aktyvistų fronto vyriausiojo štabo vi r

šininkas ir įgaliotinis prie LLV, LAF vado pavaduotojas. 
1941-09-27 SD areštuotas. 1941 -12-05 kuriam laikui iš
siųstas i Dachau. 1942 paleidžiamas ir grįžta i Lietuvą. 

1944 pasitraukė i Vokietiją, vėliau persikėlė gyventi i JAV. 
Mirė 1972. 

Priitzmann Hans Adolf - gimė 1901 -08-3 1 Tol
kemite. Getingene studijavo žemės fakį . Po studijų 7 
metus tarnavo žemės ūkio valdininku Pomeranijoje, 
Brandenburge, Rytų Prūsijoje. 1929 įstojo i SA ir NS
DAP (bilieto Nr. 142290), SS narys nuo 1930-08-12 (bi
lieto Nr. 3002). Nuo 1930-1 1- 10 SS untersturmfiihrer. 
Nuo 1931-03 SS 30-ojo Bochumo pulko adjutantas. 
193 1-08-03 SS sturmbannfiihrer ir nuo l 931 -08-15 SS 

19-ojo pulko (Gesenkirchen) vadas. 1932-0 1-01 SS stan
dartenfiihrer, o nuo 1932-08-31 SS 18-ojo (Kon igsberg) 
pulko vadas. 1933-06-26 SS oberfiihrer. 1933 tapo Rei
chstago deputatu, atstovavusiu Rytų Prūsijai. 1933-07-15 
10-ojo Abschnitt SS (Stuttgart) vadas. Nuo 1933- 11-09 
SS brigadefiihrer ir SS „Siidwest" apygardos vadas, nuo 
1934-03-01 SS gruppenfiihrer. 1937-1941-05-0l aukš
tesnysis SS ir policijos vadas Šiaurės vakarų apygardoje, 
paskui - Šiaurės rytų apygardoje. 1938 senatorius Ham
burge. Nuo 1941-05-01 Karaliaučiaus SS ir policijos va
das. Nuo 1941-06 iki 1941 -11 aukštesnysis SS ir polici
jos vadas „Rusija-Šiaurė" ir Ostlande, vėliau tos pačios 
pareigos - .,Rusija-Pietūs" ir Ukrainoje. 1942 vadovavo 
didžiulei investicijai - strateginio kelio DG lV (Lvovas
Rostovas- Kaukaz.as) statybai. Labai intelektualus, gerai 
pasirengęs fiziškai, kūrybingas, tvirto charakterio, darbš
tus, puikus organizatorius, griežtas ir reiklus, tačiau pa
prastas ir kuklus. Nuo 1941-07-0 l Waffen-SS generolas. 
Nuo 1943 SS Oberabschnitt „Šiaurė-Rytai" ir Ukrainoje 
vadas. 1943 SS obergruppenfiihrer ir policijos generolas. 
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N uo 1944-09 Ukrainos imperijos komisariato (būsti

nė Krivoj Roge) aukščiaus iasis SS ir policijos vadovas. 
Nuo 1944- 11 -25 specialios gynybos generalin is inspekto

rius (Werwolfo vadas). Karo pabaigoje jam suteiktas labai 
retas SS oberstgruppenfiihrer laipsnis, skiriamas vyriau
siuoju vadu Kroatijoje, tačiau užimti posto nebespėjo. 

Apdovanotas Auksiniu NSDAP ženkleliu, Reichsfiihrer 
SS Garbės špaga ir žiedu „Mirties galva" (Ehrendegen des 
RF SS und Totenkopfring der SS). Po kapituliacijos trau
kėsi i Vokietijos pietus, tačiau buvo anglų ir amerikiečių 

kariLĮ sulaikytas ir nugabentas į Bernardo Montgomerio 
štabą Liuneburge. 1945-05-20 nusinuodijo. 

Puodžiūnas Juozas - 1942-02 Saločių policijos punk

to vedėjas. 
Puodžiūnas Petras - kapitonas, 14-ojo lietuvių poli

cijos bataliono vadas. 
Pupalaigis Balys, Andriaus s. - gimė 1902-08-20 

Trakų apskrityje žaslitĮ valsčiuje, Talpūnų kaime. l 92 l 
tapo Lietuvos šaulit! sąjungos nariu. Karinę tarnybą atli
ko 5-ąjame DLK Kęstučio pėstininkų pulke. 1925 paleis
tas į atsargą ir Piliečių apsaugos departamento įsakymu 
pašauktas į policijos tarnybą. Paskirtas Vilkaviškio po
licijos nuovados viršininko padėjėju, vėliau viršinin_ku. 
Lietuvą okupavus bolševikams, buvo 1941-02-05 sum1-

tas, kalintas Marijampolėje, kilus karui išsilaisvino .. ~~10 

1941-07 Marijampolės apygardos kriminalinės P?hc1ios 
viršininkas, aktyvus antinacinio pogrindžio dalyvis. _uo 
1943 Lietuvos kovotojt! sąjungos (LKS) veikėjas, platmo 
laikraštėl j „Laisvės kovotojas", buvo paskirtas šios orga
nizacijos vadovu Marijampolės apskrityje. _ 1944-08-? l 
pasitraukė į Vokietiją. 1949-10-03 išvyko l JAV. M1re 

1970- 11 -22 Čikagoje. _ . 
Purvinis Kazys - lietuvit1 saugumo policijos V1lmaus 

apygardos valdybos Mažumq komisari~to virši_nin~a\ū
Radif _ SS obersturmfiihrer, 1005-0JO ypatmgoJO 

rio (S01ulerko111111a11do 1005) atstovas Kaune. 
Radunski Konrad - gimė 1907-06-01. NSDAP na

rys (bilieto Nr. 1113971), SS narys (bilieto Nr. 272541), 
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1938-04-20 tapo SS untersturmfuhrer, 1938- 1939 SD Vy

riausiojoje valdyboje, nuo 1939-04-20 SS liauptsturm
f uhrer. Vokiečių kilmės piliečių perkėlimo iš Baltijos 
valstybių vyriausiasis įgaliotinis. 

Radzevičius Antanas - 1942 Vilkaviškio apskrities 
policijos Žaliosios punkto vedėjas. 

Radzevičius Mikas - gimė 1901. Iki sovietinės oku

pacijos Seinų apskrities policijos Lazdijų nuovados vir

šininkas, nuo 1939-08-15 Tauragės apskrities policijos 
Tauragės m. nuovados viršininkas. Nuo tų pačių metų 

spalio perkeltas į Vilniaus miestą. Karo metais - Lazdijų 

apskrities policijos vadas. 

Ramanauskas Jonas, Vinco s. - gimė 1905, gyv. Kre
tingoje, Kretingos apskrities policijos vadas. Bolševikų 

suimtas 1941-05-20, kalintas Kaune, kilus karui išsilais
vino. Nuo 1941-07-03 paskirtas TDA bataliono 2-osios 

kuopos būrio vadu. 1941 -08-26 perkeltas į autokuopą, 
o 1941-10-09 pakeltas į jaunesniojo leitenanto laipsnį. 
Kretingos apskrities policijos vado pavaduotojas. Nuo 

1944-03-01 atleistas iš tarnybos policijoje. Bolševikų vėl 
suimtas 1945-10-23, kalintas Kretingoje. 

Ramonis A. - atsargos kapitonas, Vilniaus miesto 
Priešgaisrinės direkcijos viršininko pavaduotojas. 1942 

paskirtas Panevėžio apskrities ugniagesių inspektoriumi. 

Rathmann August - 1941-09 Vilniaus 1-ojo savisau
gos bataliono, paskui - 254E bataliono priežiūros kari
ninkas, kapitonas, vėliau - visų Vilniaus apygardos poli
cijos batalionų priežiūros vokiečių karininkas. 

,.., Pagal kitus šaltimus, 
1983-10-29 mirė Frank

furto prie Maino tardymo 
11oliatoriuje. 

Rauca Albert Helmut - SS hauptscharfahrer, vokie
čių saugumo policijos ir SD Kauno skyriaus IVA3 (pasi
priešinimo judėjimas) referentūros darbuotojas, aktyviai 
dalyvavo tardant lietuvių pogrindžio dalyvius. H. Ha
manno, kaip motorizuotojo būrio vadovo (Rollcoman
do), pavaduotojas. 1941-10-28 Kauno gete atliko „didelę 
akciją". Po karo nuo 1950 gyveno Kanadoje, 1956 įgijo 
šios šalies pilietybę. 1982 suimtas, 1986 Toronte teistas ir 
perduotas Vokietijai, ten kalėjime nusižudė 1472• 
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Reiff Adalbert - gimė 1904-06-19. Daktaras, Lietu

vos generalinės srities Teisės skyriaus (Oberlandesgerich
tsrat) vadovas. 

Rein - Vilniaus apygardos komisaro H. Wulffo pava

duotojas. 
Reisdorf - majoras, 1944-05 Joniškio karo komen

dantas. 
Reise - 1942 Reicho spaudos priežiūros atstovas 

Ostlande. 
Reivytis Vytautas - gimė 1901 -06-19. Nepriklauso

mos Lietuvos policijos valdininkas. 1930 komandiruo

tas į Vokietiją mokytis džiudžitso kovos meno ir atlikti 

praktikos. Baigęs Berlyno policijos mokyklą ir grįžęs į 
Lietuvą, ilgą laiką Kauno policijos mol-.eykloje dėstė spor

tinę kovą, o paskui iki 1940 buvo Kybartų geležinkelio 
policijos viršininkas. 1940 sovietams okupuojant Lietuvą, 
pasitraukė į Vokietiją. Karo pradžioje - Saugumo, vėliau, 
nuo 1941-07-26 iki J 944 - Policijos departamento direk
torius, nuo 1941-09-15 lietuvių policijos ryšių karininkas 

prie vokiečių tvarkos policijos v~~? Li~tuvoje ~t~~~, nuo 
1941-09 lietuvių viešosios pohc1JOS stabo vusmmkas. 

Policijos ugniagesybos ir priešlėktuvinės apsaugos sp~u
dos organo „Policija" leidėjas - vyriausiasis redaktorius, 

1943-01-09 apdovanotas II klasės Karo nuopelnų kry
žiumi su kalavijais. 1944 pasitraukė i Vokietiją. Po karo 
Vokietijoje dirbo anghĮ žvalgybos tarnybos 2-ajame sky

riuje. 1951 persikėlė gyventi į Škoti~ą. _ 
Rėklaitis Antanas Simanas - gune 1897-12-24 Dau-

girdėlilĮ k. 1917-05 iš Ukrainos_grį~~ į Lietuv,Į. 1918-03- 18 
baigė Veiverių mol-.eytojų semmanJ~_- 1919-01-0~- 1919-
05-0 l mokytojavo VarnagirilĮ pradz1os mokykloje. l~~ 9-
05-01- 19 l 9-06-20 Daugų dviklasės mokyklos vedeias. 
1919-12-16 baigė Lietuvos karo mokyklą, suteiktas leite
nanto laipsnis. 1921 su l pasienio pulko kuopa dalyvavo 
kovose su lenkais Kalvarijos-Lazdijų bare. 1923 dalyvavo 
Klaipėdos krašto sukilime. 1924-08-15 baig~ Aukštuosius 
karininkų Vytauto Didžiojo kursus Kaune ir l 933-08-0 l 
Generalinio štabo akademiją Prahoje. Lektoriavo karo mo-
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. .,. 
kyklojc ir Vytauto Didt.iojn karininkų generalinio štabo 

kursuose, dėstė kavalerijos t(lktikq. Lietuvos k(lriuomcnės 

generalinio štabo pulkininkas. 1934-02- 15- l 9ll0 -07-25 
knvalcrijos pulko vadas. l 935 suformavo 3 drngCtntJ Cc 
ldl.inio Vilko kavakrijns pulkq. Apdovanotas Lictl!vos 

ordinais ir mednlinis. l 94 1- 10-24 paskirt(IS l .ictuvilJ poli

cijos bntnliom1 inspekcijos štnho viršininku. 1942- 1 O lai
kinai einantis savisaugos dnliq inspektoriaus pardg(ls, 

l\uvo mmrntytns lictuvitĮ SS legiono 1-ojo pulko vadu. 

19·1·1 LVR štabo l skyrinus viršininkas. 1944 pasitraukė i 
Vokietijų. 1949 išvyko i JAV. Buvo „Lietuvos l aisvės kovtJ 
clalyvitĮ sąjungos" (Vokietijoje) ir „LietuvitĮ veternm1 S,}· 

jungos ramovės"(JAV) vienas iš i11ic iatoril1 ir organizato

ritĮ . Lietuvoje bendradarbiavo „MftSlJ 1.inyne", ,.Lietuvos 
enciklopedijoje", ,.Karyje". Parašė kavalerijos taktikos sta

tut.1. Mirė 1977-09-09 JAV. 
Remeikis Vincas - gimė 1901 -10- 16 SnukučitJ k. Jur

barko valsčiuje. 1920- 1927 tarnavo Lietuvos kariuomenė

je. 1928-04-11 pradėjo tarnybą Klaipėdos krašto pasienio 

policijos leitenantu. 1929-08-30 paskirtas jf1ros apsaugos 
laivo „Prezidentas Smetona" artilerijos karininku. Nuo 
1930-02-0 l Klaipėdos krašto pasienio policijos komisa

ras, o nuo 1933-11-0 l pasienio policijos laivyno vadas. 
1935-01 -0 l tapo jūros apsaugos viršininku. 1936-03-0 l 
paskirtas Klaipėdos krašto pasienio policijos vado padė

jėju. Nuo 1939-04-01 tapo policijos mokyklos viršininku. 
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu ir 
Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. Nuo 1941 -12-0 l 
iki 1943-07 Vilniaus apskrities policijos vadas. Nuo 

1943-12-01 perkeltasi policijos štabą ir paskirtas 3-iuoju 
policijos referentu. 1944-03-0 l atleistas iš tarnybos poli
cijoje. Tolesnis likimas nežinomas. 

Renigeris Kęstutis - 1941- 1942 Policijos departamen

to policijos inspektorius, paskui - policijos referentas. Iki 
1943-11-30 laikinai einantis Kauno miesto policijos vado 
pareigas, o nuo 1943-12-0 l patvirtintas vadu. LNP narys. 

Renkauskas Jonas - 1942-10 lietuvių kriminalinės 
policijos organizavimo direkcijos viršininkas. 
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Rentcln von Adrinn Thcodor - gimė 1897-09-15 

Maskvoje. Baltijos vokietis. Baigc Rygos gimnaziją. Po 

bolševiklJ revoliucijos grįžo i Vokietiją, ten 13crlyno ir 

Rostoko universitetuose 1920- 1924 studijavo nacio

nalinę ekonomiką ir pramoninę teisę. Ekonomikos ir 

li losofijos daktaras. Aktyvus žurnalistas. Rusiškai kal

bėjo ne prasčiau nei vokiškai ir laikė save RytlĮ problc

mtĮ ekspertu. Nuo l 928 NSDA P, o nuo 1929 SA narys. 

1929 Nacionalsocia listin itĮ mokytoj9 draugijos vadovas, 

l 93 1- I0-30- 1932-06- 16 organizacijos „Hitler-J11gcnrl" 
vadovas, kartu vadovavo nacionalsocialistinci studentlJ 

draugijai. 1932-06- 16 perkeltasi NSDAP vadovybės eko

nomikos skyritĮ, vadovavo nacionalsocialistinci Kovos 

sąjungai (Knmpfbundes des gewerblicfzen Mittelstarules). 
Nuo 1933 Reichstago deputatas, atstovavęs Potsdamui. 
1933- 1935 Vokietijos pramonės ir prekybos rūmtJ pir
mininkas, pradėjęs kampaniją prieš stambias universa
lines parduotuves. Nuo 1934-01 -06 Reicho darbo tarny
bos (DAF) štabo vadovas. Vokietijos-Belgijos draugijos 
Berlyne prezidentas. 1941-08 neteko visų ekonominitĮ 

pareigtJ. l 94 l-07-28-1944-07- l 3 Lietuvos generalinis 
komisaras. Niekino lietuvius ir į šalį bei žmones žiūrėjo 

tik kaip i eksploatavimo objektą. Apdovanotas Auksiniu 
NSDAP ženkleliu. Pateko i TUSlĮ nelaisvę ir 1946 sovietų 
teismo sprendimu pakartas. 

Rexin - Vilniaus apygardos komisariato ūkio vadovas 
( Wirtsclwftsfiiltrer). 

Riedel Fritz - SS narys (bilieto Nr. 327283), SS Jin11pts
turmfiifirer, tarnauti policijoje pradėjo 1929. Apdovano
tas Senojo kovotojo garbės ženklu. Karo metu - lauko 
žandarmerijos vadas Latvijoje. Po karo - Miuncheno kri
minalinės policijos komisaras. 

Rimkus Petras - nuo 1943-01-01 Rokiškio apskri
ties ugniagesitĮ inspektorius. 1943-12 Tauragės apskri
ties ugniagesių inspektorius. 1944-05 Rokiškio apskrities 
priešgaisrinės apsaugos vadas. 

Ring - SS lzm,ptsturmfiihrer, 1943 Kauno koncentra
cijos stovyklos komendanto pavaduotojas. 
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Rinkevičius Juozas - Šakių apskrities policijos nuo

vados viršininkas, nuo 194-1-02-01 paskirtas eiti Šakių 
ap krities policijos vado paYaduotojo pareigų. 

Rčihl Friedrich - 1 SDAP narys nuo 1937, žandar

merijos kapitonas, nuo 1943-0 l tvarkos policijos vadas 

Rygoje. Po karo - Reinlando-Pfalco žemės policijos mo

kyklos viršininko pavaduotojas. 

Rohorzka - policijos leitenantas, vienas iš Kauno 

miesto vokiečių policijos vadų. 

Ropp von der Wendt - SS hauptsturmfiihrer, baro

nas, kilęs iš Panevėžio. Kauno komisaro padėjėjas, Lie

tuvos generalinio komisaro dr. A. T. von Rentelno adju

tantas. Generalinio komisaro įstaigos Lietuvoje politinio 
skyriaus kolonizacijos referentūros vadovas. Dėl jo anti

lietuviškų pažiūrų vokiečių santykiai su lietuviais buvo 

dar labiau sugadinti. 
Roques von Karl - gimė 1880-05-07 Frankfurte prie 

Maino. Karo tarnybą pradėjo 1899-03-09. Nuo 1924-08-0 l 
pulkininkas leitenantas. 1928-02-0 l pulkininkas. 1931-
05-0 l generolas majoras. 1936-05-0 l Luftwaffe genero

las leitenantas, 1939-07-0 l priešlėktuvinės artilerijos 
generolas, vėliau - sausumos kariuomenės generolas. Iki 
1939 Reicho oro apsaugos susivienijimo prezidentas, vė

liau - garbės prezidentas. 1939-12-01- 1940-05 143-osios 
pėstininkų divizijos vadas, 1941-03-15- 1943-03-31 armi

jų grupės „Šiaurė" užnugario kariuomenės vadas (Wehr
machtsbefelshaber ), kartu vermachto užnugario dalinių 
vadas Lietuvoje. Tik jam pasipriešinus LLV nariai buvo 
išgelbėti nuo arešto. Visą žygį į Rusiją vadino „karine be
protybe", SS-Sonderkommando narius - ,,galvažudžiais", 
o J. von Ribbentropą - ,,idiotu". 1948-10-28 Niurnberge 
kaip karo nusikaltėlis buvo nuteistas 20 metų kalėti. Mirė 

1949-12-24 Landsberge. 
Rosenberg Alfred - gimė 1893-01-12 Taline (Revelis). 

Batsiuvio sūnus. Jo motina estė. Nuo 1910 studijavo ar
chitektūrą Rygos aukštojoje technikos mokykloje. Kartu 
su mokykla evakuotas į Maskvą, ten 1918 baigė Aukštąją 
technikos mokyklą ir įgijo inžinieriaus statybininko ir ar-
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chitekto specialybę. Simpatizavo bolševikams, gerai kal

bėjo rusiškai, tai lėmė būsimą jo paskyrimą reichsministru 

rytų teritorijoms. 1918-02 grįžo i Taliną, ten bandė įsto

ti į Freikorps, tačiau kaip "rusas" nebuvo priimtas. 1919 

su pirmaisiais pabėgėlių ešelonais pasitraukė į Vokietiją, 

i Miuncheną. Bedyne palaikė dalykinius santykius su 

baltąja rusų emigracija: su ukrainiečių getmanu Sko

ropadskiu ir Nemirovičiu-Dančenka. 1919 pabaigoje 

D. Eckartas įtraukė jį į „Tuhle sąjungą" ir pristatė A. Hi

tleriui. Nuo 1919 NSDAP narys (bilieto Nr. 126). l 920 

dar kartą įstoja į NSDAP (bilieto Nr. 625). Manė, kad 

bolševizmas ir judaizmas didžiausias pasaulio blogis. 

1920 išleido du antisemitinius veikalus - "Žydų pėd
sakas laikų kaitoje" ir „žemosios moralės Talmude". 

1921 „ Volkischer Beobachter" vyriausiasis redaktorius. 

1922 išleido knygą "NSDAP įsteigimas, principai ir 
tikslai". 1923- 11 -09 a!...-tyviai dalyvavo A. Hitleriui nesė

kmingai mėginant paimti valdžią. Šiai užmačiai žlugus 
slapstėsi ir liko neteistas. Kol fiureris sėdėjo tvirtovė

je, įsteigė Didžiąją vokiečių darbininl'"Ų draugiją, į ku
rią įstojo dauguma uždraustos NSDAP narių. Knygos 

„Vokiečių užsienio politikos būsimas kelias" autor ius 
(1927). 1929 įsteigė Kovos už vokiečių kultūrą sąjun

gą (Kampjbund fur deutsche Kultur). Nuo 1930 žurnalo 
,,Nacional-socialistinis mėnraštis" (,,NS Monatshefte") 
vyriausiasis redaktorius. l 930 Heseno-Darmštato žemės 

atstovas Reichstage. 1930 išleido knygą „X.X amžiaus mi
tas" (Der Myth11s des zwanzigsten Jahrlumderts. Eine Wer
tung der seelisch-geistigen Gestaltungskampe unserer Zeit) 
(700 lapų), už kurią 1937-01-30 gavo Vokietijos naciona
linę meno ir mokslo premiją. Be to, parašė tris rinktinių 
raštų tomus: ,,Kraujas ir garbė", ,,Idėjos susidarymas" ir 
,,Kova dėl galios". 1933 NSDAP Užsienio politikos valdy
bos vadovas. 1934 NSDAP vadovas ideologijos ir užsienio 
politikos klausimais. Nuo 1934 OI NSDAP reichsleiteris, 
SA ir SS obergruppenfiih rer. A. Hitlerio pavaduotojas 
NSDAP narių „dvasinio ir ideologinio" parengimo klau
simais. NSDAP užsienio politikos valdybos iniciatyva 
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1941-04 buvo įsteigtas specialus Rytų Europos erdvės 

problemų tyrinėjimų centras. 1941-04-20 A. Hitle

rio paskirtas Rytų Europos erdvės problemų tyrinėjimų 

(Beauftragter fur die zentrale Bearbeitung der Fragen des 
osteuropaischen Raumes) įgaliotiniu. Nuo 1941-07-17 iki 

1945-05-08 - Reicho ministras užimtoms Rytų sritims. 

Kėlė 5 gubernatorysčių įsteigimo idėją - Pabaltijo su Bal
tarusija, Ukrainos su Krymu ir Oono sritimi, Kaukazo, 

Rusijos ir Turkestano. Rasinės teorijos skelbėjas ir teore

tikas. Kaip ministras dirbo prastai: buvo biurokratiškas, 

trūko kompetencijos, neturėjo autoriteto tarp pavaldinių. 

1944-10-12 padavė atsistatydinimo raštą, j kurj A. Hitle

ris net neatsakė. Niurnbergo tarptautinio karo tribunolo 
sprendimu 1946-10- 16 pakartas. 

Rowinski Johannes - sonderfuhrer, Propaganda-Staf
Jel Litauen vadas. Iki 1941- 10- 11 redagavo Kauno dien
raščio „Į laisvę" .,Žinių vokiečių kalba" puslapj. 

Ručys Juozas - nuo 1944 Utenos apskrities arešto 
namų viršininkas. 

Riidiger Robert - policijos leitenantas, Rokiškio žan
darmerijai, vadai,. 

Rudzianskas Mečys - Lietuvos generalinės srities vi
daus reikalų vadybos Ugniagesybai, ir įmonių apsaugos 
direkcijo& viršininkai., priei,gaisrinės apsaugos policijos 
vado pavaduotojai,. 

Ruhnau - mokblų daktaras, 1941 Vilniaus miesto sri 
tiei; komii,aro pavaduotoia~. 

Runge Helnz iki 1942-0 1 Vilniau& apygardob komi• 
1,aro pavadu,,toJU 1r jo j11taigob i tabo vi rsininkab, 

llusecw Vincenta,, - g1mč 191 O, L1ctuvo1, kariuome
ne~ k.ap11ona,,, 1942 V1ln1auh gelciinkcllų apsaugoi, poli 
CIJO'> batalwnr, vadai.. 

Rutkus Juozas - 1lo 1944 02- 16 Mmenobap\krities po 
lic,ioi. nuovado1; v,r{;inmko pavaduotojas, pabku1 pa~kirtas 
~laulių apskritie~ poli1.1io1 Uzvcnl:io punkto ve<lčju, 

Ruzgas lzidoriu11 iki l9'11 - 10 OI Vilniau~ .,pygar 
dos kriminalinė, policijos knminalinic, inbpektoriu'!, pab
kui Ei,1~k1ų ap, kritic& p1,liciJn1> vada,, 
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Ruzgys Antanas - gimė 1909. Kapitonas, tarnavo 

5-ajame (iždininku, o paskui adjutantu), 7-ajame po

licijos batalionuose. 1944 253-iojo policijos bataliono 

2-osios kuopos vadas. Kareiviai jo nemėgo už per didelį 

pataikavimą vokiečiams. 

Sabaliūnas Fabijonas - Marijampolės apskrities po
licijos nuovados viršininkas, nuo 1944-02- 16 paskirtas 

Ukmergės apskrities policijos nuovados viršininku. 

Sadauskas Aleksandras (Aleksas), Balio s. - gimė 

1897-08-07 Papragų k, Ukmergės apskr. Gyveno Laz

dijuose. 1919-07-24 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuo
menėje. 1924-0 1-0 l perėjo tarnauti į pasienio policiją. 
1930-10- 17- 1931-01 -02 mokėsi Aukštesniojoje policijos 

mokykloje, kurią baigė su pagyrimu. Bolševikų okupa

cijos metais iš tarnybos atleistas ir 1940-07-31 suimtas, 

kalintas Marijampolėje. Birželio sukilimas išlaisvino ji iš 

kalėjimo. Iš pradžitĮ vadovavo TraktĮ ugniagesių, o nuo 

1942 KaišiadoritĮ ugniagesitĮ komandoms. 1944 pasit rau
kė j Vakarus, o po karo išvyko į Australiją (k. d. su šeima 

emigravo j JAV). 
Sadauskas Juozas - kriminalinis sekretorius, krimi-

nalinės policijos šum1 mokyklos vedėjas. 
Sandbcrgcr Martin Kari - gimė L 911 -08- 17 Bedyne. 

Nuo 193 1-05- 11 NSOAP narys (bilieto Nr. 774980), nuo 
193 1- 12-01 SS narys (bilieto Nr. 272495), teisės mokshĮ 
daktaras. Iki 1936 di rbo teismuose ir Viurtembergo žemės 
administracijos valdyboje. Vėliau, t urėdamas SS 1111ters
turmfiil1rer laipsnį (nuo 1936-01 -30), tarnavo Sll (Štu~-. 
gartc). 1936-09 L3 SS oberst11m1fii l1rer, 1937_ 04 20 ~S 
/,auptsturmfiilirer, 1938- 11-09 SS st11r111ba11 11f1I J,rer. Nuo 
1939 PietvakaritĮ rajono SI> vir~ininka~. ' foip p,1t d irbo 

Vyriauhiosios rcitho saugumo valdybo~ 111 valdyboje, 
nuo 1940-02 l valdybo, F Į!,1 upė~ (kadrai ) 1i.ire1gt111,l\. l ki 
1941 02 l.od·,.ė, (1.cnkija) <.c11trinė, imigradjo~ tarnyboi, 

vadova~. Paskui ejo at~akinga~ p.1rciga, Vyrn1t1~i0Jo)c rcl• 
cho s;,ui;tuno valdyboje, vienu metu buvo W. Schellc11-
hcrgo pavaduotoja\. 1942 11 09 SS ubcrsturmlmm1f1llircr. 
194 1 06 1943- 1 O A operatyvinė, grupes la ypatingojo 
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būrio vadas Pabaltij)ie, kartu - vokiečių saugumo polici

jos ir D viršininkas Estijoje. Vėliau analogiškas pareigas 
ėjo Šiaurė Italijoje, buvo D referentas Veronoje. Paskui 
grįžo j Vyriausiąją reicho saugumo valdybą ir ėjo at a
kingas pareigas VI valdyboje. SS oberfiilrrer. 1948 iurn
bergo procese r. 9 nuteistas mirti, tačiau netrukus am

nestuotas ir paleistas į laisvę. Mirė 1953. 
Sander Johannes - policijos vyresnysis leitenantas, 

SS ir policijos bei žandarmerijos vadas Vilniuje. 
Sasse - pulkininkas, 1944-05 Šiaulių karo komendan

tas. 
Schadlbauer - majoras, 1944-05 Raseinių karo ko

mendantas. 
SchaeferOswa.ld - gimė 1908-06-14. Dak"taras, NSDAP 

narys (bilieto r. 1772081 ), SS narys (bilieto r. 272488). 
uo 1937- 11-09 SS untersturnifiilrrer, Miuncheno gesta

po būstinės poskyrio vadO\·as. 1938-08-0 l tapo SS lraupts
turmfahrer (kapitonu), o po beveik dviejų mėnesių, 

1938-09-26, jam suteik"tas SS sturmbannfiihrer (majoro) 
laipsnis. Apdovanotas SS reichsfiihrer Garbės špaga. Karo 
metais - SS obersturmbannfahrer, iki 1941-08-02 Vilniuje 
vadovavo SS 9/B operatyviniam būriui. Po karo 1966 Va
karų Berlyne patrauk"tas baudžiamojon atsakomybėn už 
veiklą karo metais, tačiau išteisintas. 

Scha.les Heinrich - gimė 1909-11- l O. Daktaras, Lie
tuvos generalinės srities Verslo iikio skyriaus vadovas. 

Schimrigk Gerhard - gimė 1879-07-14 Dancige. Karo 
tarnybą pradėjo 1898-03-15. Nuo 1927-02-01 pulkinin
kas leitenantas, 1930-02-0 l pulkininkas, l 943-12-0 l ge
nerolas majoras. Iki l 943 karo belaisvių stovyklų Lietu
voje komendantas. Mirė l 952 Heidelberge. 

Schirmer Gerhart - gimė 1913-01-09 Chemnitce l 
Sachsene. 1941 -06-14 turėdamas kapitono laipsnį ir 
2-osios parašiutininkų kuopos vado pareigas apdo
vanotas Geležinio kryžiaus Riterio kryžiumi. Pulki
ninkas leitenantas, 16-ojo parašiutininkų pulko vadas. 
1944-07-07 su savo pulko kariais nusileido Vilniaus gat
vėse ir gynė Lietuvos sostinę. 1944-10 pabaigoje permes-
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tas į Klaipėdą, ten už kovinius nuopelnus lapkričio 18 d. 

kaip 65 7-asis vermachto karys apdovanotas Ąžuolo lapais 
prie Geležinio kryžiaus Riterio kryžiaus. Nuo 1956-12-0 l 
iki 1971-03-31 bundesvero pulkininkas. 

Schlaff - SS hauptsturmfiihrer, Šiaulių koncentracijos 

stovyklos komendantas. 
Scbmidt Friedrich - NSDAP pareigūnas, Hauptbe

fehlsleiter, Reicho darbo tarnybos (Reichsarbeitsdienst -
RAD) padalinio štabo vadovas Ostlande, dažnai lankėsi 
Lietuvoje. 

Schmitz Heinrich Peter - gimė 1890-12-26. Dakta
ras, NSDAP narys (bilieto Nr. 2895358), SS narys (bilieto 
Nr. 14 l 696), l 935-04-20 SS untersturnifiihrer, 1937-09-20 
SS obersturmfiihrer. SS hauptsturmfiihrer laipsnyje visų 
vokiečių saugumo policijos ir SD vadų Lietuvoje (K. Ja
gerio, W. Fuchso, H. Bohme) pavaduotojas, šios tarnybos 
įstaigos Kaune IV skyriaus (gestapo) viršininkas. Vado
vavo šaudymams Kauno lX forte. 1962 teistas Vysbadene. 
Nusižudė savo kameroje iki paskelbiant nuosprendį. 

Schneider Gerbard - gimė 1913-10-13. Partijai nepri
klausė, SS narys (bilieto Nr. 117980), 1938-07-02 SS un
tersturmfiihrer. SS B operatyvinės grupės 9-ojo operatyvi
nio būrio pareigūnas, SS obersturmfiihrer. Iki 1941-08-02 
aktyviai veikė Vilniuje, vėliau išvyko į Pskovą. 

Scholz Alfons - gimė l 906, daktaras, SS obers
turmfiihrer, saugumo policijos įstaigos ir SD Lietuvoje 
pareigūnas. 

Schramm Kari - žandarmerijos leitenantas, SS ir po
licijos vadas bei žandarmerijos vadas Šiauliuose, vokiečių 
žandarmerijos vado Lietuvoje adjutantas. 

Schroder - kapitonas, karo belaisvių stovyklos Mari
jampolėje komendantas. 

Schroder Wa.lter - gimė 1902- 11-26 Liubeke. Stu
dijavo inžineriją, dirbo statybose. 1925-05-05 SA, o 
1926 NSDAP narys (bilieto Nr. 6288), SS narys (bilieto 
Nr. 290797}. 1927-09-1930 SA sturmfiihrer ir NSDAP 
ortsgrupenleiteris Liubeke. 1930- 193 7 NSDAP kreisleite
ris ir Meklenburgo- Liubeko apygardos NSDAP inspekto-
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rius. 1932 Reichstago deputatas, atstovavęs Meklenburgui. 

Nuo 1933-05-31 Liubeko senatorius, nuo 1937-07-01 po
licijos prezidentas. Nuo 1936-09-08 NSKK (Nationalsozia
listisches Kraftfahrer Korps) ( S motorizuotasis korpusas) 
Standartenfiihrer vyriausiosios motorizuotosios grupės 
štabe Hamburge. uo 1938-01-30 NSKK oberfiihrer, 
nuo 1938-04-20 SS oberfahrer ir SD pareigūnas. Nuo 
1941-09-27 iki 1944- 10-19 SS ir policijos vadovas Lat
vijoje, kartu 1944-04-1944-1 O Estijoje, paskui tas pačias 
pareigas ėjo Ostlande. 1941-09-27 SS brigadefiihrer ir po
licijos generolas majoras. Apdovanotas auksiniu NSDAP 
ženkleliu. Po karo gyveno Vakarų Vokietijoje ir gaudavo 
1200 DM pensiją per mėnesį. Mirė 1973-11-03 Liubeke. 

Schweizer Richard - gimė 1910 Kybar tuose. SS u11-
tersturmfuhrer, SD pareigūnas Kaune. 

Seliokas Juozas - kapitonas, nuo 1942-11-20 lietuvių 
policijos 252-ojo bataliono 2-osios kuopos vadas. 

Semaška Jonas - gimė 1907- 11-24 Panevėžio aps., 
Ramygalos valsč., aujakiemio k. 1930 baigė Kauno karo 
mokyk.Ią. Mokėjo rusų, vokiečių, prancūzų ir esperanto 
kalbas. Lietuvos kariuomenėje 193 7 jam suteil1:as kapi
tono laipsnis, l pėstininkų pulko 8-osios kuopos vadas. 
1940-1941, SSRS okupavus Lietuvą ir perorganizavus ka
riuomenę, paskirtasi LSSR teritorinio korpuso 175-osios 
divizijos 234-ąjį šaulių pulką 8-osios kuopos vadu. Pra
sidėjus karui 1941 -06-26 įstojo į TDA batalioną, kuris 
netrukus buvo performuotas į policijos tarnybos 4-ąjį 

batalioną. l 941 -09 tapo 7-ojo lietuvių savisaugos bata
liono būrio, o l 942-04 - 3-iosios kuopos vadu. Su dali
niu Ukrainoje saugojo nuo sovietinių partizanų puolimų 
plentus. 1942-11 -30 paskirtas 7-ojo bataliono vadu. 1943 
jo vadovaujamas 7-asis batalionas su generolo feldmar
šalo F. Pauliaus grupuote pateko į Stalingrado apsuptį, 
tačiau nepaprastai nar us bataliono vadas išsiveržė iš 
"Stalingrado katilo". Už šį žygdarbį jam suteiktas majo
ro laipsnis ir jis apdovanotas II klasės Geležiniu kryžiu
mi. Vėliau gavo l klasės šį apdovanojimą. Reorganizavus 
7-ąjį batalioną į l 3-ąjį policijos batalioną, tapo jo vadu. 
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1944- 10-13 permestas į frontą Kuršo jūros apsaugai. Ba

talionas kapituliavo tik gegužės 9 kartu su visa vokiečitĮ 
Kuršo grupuote. Pats bataliono vadas nekapituliavo ir 
slapta persikėlė į Lietuvą. Po karo tapo LLA nariu ir pa

skirtas „šatrijos" rinktinės vadu (slapyvardis - Majoras 
Liepa). 1945-09 „žemaičių legiono" naritĮ susirinkime 
išrinktas legiono vadu. l 946-04- 15 dėl išdavikų ir parsi

davėlitĮ kaltės pateko į okupanttĮ rankas ir Vilniuje karo 
tribunolo nuteistas mirti. Nužudytas 1946-12-18 Tusku
lėnų dvaro teritorijoje. 

Sereika - nuo 1943- 11-1 O Kėdainių apskrities ugnia
gesių inspektorius. 

Senkevičius Alfonsas - gimė 1892-06-11 Joginiškių 
k., Šakių apskr. Už dalyvavimą Pirmajame pasaulinia
me kare apdovanotas Rusijos Šv. Georgijaus IV, III ir 
II laipsnio kryžiais. 1918-12-30 tapo Lietuvos kariuo
menės 2-ojo pėstininkų pulko jaunesniuoju karininku. 
1928-01-13 pradėjo tarnybą Vidaus reikalų ministerijo
je, netrukus paskirtas pasienio policijos baro viršininku. 
Nuo 1929-11-01 VRM ypatingųjų reikaltĮ valdininkas, o 
nuo 1935-10-01 Klaipėdos krašto pasienio policijos va
das. Už nuopelnus buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 4 ir 
5 laipsnitĮ ordinais, Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordi
nu, DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. Atsargos ma
joras. 1941 - lietuvių Policijos departamento direktorius. 

Slyvėnas Klimas - kapitonas, 1944 9-ojo lietuvitĮ po
licijos bataliono vadas. 

Songaila Antanas - Tauragės apskrities policijos Er
žvilko punkto vedėjas, nuo t943- 12-31 perkeltas į Ma
žei kitĮ apskritį ir paskirtas laikinai eiti policijos nuovados 
viršininko pavaduotojo pareigt). Nuo 1944-04-15 paskir
tas TelšitĮ nuovados viršininko pavaduotoju ir paaukštin
tas į vyri'mus (Revierstabsschutzmam, ). 

Songinas Genrichas - gimė 1895-05-05 Rusijoje. Pir
mojo pasaulinio karo metu buvo Vokietijos kariuomenės 
leitenantas, nuo 19 l 9 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, po 
20 mettĮ išėjo į atsargą turėdamas majoro laipsnį. Karome
tais - ryšitĮ karininkas prie SS ir policijos vado Lietuvoje 
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SS brigadefuhrer L. Wysockio. Lietuvių SS legiono forma

vimo štabo viršininkas. Vokiečių pakeltas į pulkininkus 

leitenantus. Lietuvos vietinę rinktinę išvaikius areštuoja

mas ir išsiunčiamas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, o 

paskui 1944-05-21 į Štuthofą. Po karo gyveno Augsburge, 

o nuo 1951 Čikagoje (JAV). Mirė 1977-06-20. 

Staden von - SA sturmfuhrer, 1944 Lietuvos generali

nio komisariato Politinio sl-yriaus viršininkas. 

Stahel Reiner - gimė 1892-01- 15 Bylefelde (Vestfali

ja) fabrikanto šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 

1918, turėdamas suomių kariuomenės majoro laipsnį 

kariavo Karelijoje. Nuo 1925 prekiavo gimtajame mies

te. 1935, turėdamas majoro laipsnį, grįžo į karo tarnybą 

priešlėktuvinėje artilerijoje. 1942-01- 18 kaip pulko va
das apdovanotas Geležinio kryžiaus Riterio kryžiumi. 

1943-01 -04 už karinius nuopelnus kaip 169-asis ver

machto karys prie šio apdovanojimo gavo Ąžuolo lapus, 

jam suteiktas generolo majoro laipsnis. Buvo geležiniLĮ 
nervų ir garsėjo kaip puikus atraminės miestų gynybos 
specialistas. Netrukus paskirtas Romos komendantu. 
1944-07-07 išhiestas į fiurerio vyriausiąją būstinę, ten 
A. Hitleris jam kaip miesto karo komendantui (Kampf
kommandant des Festen Platzes Wilna) pavedė ginti Vil
niaus tvirtovę (Fester Platz Wilna ). Čia pat jam suteiktas 
generolo leitenanto laipsnis. Po penkias dienas trukusių 

žiaurių gynybinių mūšių A. Hitlerio leidimu gana tvar
kingai su didele įgulos dalimi prasiveržė iš apsupto Vil
niaus. 1944-07-18 kaip 79-asis vermachto karys apdova

notas Kalavijais prie Geležinio kryžiaus Riterio kryžiaus. 
Vykstant Varšuvos gyventojų sukilimui buvo miesto karo 
komendantas. Vėliau perkeltas į Bukareštą, ten pateko į 
puolančių sovietų nelaisvę. Sovietų karinis tribunolas nu
teisė kalėti Sibiro karo belaisvių stovykloje. 1955-12-01, 
nespėjęs išeiti i laisvę paskelbus 1955-09-29 įsaką dėl am
nestijos, mirė Voikovo lageryje kaip paskutinis Vokietijos 
vermachto generolas rusų nelaisvėje. 

Stančiauskas Zigmas - nuo 1944 Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo viršininkas. 
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Stankevičius Juozas - Jonavos valsčiaus lietuvių poli

cijos vadas. 1941 -11 už pagalbą žydams vokiečių areštuo

tas, jam iškelta baudžiamoji byla, nuteistas 2 metus kalėti . 

Bausmę atliko Kauno kalėjime. 

Stankevičius P. - nuo 1943-04 lietuvių kriminali nės 

policijos Vykdymo direkcijos viršininkas. 

Starkus Antanas - Policijos departamento vyriausia

sis gydytojas. 

Stasiškis Vytenis - 1941- 1944 Lietuvių saugumo poli

cijos skyriaus prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado 

Lietuvoje viršininko S. Čenkaus asmens sekretorius ir pa

vaduotojas. 

Stasiulis Bronius - gimė 1899-01-24 Kibortų dvare 

Šiaulių apskr. 1926-01 -01 priimtas į policiją ir paskirtas 

Šiaulių apskrities policijos Radviliškio nuovados vir
šininku. Nuo 1928-07-01 geležinkelių policijos Kauno 

nuovados viršininkas. 1929-05-01 paskirtas Klaipėdos 

krašto pasienio policijos Pagėgių komisariato komisa
ru. Nuo 1930-06-01 Klaipėdos krašto pasienio policijos 
vadas. 1936-07-10 paskirtas Šiaulių apskrities viršininko 
padėjėju, o nuo 1939-06-16 paskirtas policijos inspekto
riumi. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio or
dinu. Nuo 1941-08 Policijos departamento policijos refe
rentas, nuo 1941 -11 -19 LietuvilĮ policijos ryšių karininko 
prie vokiečilĮ tvarkos policijos vado Lietuvoje - Policijos 
departamento direktoriaus pavaduotojas. 1944 pasitrau

kė į Vokietiją, o 1949 emigravo į Kanadą. 
Stasiūnaitis Justinas - Kauno miesto policijos nuova

dos viršininko pavaduotojas, o nuo 1944-01-0 l nuovados 
viršininkas. 

Stasiūnas Vincas - Kauno apskrities policijos Veliuo
nos nuovados viršininkas, o nuo 1939-10-10 paskirtas 
Kauno apskrities policijos Raudondvario nuovados vir
šininku. Karo metais - Kauno miesto policijos 3-iosios 
nuovados viršininkas. 1944-03- 16 paskirtas Kauno mies
to policijos Rytinės apylinkės vadu. 

Stegmann - daktaras, profesorius, mokslo ir švieti
mo reikalų įgaliotinis prie Ostlando reicho komisariato. 
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1942-09 Ostlando reicho komisariato Kult(1ros ir politi
kos skyriaus viršininkas. 

Steinbrin.k Kari - policijos vyresnysis leitenantas, vo
kiečių tvarkos policijos vado jstaigos Lietuvoje pareigūnas. 

Steponavičius Bronius - gimė l 882-08-25 Rudaičių 

kaime, Telšių apskr. Pirmojo pasaul inio karo metais buvo 
mobilizuotas i rusų armiją. l 921-01 -14 pradėjo tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje, o l 931 metų pabaigoje pasienio 
policijoje. Buvo Klaipėdos krašto pasienio policijos JI 
eilės IV rajono viršininkas, o nuo 1939-04-15 pasienio 
policijos Šakių baro l rajono viršininkas. Karo metais iki 
1944-01 -01 Kauno miesto policijos judėjimo nuovados 
viršininkas. 

Steponavičius Domas - medicinos daktaras, atsargos 
pulkininkas, nuo 1944-02-15 paskirtas policijos vyriau
siuoju gydytoju. 

Stolze Max- nuo 1938-08-01 SS narys (bilieto Nr.400733), 
S~ unterst~rmfiihrer. 1941-12 dirbo vokiečių tvarkos poli
c11os vado 1staigos Lietuvoje Vilniaus skyriuje. 

Stolzner Helmut - gimė 1898-06-27. Lietuvos gene
ralinės srities Miškų ir medienos ūkio skyriaus vadovas. 
.. Stongvila Antanas - Tauragės apskrities policijos Er
~~o punk~~ _vedėjas, nuo 1943-12-3 l perkeltas i Ma
~~ų- apskr1t1 ir paskirtas laikinai eiti policijos nuovados 
v1rs1m~o pavaduotojo pareigų. Nuo 1944-04- l 5 paskir
tas !eisi~ nuovados viršininko pavaduotoju ir paaukštin
tas l ".!runus (Revierstabsschutzmann). 

Stotzel Maximilian - nuo 1939-05-01 SS narys (bilie-
to Nr. 323892) SS st b ,r.··h . . , urm an11_Ju rer ir apsaugos olici"os 
ma1oras. Nuo 1941 -09-15 vokieėi tvarko ~. . J 
policijos vadas Vilniuje. ų s (v1esos1os) 

Strauch Eduard · · 
sės ,i~L-+--- - gime 1906-08-1 7 Esene. Tei-

'""'l<U~ nuo 1931-08-0J NSDAP na . . 
Nr. 623382), nuo 1931_12_01 SS . . rys (bilieto 
1935-04-20 ss narys (bilieto Nr. 19319). 

untersturmfūhrer 1936-04 20 
turmfiihrer: 1937. 11 -09 SS ha ' · SS obers-
SS sturmba• rfi-h uptsturmfuhrer, 1938-04-20 

nn u rer, 1939-04-20 SS b 
Iki 1941-IO-Oi SS 2/A 

O 
.. 

0 er5lurmbannfiihrer. 
peratyvimo būrio vadas Šiauliuo-
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se. Nuo 1941-11-04 ik1 1942-02 vokiečių saugumo p oli

cijos ir SD vadas Latvijoje, kartu - A operatyvinės gru
pės 2-ojo operatyvinio būrio vadas LaMjos terito r ijoje. 
1942-02-1943-07 vokiečių saugumo policijos ir SD va
das Baltarusijoje. Labai gabus valdininkas. 1948-04-10 

nuteistas mirti. 1955 mirė. 
Strazdas Balys - leitenantas, 1941 Varėnos lietuvių 

savisaugos bataliono vadas. 
Strikaitis Kostas - iki 1944-02-16 Mažeikių apskrities 

policijos Ylakių punkto vedėjas, paskui paskirtas toje pat 
apskrityje punkto vedėju be punkto ir pavesta laikinai eiti 
nuovados viršininko pavaduotojo pareigas. 

Strimaitis Justas - iki karo Paberžės-Mažeikių aps
krities policijos Ylakių nuovados viršininkas, o nuo 
1939-10 Viln iaus miesto policijos nuovados viršininkas. 
Karo metais Vilniaus miesto policijos 7-osios nuovados 
viršininkas. 

Strimaitis Stasys - nuo 1941-09-24 Vilniaus miesto 
kainų peržiūros poHcijos viršininkas. 

Strimas-Strimavičius Vladas - pulkininkas leite
nantas, 1939 Lietuvos kariuomenės 9-ojo pėstininkų 
pulko 3-iojo bataliono vadas. l 943 Panevėžio 2-ojo lie
tuvių statybos batal iono vadas. 

Studentkowski Werner - aukštas NSDAP valdinin
kas Ostlande ir Lietuvos generaliniame komisariate. 

Sttitz Josef - SS hauptscharfiihrer, vokiečių saugumo 
policijos ir SD Kauno sJ...-yriaus IVB 2 ir JVB 3 poskyrių 
referentas žydų klausimais. 

Surgautas Kazys - 1943 Utenos apskrities arešto 
namtJ viršininkas. 

Sušinskas - 1944-03 generalinio tarėjo vidaus reika
lams istaigos kanceliarijos viršininkas. 

Sušinskas V. - ugniagesybos referentas. 
Šadzevičius Bronius - nuo 1943 01 0 1 K.d .. 

kr. . . . . - - e ainių aps-
ities ugrnages1ų inspektorius. 

(s 
Šbaltenis Julius - Kauno m. policijos vyr. vachmistras 

ta sschutzmann) nuo 1944 03 15 ki . d d . . ' - - pas rtas JU ėjimo 
nuova os v1ršminko pavaduotoju. 
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Šėkas Petras - iki 1944-04-01 l. e. Ukmergės apskri

ties policijos vado pavaduotojo pareigas, o paskui patvir
tintas į šias pareigas. 

Šeštokaitis Leonas - 1943 Marijampolės kalėjimo 
viršininkas. 

Šidlauskas Juozas - Lietuvos kariuomenės karinin
kas. Nuo 1941-07-23- 1941- l l Vilniaus ypatingojo būrio 
vadovas. 

Šimkus Kazys - gimė 1905. Lietuvos aviacijos majoras, 
„Geležinio Vilko" organizacijos ir LNP narys. 1940-07-02 
iš kariuomenės atleistas. 1941-07-24 TDA 1-ojo policijos, 
netrukus pavadinto pagalbinės policijos tarnyba, bataliono 
Kaune vadas, vėliau nuo 1941-09-26 Žaliakalnio pagalbi
nės policijos tarnybos dalinių įgulos viršininkas, Kauno 
policijos batalionų vadas. Nuo 1941-11-25 ryšių karininkas 
prie vokiečių 11-ojo rezervinio policijos bataliono. Baustas 
7 dienas kalėjimo už vairavimą neblaiviam. 1942-05-31 
išleistas į atsargą. Lietuvių SS legiono steigimo šalininkas. 
1944 Vietinės rinktinės Kauno karo komendantas. 1944-09 
pabaigoje priimtas i Tėvynės apsaugos rinktinę ir paskirtas 
i aviacijos grupę. 1944 pasitraukė į Vokietiją, po karo - į 

Australiją, ten gyveno ir mirė Adelaidėje. 

Šimkus Valerijonas - 1939-1940 Vilniaus priešgaisri
nės apsaugos viršininkas. Karo metais - Vilniaus apygar
dos priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos viršininkas, 
brandmajoras. Klerikalinės Lietuvių fronto organizacijos 
veikėjas. Pasitraukė į Vokietiją, o po karo - į JAV. 

Škirpa Kazys - gimė 1895-02-18 Namajūnuose. 1915 
baigė realinę gimnaziją Mintaujoje ir įstojo į Komercijos 
institutą Petrapilyje. 1916 mobilizuotas į rusų kariuome
nę. 1916 baigęs karo mokyklą Peterhofe ir tapęs karinin
ku, pasiųstas tarnauti į 20-ąjį Sibiro šaulių pulką Omske. 
1917 rudenį grįžo į Petrapilį, ten aktyviai dalyvavo orga
nizuojant lietuviškus karinius dalinius Rusijoje. Lietu
vių karių sąjungos įgaliotinis prie Ukrainos vyriausybės 
Kijeve. Slapto Vyriausiojo lietuvių komiteto narys. Lie
tuvių Tautos Tarybos (veikusios Rusijoje) narys. Įstojo į 
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Lietuvos kariuomenę. 1918-12-23 paskirtas Vilniaus karo 

komendanto padėjėju, ir faktiškai ėjo komendanto par

eigas. Laikinai buvo Kauno karo komendanto padėjėjas. 

Tarnavo Krašto apsaugos štabo organizacijos skyriuje. 
Suformavo Atskirąjį Vilniaus batalioną. Dalyvavo kovo

se dėl Lietuvos laisvės su bolševikais Žiežmarių-Žaslių 

rajone, Zarasų operacijoje, su bermontininkais Šiaulių 
operacijoje, su lenkais Seinų - Augustavo operacijoje, 
Beržininkų-Pockūnų rajone. Kovai su lenkais suformavo 

I į savanorių pulką. 5 pėst. pulko vadas. Nuo 1920-1921 
Steigiamojo seimo narys valstiečių liaudininkų frakcijo
je. Studijavo Šveicarijos kariniame fakultete prie Aukšt. 
technikos inst. Ciuriche. Baigė Aukštuosius karininkų 
kursus Kaune, o 1925 - Briuselio karo akademiją. Dėstė 

karo meno ir bendrosios taktikos dalykus Aukštuosiuose 
karininkų kursuose ir Karo mokykloje. Dėstė rusų kalbą 
Airių nacionaliniame universitete. 1926 generalinio šta
bo pulkininkas. 1926- 1927 generalinio štabo viršininkas. 
1927 konsularinio skyriaus vedėjas Lietuvos pasiuntiny
bėje Berlyne. Nuo 1928 paskirtas Lietuvos karo atstovu 
Vokietijai. Savanorių sąjungos suvažiavimas 1932 Kaune 
pripažino K. Škirpą pirmuoju Lietuvos kariuomenės kū
rėju savanoriu. Už nuopelnus kovose dėl Lietuvos laisvės 
apdovanotas Vyčio kryžiumi su kardais. 1937 pasitraukė 
iš karo tarnybos. 1938-1940 pirmasis Lietuvos pasiunti
nys ir įgaliotasis ministras Lenkijai, Vokietijai. Nuolati
nis Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos Ženevoje. 1940 
Berlyne su Vokietijos karine žvalgyba suorganizavo LAF 
(Lietuvių aktyvistų frontą). 1941-06-23 Laikinosios Lie
tuvos Vyriausybės ministras pirmininkas. 1944 uždarytas 
i Bad Godesbergu koncentracijos stovyklą. 1949 išvyko i 
JAV. Mirė 1979-08- 18 Vašingtone. 

Šlepetys Jonas - gimė 1892-02-27 lietuvių viduti
nio ūkininko šeimoje. Jo tėvas Antanas ir motina Taklė 
Andriusevičiutė-Šlepetienė gyveno Narvydžių kaime, 
DaugaililĮ valsčiuje, Utenos apskrityje. Pradžios moky
klą baigė Daugailiuose. 1914 baigė aukštesniąją mokyklą 
Petrogradc. Joje, būdamas moksleivis, aktyviai prisidėjo 
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prie vietos lietuvių visuomeninio darbo. Kada pradėjo 

tarnybą rusų kariuomenėje, nustatyti nepavyko. Tik iš 
J. Šlepečio anketos, užpildytos 1941-05 NKVD kalėjime 
Kaune, kai buvo suimtas sovietinio saugumo, galima 
spręsti, kad į karo tarnybą pašauktas 1914. Kilus Pirma
jam pasauliniam karui jam teko kariauti rusų 2 armijos 
sudėtyje, buvo sužeistas Varšuvos fronte ir vėliau, 1917, 
už šias kovas apdovanotas Rusijos Imperijos Šv. Jurgio 
(Georgijaus) IV laipsnio Kryžiumi. Pagijęs po sužeidimo 

pasiųstasi karo mokyklą Odesoje, ją baigė 1916 ir pakel
tas i karininkus, tapo praporščiku. Kaip gerai baigęs karo 
mokyklą, pats pasirinko tolesnę savo tarnybos vietą ir 
nuo 1916-08-25 tapo 275-ojo pėstininkq atsargos pulko, 
dislokuoto Taganroge (Šiaurės Kaukazas), jaunesniuoju 
karininku, vėliau paskirtas pulko adjutantu. Nors buvo 
rusų kariuomenės karininkas, tačiau ir čia slaptai dirbo 
lietuvybei. Lietuviq draugijos centro komiteto nukentė
jusiems dėl karo šelpti buvo įgaliotas vadovauti Tagan
rogo ir Šiaurės Kaukazo lietuviams. Čia įsteigė kursus, 
globojo daug lietuviq jaunimo, šelpė juos. Nuo 1917-0 l 
pradžios paskiriamas 9-osios kuopos vadu, tačiau netru
kus perkeliamas į 12-osios armijos 17-ojo Sibiro šaulitĮ 

pulko kulkosvaidžių komandą jaunesniuoju karininku ir 
pasiunčiamas į frontą prie Rygos. Prasidėjus tautiniam 
judėjimui armijoje, išrenkamas i suorganizuotą 12-osios 
armijos Lietuvių komitetą. 1917-05-25 paskiriamas kul
kosvaidžių komandos viršininku. 1917-08-12 pakeltas 
podporučiko laipsniu, o 1917- 11-17 - poručiko laipsniu. 
1918-02-09 sugrįžta į vokiečių okupuotą Lietuvą ir apsi
gyvena Utenos apskrityje. Iš pradžių mokytojavo. Vokie
čiams traukiantis iš Lietuvos, Lietuvių Tarybos pavedimu 
steigė Utenos apskrities savivaldybes. 1919-05-20 įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir nuo 1919-05-30 pa
skiriamas Kauno karo komendantūros kulkosvaidžių 
komandos jaunesniuoju karininku, o nuo 1919-06-02 -
kulkosvaidžių komandos viršininku. 1919-07-08 paskiria
mas Kauno karo komendantūros adjutantu, o 1919-11-0 l 
Mažeikių miesto ir apskrities komendantu. 1919- 1920 
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dalyvavo Lietuvos išlaisvinimo kovose su bolševikais ir 

bermontininkais. Daug pasidarbavo nustatant sieną su 

Latvija. Už pasižymėjimą tose kovose apdovanotas Vy
čio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu su kardais. Vėliau už 
tarnybinius nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo 

Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, 
„Artimui pagalbon" medaliu, Šaulių žvaigžde, Lietuvos ir 
Latvijos Nepriklausomybės medaliais. 1923-09-1 O paskir

tas Šiaulių miesto ir apskrities karo komendantu, kartu 
pavestas eiti ir Kėdainių apskrities komendanto pareigas. 
1923-11-15 paskiriamas Mobilizacijos rajono viršininku 
(srities viršininku). Nuo 1926-01-0 l paskirtas Šiaulių 
apskrities komendantu. 1927-02-27 paskirtas II apygar
dos operacijų skyriaus topografu. Nuo 1927 mokėsi Lie
tuvos universitete Teisių fakultete. 1928 baigė Vytauto 
Didžiojo Aukštųjų karininkų kursų VII laidą. 1929-04-01 
paskirtas Kariuomenės štabo Tiekimo ir evakuacijos da
lies vedėjo padėjėju. 1930 dar kartą baigęs Aukštuosius 
karininkų kursus, paskirtas į Vyriausiąjį Lietuvos kariuo
menės štabą. 1932 baigė Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakultetą ir tapo diplomuotu teisininku. Netrukus 
pakeltas pulkininko leitenanto laipsniu. Vyriausiajame 
Lietuvos kariuomenės štabe ėjo įvairias atsakingas par
eigas ir į atsargą išėjo 1934-08-31 turėdamas pulkininko 
laipsnį. Savo noru pasitraukęs iš Lietuvos kariuomenės, 
perėjo į Vidaus reikah1 ministerijos administracinę tar
nybą ir 1934-09-0 l paskirtas Zarasų apskrities viršinin
ku. Anot J. Šlepečio, jis perėjęs į Vidaus reikaltĮ ministe
rijos tarnybą todėl, kad jam kaip teisininkui ši sritis yra 
artimesnė ir čia norėtlĮ skirti savo sugebėjimus ir atnešti 
daugiau naudos Tėvynei. 1936- 1938 gilino valstybinės 
ir administracinės teisės studijas Tiubingeno (Vokietija) 
universitete. Nuo 1939-01-0 l Panevėžio apskrities virši
ninkas. Atgavus Vilniaus kraštą 1939-10-05 paskirtas Vil
niaus miesto ir apskrities viršininku. Tuo metu Vilniaus 
miestas su jo apylinkėmis dar tebebuvo sovietų karinės 
valdžios kontroliuojamas, o civilinei administracijai va
dovavo lenkai. Todėl J. Šlepečiui teko dėti daug pastangq, 
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kad Vilniaus miesto ir kitos institucijos bi1ttJ perimtos iš 

soviettĮ ir lenkq. 1940-06-15 sovictq kariuomenei okupa

vus Lietuvą, iš pareigq buvo atleistas. Teko slapstytis pro
vincijoje, bet 1941-05-23 sovietq saugumo buvo suimtas. 

Tai įvyko NKVD agentams susekus, kai trumpai buvo 

atvykęs i Kauną pas savo šeimą. Suimtas buvo kalinamas 

NKVD kalėjime ir žiauriai tardomas. Kilus Vokietijos

SSRS karui kartu su kitais politiniais kaliniais iš NKVD 

kalėjimo išlaisvintas. Netrukus jam pasiūlyta sudarytoje 

Lietuvos laikinojoje vyriausybėje vidaus reikalq ministro 

postas. Naktį iš liepos 23 į 24 voldemarininkai, vadovau

jami m ajoro J. Pyragiaus, jėga paėmė i savo rankas Kauno 
komendantūrą, batalioną ir lietuviq policiją. Veikiai buvo 

suimtas ir vidaus reikalų ministras pulkininkas J. Šlepe

tys. Jis atsisakė bendradarbiauti su vokiečių administraci

ja. 1941-1944 dirbo Vidaus reikalų vadybos juriskonsul

tu ir advokatavo Kaune. 1944 antrojoje pusėje, gresiant 
antrajai sovietinei okupacijai, pasitraukė į Vokietiją. Čia, 
Vokietijos pietuose, organizavo Lietuvių tremtinių drau

gijos apylinkes. 1945-1950 Vokietijoje buvo renkamas 

Lietuvių tremtinių draugijos prancūzų zonos valdybos 
pirmininku. 1949 ir 1950 ėjo Vyriausiojo lietuvių trem
tinių komiteto vicepirmininko ir pirmininko pareigas. 

1950 pabaigoje atvyko į JAV ir laikinai apsigyveno De
troite. Čia įsitraukė į visuomeninį darbą. Buvo išrinktas 
Lietuvių organizacijų centro vicepirmininku ir Lietuvių 

veteranų sąjungos Detroito skyriaus pirmininku. Apsi
gyvenęs Niujorke, organizavo lietuvių bendruomenės 

Niujorko apygardą ir jai pirmininkavo nuo 1952. 1955 iš

rinktas Lietuvių bendruomenės tarybos, kaip vyriausiojo 
bendruomenės organo, nariu ir jos pirmininku. 1958 iš
rinktas Lietuvių bendruomenės antrosios tarybos pirmi
ninku ir Pasaulio seimo nariu. 1961 išrinktas į Lietuvių 

bendruomenės trečiąją tarybą ir tapo jos vicepirmininku. 
1962- 1964 išrinktas Lietuvių bendruomenės tarybos gar
bės teismo pirmininku ir lietuvių karių Veteranų sąjungos 
Ramovės garbės teismo pirmininku. Greta šių pareigų J. 
Šlepetys darbavosi lietuvių teisininkų draugijoje, politi-
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nitĮ kalinitĮ Centro valdyboje. Niujorko skyriaus valdy• 

boje buvo karių veterami sąjungos pirmininkas, Pabaltijo 

teisininkų sąjungos pirmininkas. 1963 Pasaulio lietuvitJ 

teisini nktĮ centro valdybos pirmininkas. Buvo vedęs Ry

gos lietuvaitę Teodorą Latonaitę-Šlepetienę. Išaugino dvi 

dukras - Birutę ir Aldoną. Mirė 1981- 11 -15 dukros Al

donos namuose Niujorke būdamas 89 metų. Palaidotas 

toli nuo Tėvynės, nuo gimttĮ namų, Cypresso Hilso kapi

nėse Niujorke. Mirė nežinodamas, kad Lietuvoje bręsta 

atgimimas, pamažu atkuriama istorinė teisybė. 

Šležys Juozas - iki sovietinės okupacijos Pabradės
Rokiškio apskrities policijos Kamajų nuovados virši
ninkas. 1939- 1 O perkeltas į Vilnių. Karo metais Utenos 

apskrities policijos vado pavaduotojas, o nuo 1944-02-0 l 

vadas. 

Šopaga Pranas - kapitonas, nuo 1941-08- 15 lietu

vių policijos 3-iojo bataliono vado pavaduotojas. 
Špokevičius Antanas - gimė 08-11. Lietuvos kariuo

menės generalinio štabo pulkininkas leitenantas. Karo 
pradžioje - policijos batalionų organizatorius Vilniuje, 

nuo 1941-07-31 Vilniaus atstatymo tarnybos viršinin
kas, nuo 1941-10-15 lietuvių policijos dalinitĮ inspek
torius. 1943-1944 lietuvitĮ policijos bataliom1 ryšilĮ ka
rininkas prie vokiečit1 tvarkos policijos vado Lietuvoje. 
1943-04-10 apdovanotas II klasės sidabriniu „Narsumo 
ir pasižymėjimo ženklu Rytų tautoms"1m. 1943 rudenį 
suteiktas pulkininko laipsnis1m. 1944-07 paskirtas 1-ojo 

lietuvit1 policijos pulko vadu. Mirė JAV. 
Šukys Vincas - gimė 1905-07-06 Vilkaviškio apskr. 

1927-09- 10 įstojo i karo mokyklą. 1930- 10-25 baigė Xll 
laidos pėstininklĮ skyrilĮ, suteiktas jaunesniojo leitenan
to laipsnis. Paskiriamas į l pėstininkų D. L. K. Gedim ino 
pulk,}, Nuo 1933-12-15 iki 1939-09- 17 vadovavo pulko 
ugniagesil1 komandai, buvo Ukmergės miesto t1gniage
sit1 brandmajoras. Prasidėjus karui paskirtas Vilniaus 
1-ojo Savisaugos bataliono 1-osios kuopos vadu, kapi
tono laipsnis. Mirė 1942-02-26 nuo plaučių uždegimo. 
Už nuopelnus apdovanotas Vytauto Didžiojo VI laipsnio 
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ordinu, epriklausomybės medaliu ir ugniagesių artimui 
pagalbon lil laipsnio garbės ženklu. 

Šumskis Vladas - karo metais Kauno apskrities poli
cijos Pažaisli o punl-.10 vedėjas, nuo 1943-11-0 l paskirtas 
Kauno m. policijos 9-osios nuovados viršininko pava
duotoju ir pave ta laikinai eiti tos nuovados viršininko 
pareigas. 1944-01-01 paskirtas Kauno m. nuovados vir
šininku. 

Švėgida Juozas - karo metais Kėdainių apskrities 
policijos Baisogalos punkto vedėjas, nuo 1943-11 -0 l pa
skirtas laikinai eiti Kėdainių apskrities policijos vado pa
,-aduotojo pareigų, o nuo 1944-05-01 patvirtintas i šias 
pareigas. 

Švilpa Antanas - gimė 1907. Lietuvos kariuome
nės kapitonas, 3-iojo dragūnų pulko „Geležinis Vilkas" 
2-ojo eskadrono vadas. 1941-02-21 1KVD areštuotas. 
1941 -07-17 Kauno 1-ojo policijos bataliono 7-osios k."110-

pos vadas, 1941-08-15 iki 1942-03 Kauno 3-iojo pagal
binės policijos bataliono vadas. "Geležinio Vilko" orga
nizacinio sk·yriaus viršininkas, slapyvardžiu Vidimantas. 
l 944-03- 11 patvirtintas Vietinės rin1.1inės 241 -ojo bata
liono vadu. 1944-08-19 priimtas į Tėvynės apsaugos rink
tinę. 1944 rudenį pasitraukė į Vokietiją. 

Taiban Leopold - SS liauptscharfiihrer, 1943 vokiečių 
saugumo policijos ir SD Vilniaus sk·yriaus IVE poskyrio 
(kontržvalgyba, len1.-ų pasipriešinimo judėjimas) virši
ninkas. 

Tallat-Kelpša Kazys - gimė 1893-10-28 Padievyčio 
, i enkiemyje. ~lokėsi Kaune, 1914 baigė Kauno komerci
nę gimnaziją- Karo tarnybą po mokslų Lietuvoje pradėjo 
rusų kariuomenėje, tarnavo kavalerijoje. Dalyvavo Pir
majame pasauliniame kare, buvo sužeistas. 1915 suteiktas 
karininko laipsnis. 19 l 8 grįžo i Lietuvą. 19 l 9 savanoriu 
įstojo i Lietuvos kariuomenę. Tarnavo kavalerijoje. 1919 
karo misijos narys prie Lietuvos taikos delegacijos Pary
žiuje. 1920 Lietuvos karinis atstovas Latvijoje ir Estijoje. 
1926 baigė belgų Generalinio štabo akademiją Briuselyje, 
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grįžo į Lietuvą, ėjo įvairias pareigas rikiuotėje ir štabuo

se. Buvo taktikos ir karo meno (istorijos) lektorius Karo 
mokykloje, Aukštuosiuose karininkų kursuose, Vytauto 
Didžiojo aukštojoje karo mokykloje. 1935 tapo brigados 
generolu. 1936 kaip Lietuvos kariuomenės atstovas daly
vavo Anglijos karaliaus Jurgio V laidotuvėse. 1934-1940 
Lietuvos kariuomenės kavalerijos viršininkas. Bendra
darbiavo karinėje spaudoje. 1940 SSRS okupavus Lietu
vą, iš kariuomenės atleistas. 1944-04-20 paskirtas Lietu
vos priešlėktuvinės apsaugos sąjungos (LPAS) vadovu. 
1944 iš Lietuvos pasitraukė į Austriją, o 1945 į Vokietiją. 

1949-10-29 emigravo į JAV Mirė 1968-01-01. 
Tamošauskas Zenonas - Mažeikių apskrities polici

jos vado pavaduotojas, nuo 1944-0-1-01 Ašmenos apskri
ties policijos vado pavaduotojas. 

Tamošiūnas Vincas - karo metu - Zarasų apskrities 
lietuvių policijos vadas. 

Tamulevičius Jonas - 1926-04-29 buvo priimtas i 
Kauno miesto policiją nuovados viršininko padėjėju. 
1927 baigė aukštesniąją policijos mokyklą. 1933 paskir
tas Kauno miesto policijos 8-osios nuovados viršininku. 
1938 buvo Alytaus apskrities policijos Stakliškiq nuo
vados viršininkas, o nuo 1939- 11-16 paskirtas Utenos 
apskrities policijos Tauragm1 nuovados viršininku. Karo 
metais - Vilniaus miesto policijos 3-iosios nuovados vir

šininkas. 
Taraila Aleksandras - nuo l 9-W-02 lietuvių saugumo 

policijos Vilniaus apygardos valdybos ZinilĮ dalies virši
ninkas. 

Taunys Ignas - gimė 1911. Atsargos leitenantas, ,,Ge
ležinio Vilko" organizacijos narys, voldemarininbs, LN P 
steigėjas ir partijos v-ado pavaduotojas. 1941 Policijos de
partamento direktorius, vėliau - Kauno kalėjimo virši
ninko pavnduotojas. Darbo ir socialinil1 reikalq vadybos 
Darbo tvarkymo departamento direktorius, idcalistiškai 
tikėjo vokieėil! rnsiniu išrinktinumu. 1943 m. numatytas 
skirti lictuvil1 „Hitlcr-}11gc111f' vadovu. Po karo išvyko į 
Australij,}. 
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Terva Petras - Kauno m. policijos vyresnysis vach
mistras, nuo 1944-02-01 paskirtas Kauno m. 5-osios 
nuovados viršininko pavaduotoju. 

Thiede - SA oberstunnfiihrer, 1942 SA dalinių vadas 
Kaune. 

Tiknys Vmcas - gimė 1895-12-04 Strazdų k., Šiaulių 
apskr. 1919-06-23 pradėjo karo tarnybą Lietuvos kariuo
menėje ir pasiųstas į karo mok.·yklą. 1924-01-0 l pradėjo 
tarnybą pasienio policijoje. 1939 tarnavo pasienio polici
jos Vilkaviškio baro l(}-bartų rajono vi ršininku, jam teko 
matyti, kaip 1940-06-15 Lietuvos Respublikos preziden
tas .-\. Smetona perėjo sieną. 1941 Ašmenos apskrities 
policijos vadas, vėliau iki 1944-02-01 - Utenos apskrities 
policijos vadas. 

Titel Walter - gimė 1894--05-13 Pomeranijoje. uo 
1933-05-01 ~SDAP narys (bilieto Nr. 2640683), SS narys 
(bilieto ~ r. 310317). ~ uo 1938-11-09 SS hauptsturmfiih
rer, 1938-12-01 SS sturmbannfūhrer, tarnavo SS Vyriau
siosios valdybos štabe, SS obersturmbannfūhrer ir poli
cijos pulkininkas leitenantas. ~uo 1943-06-25 SS 16-ojo 
(lat,.;ų) pulko vadas. Kartu iki 1944-05-16 buvo kovos su 
sm;etiniais partizanais Lietuvoje štabo (Banden-kampf
stab im Litauen) \iršininkas. Vadovavo Pirėiupio kai
mo sunaikinimui (1 944-06-03). Jo vadovaujami kariai 
susprogdino tiltą per ~erj ties Antakalnio ir Šilo gatvių 
sankry:ža Paskutinį kartą matytas Vilniuje 1944-07-09. 
Net.n.Jk'US žuvo mt1š}je dėl Vilniaus. 

Tomaitis Ignas - Policijos departamento bendrųjų 
reikaJų referentas, nuo 1942 Policijos departamento Mo
kymo (mokslinimo) skyriaus vedėjas. 

Trampedacb Friedricb - gimė 1907. 1942 Ostlando 
rcicho komisariato politinio sektoriaus vadovas. 
Tros"l.e,dčius Stasys - Vilniaus miesto policijos vy

resnysis \-achm.istras. nuo 1944-02-01 paskirtas Vilniaus 
mioto polirijo:, nuov-«dos viršininko pavaduotoju. 

Tntlka Stasys - lietuvių ~umo policijos Šiaulių 
ą,r--&I"dos viršimnko pavzduo4~. 

Truškauskas Juozas - kapitonas, Lietuvos kariuo

menės 5-ojo pulko adjutantas. 1940 pabaigoje iš kariuo

menės atleistas. 1941-06-28 įstojo į TDA batalioną ir 

1941-07-03 paskirtas TDA 1-ojo bataliono 5-osios k'llo

pos vadu. Ėjo Vilniaus miesto lietuvių dalinių įgulos vir

šininko pareigas. Nuo 1942-05-03 laikinai vykdė lietuvių 

policijos 13-ojo bataliono Rytų fronte vado pareigas. uo 
1942-09-18 perkeltas iš 13-ojo bataliono į 1-ąjį ir paskir

tas bataliono vadu. Šias pareigas ėjo iki 1944 vasaros. Už 

dalyvavimą kovose su sovietais šiauriniame fronto ruože 

1943 apdovanotas II klasės bronziniu" arsumo ir pasi
žymėjimo ženklu Rytų tautoms". Po karo gyveno ir mirė 

Čikagoje (JAV). 
Tumas Jonas - viršila, nuo 1943 pabaigos Vilniaus 

ypatingojo būrio vadas. 1969-10-22 buvo apklausiamas 

sovietų saugumo. 
Ugianskis Juozas - gimė 1893. Lietuvos kariuomenės 

pulkininkas leitenantas. 1941 Vilniaus sunkiųjų darbų ka
lėjimo viršininkas. Po karo amerikiečių okupacinėje ka
riuomenėje Vokietijoje vadovavo 3-iajai Vasario 16-osios 

sargybų kuopai. 
Undraitis Jonas - gimė 1909 šakių apskrit}j e. 

1928-1932 metais tarnavo šakių apskrities valdyboje. 
1932 persikėlė gyventi j Kauną ir pradėjo tarnybą Vidaus 
reikalų ministerijoje. uo 1935-01-16 tarnavo Policijos 
departamente. 1936 baigė Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakulteto Teisių skyrių. Nuo 1939-03-16 paskirtas 
VRM Administracijos departamento teisių referentu. 
LLV Vidaus reikalų ministerijos Administracijos depar
tamento direktorius, paskui Vidaus reikalų vadybos ju

riskonsultas. 
Urbonas Oskaras - gimė 1892-03-31 Ašmintos dva

re, Marijampolės apskr. 1911 baigė Marijampolės gim
naziją, o 1914 artilerijos mokyklą Petrapilyje. 1915 pa
skirtas baterijos vada Visą Pirmąjį pasaulinį karą išbuvo 
fronte. Apdovanotas beveik visais rusų karo ordinais, 
taip pat šv. Jurgio kardu. 1918-02 bolševikų suimtas, 
pasodintas i Voroneio kalėjimą. Kaliniams, tarp kurių 
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buvo ir O. Urbonas, varomiems iš Voronežo į Tambovq 
ir užkluptiems kazokq rinktinės, pavyko pabėgti. 1921 

grįžo į Lietuvą, buvo mobilizuotas ir paskirtas į artileriją. 
Pulkininkas. 1922- 1926 parengė 2 karininkt) artilerijos 
laidas. Parašė artilerijos tarnybos vadovėlį. Vadovėlius: 
„Vieno moh.')'tnas" ir „Sh.-yriaus mokymas". Iki 1927 4-ojo 
artilerijos pulko vadas. 1928- 1930 llI pėstininkų divizi
jos vadas. 1930-07 kariuomenės inspektorius. 1934 išėjo 

i atsargą, apsigyveno Kaune. 1940-06-15, bolševikams 
okupuojant Lietuvą, pasitraukė į Vokietij ą. 1941 grįžo i 
Lietuvą. 1944-02-03 paskirtas Lietuvos vietinės rinktinės 
štabo viršininku. 1944-05-15 suimtas ir drauge su kitais 
Lietuvos vietinės rinktinės štabo pareigūnais išvežtas į 

Salaspilio koncentracijos stovyklą, iš ten perkeltas į Ry
gos kalėjimą, o paskui į Štuthofo koncentracijos stovy
klą. 1945 perkeltas į Liubeko apylinkę. Karui pasibaigus 
apsigyveno Švedijoje. Bendradarbiavo „Karyje", ,,Mūsų 
žinyne", ,,Medžiotojuje", dalyvavo rengiant Lietuviškąją 
enciklopediją. Mirė 1978-11-05. 2003 Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Rolandas Paksas apdovanojo jį Didžiuo
ju komandom kryžiumi (po mirties). 

Urbonas Simas - kapitonas, žurnalistas, 1942-1944 
redagavo savisaugos batalionų laikraštį „Karys". 

Ūselis Juozas - kapitonas, prieškariu - karo mokyklos 
2-osios kuopos vyresnysis karininkas. 1941-07-07 pri
imtas į TDA batalioną ir paskirtas 6-osios kuopos vadu. 
1941-08-25 perkeltas į pagalbinės policijos 2-ąjį batalioną 
ir paskirtas 3-iosios kuopos vadu. 1942-05 išleistas į atsar
gą. 1944 įstojo į LVR ir paskirtas 302-ojo bataliono vadu. 
Išvengė vokiečių arešto, nes pasislėpė. Po karo kariavo 
prieš sovietus lietuvių partizanų gretose. 1947-10-07 areš
tuotas, 1948-08-04 nuteistas 15 metų lagerių. 1958-01 -15 
paleistas, tačiau 1962-01 -24 vėl areštuotas. 1962-10-20 
LSSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminės 
kolegijos nuteistas mirties bausme ir sušaudytas. 

Utenis Bronius - Vilniaus miesto policijos 4-osios 
nuovados, nuo 1942-03-18 6-osios nuovados viršininkas. 

Utermark - SS sturmbannfuhrer, Reicho darbo tarny

bos vadovo įgaliotinio Reicho darbo tarnybai organizuoti 

Ostlande štabo viršininkas. 1942-08 lankėsi Panevėžyje. 

Vaičiulis Antanas - Mažeikių apskrities policijos vy
resnysis vachmistras, nuo 1943-12-1 O paskirtas laikinai 

eiti Mažeikių nuovados viršininko pareigų. 

Vaidakavičius Stepas - leitenantas, 1941 Alytaus lie

tuvitĮ savisaugos dalinio vadas. 

Vaišnys Jonas - Vilniaus miesto policijos 2-osios nuo

vados viršininkas. 
Valavičius A. - Radviliškio apskrities lietuvių polici

jos vadas. 
Valeika - LSD inspektoriaus štabo orkestro vadovas 

ir kapelmeisteris. 
Valevičius Juozas - Policijos departamento Personalo 

skyriaus vedėjas. 1943 lietuvių policijos ryšių karininko 

adjutantas. 
Valys Jonas - gimė 1906 Aukštaičiuose, Utenos aps., 

Pilkenių kaime. Vidurinį mokslą baigė Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje Vilniuje. Vilniaus krašte persekiotas, buvo 
priverstas grįžti į nepriklausomą Lietuvą. Studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete, Teisės fakultete. Nuo 1924 
pradėjo tarnybą vidaus reikalq žinyboje, ėjo įvairias 

administracines pareigas. Bolševikų okupacijos metu iš 
tarnybos atleistas. 1941-06 pradėjo tarnybą Vidaus rei
kallĮ vadyboje, administracijoje ėjo referento pareigas. 
1942-03 paskirtas prie Lietuvos generalinės srities pri
jungtos Ašmenos apskrities viršininku. 

Valiulis Pranas - nuo 1927 Lietuvos Seimo kancelia
rijos direktorius. 1941- 1944 Teisingumo vadybos Teismų 
departamento direktorius. 

Valkauskas Juozas, Jono s. - gimė 1907, gyv. Kaune, 
Lietuvos policijos pareigūnas. suimtas 1941 -05-27, kalin
tas Kaune, kilus karui išsilaisvino. Nuo 1942 geležinkelių 
policijos Radviliškio nuovados viršininko pavaduotojas. 

Vasauskas Stepas - pradėjo tarnybą Lietuvos polici
joje 1928-03-06 ir paskirtas Kretingos apskrities polici
jos nuovados viršininko padėjėju. Tais pat metais baigė 



...... 
aukštesniąją policijos mokyklą. 1937-03-0 l paskirtas 
Kretingos apskrities policijos Mosėdžio nuovados vir
šin inku, vėliau - Ukmergės apskrit ies policijos Giedrai
čitJ nuovados viršininkas, o nuo 1939-08-16 - Alytaus 
apskrit ies policijos Alytaus nuovados viršininkas. Nuo 
1943-04-03 laikinai einantis Alytaus apskrities policijos 
vado pareigas, o nuo spalio l iki lapkričio 30 vadas. Nuo 
1943-12-0 l Biržų apskrities policijos vado pavaduoto
jas. 

Vasiliauskas Leonas - gimė 1900-05-22. Lietuvos ka
riuomenės savanoris. 1939 baigė policijos mokyklą ir pa
skirtas policijos punkto viršininku Vilniaus krašte. 1940 
NKVD areštuotas ir kalintas Vilniaus Lukiškėse. Karo 
metu laikinai ėjo Marijampolės apskrities policijos vado 
pareigas, o nuo 1944-03-0 l paskirtas laikinuoju Kauno 
apskrities policijos vadu, nuo 1944-04-0 l patvirtintas į 

šias pareigas. 1944 išvyko į Vakarus, 1949 - į Australij ą. 

Vasiulis Adolfas - Kėdainių apskrities policijos nuo
vados viršininkas, nuo 1943-12-0 l paskirtas eiti Alytaus 
apskrities policijos vado pavaduotojo pareigas. 

Vengrys (Vengris) Stepas - gimė 1897-06-25 Rygoje. 
Nuo 1922 Telšių apskrities policijos nuovados viršinin
kas. Karo metu - Tauragės apskrities policijos vadas. Nuo 
1943-11-0 l atleistas iš tarnybos. Karo pabaigoje pasitrau
kė į Čekoslovakiją, vėliau į Vokietiją. 1949 išvyko į JAV ir 
apsigyveno Čikagoje. Mirė 1953-01-25. 

Venning - generolas majoras, karo belaisvių viršinin 
kas prie vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Ostlande. 

Vepštas Julius - 1943 Raseinių kalėjimo viršininkas. 
Vertelis Petras - Lietuvos kariuomenės generali

nio štabo pulkininkas leitenantas. 1941 -08-01- 194 1-1 O 
lietuvių policijos 2-ojo Vilniaus bataliono vadas. Nuo 
1941 -10-24 lietuvių savisaugos dalinių Šiaulių apygardos 
vadas, nuo 1942-09-01 14-ojo policijos bataliono Šiau
liuose vadas. 1944 LVR atskiro mokomojo 321-ojo bata
liono vadas ir Marijampolės karo mokyklos viršininkas. 
Po karo išvežtas i Rusiją žuvo Sibire. 
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Vetter Wolfgang - gimė 1895-12-30. Policijos majo

ras, nuo 1942-03-06 iki 1942-11-0 l vokiečių tvarkos po

licijos vadas Vilniuje. Vėliau perkeltas į Niurnbergą. 

Vialon Friedrich Kari - gimė 1905-07- 1 O. Daktaras, 

profesor ius, 1942-05-1944 Ostlando finansų skyriaus 

viršininkas. Po karo 1962-1966 VFR ekonominio ben

dradarbiavimo ministerijos valstybės sekretorius. 

Vygantas Juozas, Juozo s. - gimė 1904 Liepojoje. Vil

niaus miesto policijos 4-osios nuovados vyresnysis vach
mistras, nuovados viršininko padėjėjas, vėliau viršinin

kas. Nuo 1942-02- 12 Vilniaus miesto policijos Vakarinės 
apylinkės viršininkas (vadas). 1945-1948 Lietuvos par

tizanas, suimtas 1948. Tardymo parodymai 1948-07- 12 
paskelbti sovietų spaudoje. 

Vilčinskas Balys - gimė 1896-02-14. Tarnybą poli
cijoje pradėjo 1919-06-01. 1923-07-01 paskirtas Kauno 

apskrities milicijos vadu. Vėliau Prienų policijos nuo
vados viršininkas, Mažeikių, Rokiškio ir Švenčionėlių 
apskričių policijos vadas. Apdovanotas DLK Gedimino 
4-ojo laipsnio ordinu. Karo metais - Šakių apskrities po
licijos vadas. 

Vylius-Velavičius Ignas - gimė 1904-03-22. Baigus 
karo mokyklą 1926-09-07 suteiktas jaunesniojo leitenan
to laipsnis. 1927-1 O perkeliamas i aviaciją. Nuo 1932- 11 
Lietuvos aviacijos kapitonas. Už dalyvavimą voldemari
ninkų 1934-06-07 sukilime prieš prezidentą A. Smetoną 

buvo pažemintas i eilinius. 1938- 1939 aktyvus Lietuvių 
tautininkų sąjungos narys. 1940-05-29 už bandymą nu
versti prezidento A. Smetonos valdžią buvo areštuotas 
ir pasodintas į kalėjimą. 1941-06-23- 1941-08 ir nuo 
1943-01 Kauno sunkitĮjų darbų kalėjimo viršininkas. 
Vienas iš LNP steigėjų, LNP „Geležinio Vilko" karo da
linių viršininkas. Glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga ir VLIK. Rengdamasis sovietinei 
invazijai įsigijo dokumentus Velavičiaus vardu. Mokėsi 

abvero FAK-203 mokykloje. Karo pabaigoje organiza
vo antibolševikinį partizanų judėjimą. 1945-05 sovietų 
SMERŠ (mirtis šnipams) organų areštuotas. 1946-05-16 
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LSSR VRM karo tribunolo nuteistas sušaudyti. Sušaudy
tas Vilniuje VRM pastato požemiuose ir slapta palaidotas 
po garažo grindimis Tuskulėnuose. 

Vilkas Kazys - policijos referentas, nuo 1944-04-0 l 
lietuvių policijos savišalpos fondo valdytojas. 

Villunger Anton - policijos leitenantas, nuo 1942-
11-15 perkeltas iš Insbruko į Lietuvą ir paskirtas Vilniaus 
SS ir policijos vado adjutantu. 

Vilūnas Jonas - buvęs Lietuvos kariuomenės kapi
tonas, Kauno kalėjimo viršininkas. 1946 sovietų teismo 
nuteistas. 

Virbickas Leonas - majoras, Lietuvių nacionalistų 
partijos vadas. 

Virkutis Antanas - 1936 baigė karininkų mokyklą, 
gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį ir pradėjo dirbti Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime. Karo pradžioje dirbo Ma
žeikių policijoje, o nuo 1943 Šiaulių sunkiqjų darbų ka
lėjimo viršininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 - į 

JAV, ten 1954 gavo JAV pilietybę ir apsigyveno Ilinojaus 
valstijos Sisero mieste netoli Čikagos. 

Višinskas Pranas - Lietuvos generalinės srities Vi
daus reikalų vadybos vyresnysis buhalteris. 

Vitkus Juozas - gimė 1901-06- 10 Mažeikių apskrityje. 
Pulkininkas leitenantas, Lietuvos kariuomenės inžinie
rius. 1941 VAT štabo darbo referentas, Vilniaus 3-iojo lie
tuviq policijos bataliono pirmas vadas. Po karo - Lietuvos 
partizanų Pietų apskrities vadas (slapyvardis - Kazimie
raitis). 1946-07-02 žuvo mūšyje su NKVD kariuomene. 

Vodepp - generolas majoras, vyriausiojo ginkluotųjų 
pajėgų vado Ostlande štabo viršininkas. 

Vokietaitis Jonas - gimė 1909. ,,Geležinio Vilko" or
ganizacijos narys. Karo metais - Vidaus reikalų vadybos 
Informacijos ir propagandos skyriaus vedėjas, vėliau -
ten pat Visuomenės reikalų departamento direktorius. 
Pirmojo generalinio tarėjo kanceliarijos viršininkas. Vie
nas iš LNP steigėjų ir jos Propagandos vadybos viršinin
kas. 1943- 1944 dėl antinacinės veiklos buvo ieškomas 
gestapo. 
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Volodkevičius - lietuvių saugumo policijos Kauno 

apygardos valdybos III (lenkų) komisariato vadovas. 

Wagner - SA oberfuhrer, Lietuvos generalinio komi

sariato Kadrų ir organizacinio skyriaus viršininkas. 

Wagner Gerhard - generolas leitenantas, 1941 Lie
tuvoje dislokuotos 269-osios pėstininkų divizijos (buvo 

laikoma viena geriausių vermachto divizijų) vadas. Ap
dovanotas Vokiečių auksiniu kryžiumi. 

Watzka - policijos vyresnysis leitenantas, tvarkos po
licijos vado prie SS ir policijos vado Lietuvoje adjutantas. 

Weinert Helmut - gimė 1909-04-05 Lietuvos gene
ralinės srities Jaunimo skyriaus (Abtl. Leiter Jugend) va
dovas. 

Weiss Martin - gimė 1903-02-21. NSDAP narys nuo 
1937-05-01. SS untersturmfuhrer, Vilniaus miesto kalėji

mo komendantas ir ypatingojo būrio viršininkas. Turėjo 
tris vaikus, Vilniuje gyveno adresu 111eaterstrasse, 4-7. 
Nuo 1942-06 - SS ypatingojo būrio (SS-Sonderkomman
do) vadas ir žydų žudyniq Paneriuose organizatorius bei 
vykdytojas. 1943-07 perkeltas į Vilniaus SD, ten pakei
tė F. Murerą. 1943 pabaigoje paskirtas vadovauti mote
rtĮ stovyklai Raslį gatvėje. 1944-07 tęsė tarnybą Kaune. 
1950-02-03 VakanĮ Vokietijoje nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. 

Wellems Hugo - gimė 1912-08-04 Kelne. Nuo 1930 
„Hitler-Jugend" narys, Reicho jaunimo reikalq valdybos 
Propagandos skyriaus vadovas. Nuo 1936 Liaudies švie
timo ir propagandos ministerijos referentas. Karo metu 
atšauktas iš karo tarnybos ir iki 1944 būdamas Kaune va
dovavo nacionalsocialistinei propagandai visoje Lietuvo
je. 1943 HJ bamifuhrer. Parašė keletą knygų. Po karo iki 
1973 savaitraščio „Deutsche Wort" vyriausiasis redakto
rius. 

Wening Ernst - gimė 1886-01-07 Miunchene. Karo 
tarnybą pradėjo 1904-07- 19. Nuo 1933-06-0 l pulki
ninkas leitenantas. 1935-08-0 l pulkininkas. 1939-09-0 l 
136-ojo pėstininkų pulko vadas. l 941-05-03-1942-07-15 
715-osios pėstininkų divizijos vadas. 1941-06-0 l genero-

753 



las majoras. 1943- 1944-02-0 l Karo belaisvių valdybos 
prie Ostlando karo pajėgų vado viršininkas. Mirė 1947 
karo belaisvių stovykloje Munsterlageryje (Anglija). 

Wichmann Heinz - 1931- 1934 teisėjas ir prokuro
ras, nuo 1933-11-02 NSDAP narys (bilieto Nr. 2726400). 
Nuo 1939 Reicho ūkio ministerijos (karinė ekonomika) 
pareigūnas Hamburge ir Kelne. 1941-08-01 atvyko į Rygą 
kaip Ostlando reicho komisaro asmeninis referentas. 
1942 Šlėzvigo-Holšteino žemės vyresnysis valstybės ta
rėjas, vadovo pavaduotojas. Nuo 1942 iki karo pabaigos 
tarnavo vermachte, leitenantas, baterijos vado pavaduo
tojas. Po karo - VFR karo ministerijos Personalo skyriaus 
viršininkas. 

Wieder - policijos pulkininkas, iki 1942-05-05 Ostlan
do tvarkos policijos vado štabo viršininkas. 

Windecker Adolf- generolas, J. von Ribbentropo įga
liotinis prie Ostlando reicho komisariato Rygoje, dažnai 
lankėsi Lietuvoje. 1942-10 su S. Raštikiu vedė derybas dėl 

lietuvių SS legiono steigimo. 
Winter - pulkininkas, Panevėžio 189-osios karo lau

ko komendantūros komendantas. 
Wohrl Hans - iki 1943-1 O profesinių sąjungų prie 

generalinio komisaro Lietuvoje įgaliotinis, Karo tarybos 
vyriausiasis tarėjas. 

Wulff Horst - gimė 1907-10-28 Miulheime (Rūro 
sritis). NSDAP narys nuo 1926-09-01 ir antrą kartą nuo 
1929-10-10 (bilieto Nr. 164410). Iki karo buvo SS Vy
riausiosios kadrų valdybos pareigūnas, SS obersturmban
nfuhrer. Nuo 1941-07-28 Vilniaus apygardos komisaras. 
1944-07-04 automobiliu pabėgo iš Vilniaus į Kauną. SS ir 
policijos vado Lietuvoje K. Hintzes įsakymu už ryšius ir 
aprūpinimą ginklais lenkų AK buvo suimtas. Karo lauko 
teismo nuteistas mirties bausme, buvo sušaudytas. 

Wunneberg Alfred - gimė 1891-07-20, 1913 įsto

jo į kariuomenę. 19 l 4 suteiktas leitenanto laipsnis. Pir
mojo pasaulinio karo dalyvis, kapitonas. 1919 demobi
lizuotas pradėjo tarnybą saugumo policijoje. Tarnavo 
policijoje Miunsteryje, Esene, Kelne, Sarbriukene ir kt. 
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SS gruppenfurer (nuo 1942-09-02), policijos generolas 

(1943-08-31 ). Nuo 1943-05 SS tankų korpuso vadas. Nuo 

1943-08-31 (kai K. Daluge buvo paskirtas Bohemijos ir 

Moravijos protektorato pavaduotoju) vadovavo Tvarkos 

policijos Vyriausiajai valdybai, kuriai buvo pavaldžios vi

sos policijos pajėgos (išskyrus saugumo policiją) Vokieti

joje ir okupuotose teritorijose. 
Zakaras Mykolas - Kauno miesto policijos 1-osios 

nuovados viršininkas, Utenos apskrities policijos nuova
dos viršininkas, nuo 1944-03-01 paskirtas Svyrių nuova

dos viršininku. 
Zavadskis Stasys - 1943 Telšių kalėjimo viršininkas. 
Zdanavičius Jonas - lietuvių policijos orkestro admi

nistracijos direktorius ir dirigento B. Jonušo pavaduotojas. 
Zechlin Erich Wilhelm - gimė 1883-06-26. Dakta

ras, iki 1933-0 l generalinis konsulas Leningrade. Nuo 
1933-02-04 iki 1940-06 Vokietijos pasiuntinys Lietuvoje. 
Karo metais buvo numatytas skirti Lietuvos generalinės 
srities generaliniu komisaru, tačiau jo kandidatūros atsi
sakyta. 1942-1944 dirbo Vokietijos pasiuntinybėje Suo
mijoje. Kaip nepriklausęs NSDAP po 1944-07-20 atentato 
paliktas be pareigų ir paskui gestapo suimtas. 1945 pate
ko į sovietų rankas. Buvo nuteistas 10 metų kalėti ir Sibi
ro lageryje išbuvo beveik 9 metus. 1953 grįžo į Vokietiją. 
Ketino rašyti atsiminimus, bet netikėtai 1954-10-24 sve
čiuodamasis pas dukrą Švedijoje, mirė. 

Zehnpfennig Max - pulkininkas leitenantas, nuo 
1941-06-26 814-osios karo lauko komendantūros (Wehr
machtkommandantur) komendantas Vilniuje. Pakeitė 
K. von Ostmaną. Buvo nekalbus, nepalankus lietuviams. 
1942 suteiktas pulkininko laipsnis. 

Zemribas (Zubrius) A. (slapyvardis A. Kaunas) - iki 
karo - Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas. Karo metu -
LLV ryšių karininkas prie generolo R. von Pohlio štabo. 
Po karo apsigyveno Australijoje. 

Zenkevičius Pranas - gimė 1900-11-22 Kryklių k., 
ŠakilĮ apskr. Lietuvos kariuomenės karininkas, atsargos 
vyresnysis leitenantas. 1927-11-08 pradėjo tarnybą pasie-
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__ ._ 

nio policijoje, ten ėjo šias pareigas: Trakų rajono pasienio 

policijos viršininkas, pasienio policijos Mažeikių baro 
6-o rajono viršininkas, o nuo 1938-01-15 pasienio poli
cijos Kretingos baro l -o rajono viršininkas. Karo metais 

nuo 1941-1 O Alytaus rajono saugumo policijos viršinin
kas. Dėl girtavimo iš tarnybos atleistas. 

... , Vokietijos U RM skyriaus 

vedėjas M. Loutcris gavo 
anoniminj skundą, kad 

Zentgraf Hans - SS obersturmban11fui1rer, Ostlando 

SS ir policijos teisėjas. Po karo advokatas Vakarų Vokie
tijoje. 

Ziber - pulkininkas leitenantas, iki 1942 336-osios 
sovietinių karo belaisvių stovyklos Kaune komendantas. 

Zieben - policijos leitenantas, Lietuvos generalinio 
komisaro dr. A. T. von Rentelno adjutantas. 

Ziegenbein Otto - Ostlando NSDAP vadovo pava
duotojas. 

Zimmermann - da1.1:aras, 1942 Ostlando reicho ko
misariato įstaigos spaudos viršininkas. 

Zons Hans - SS sturmbannfuhrer, 1943- 1944 buvo 
l 005-ojo ypatingojo būrio (Sonderkommando 10051475 

), 

kuris veikė Lietuvos ir Ukrainos teritorijoje, narys. 
1968-12-09 Štutgarte prasidėjusiame teismo procese 
buvo kaltinamas prisidėjęs prie 530 žmonių likvidavimo. 

Žakevičius Stasys - gimė 1908-04-22. Politinių moks
lų studijas baigė Paryžiuje ir Harvardo universitete (JAV). 
Vilniaus universiteto docentas, teisininkas. Aktyvus LAF 
narys. 1941 įsteigė Vilniaus miesto ir srities piliečių ko
mitetą ir jam pirmininkavo. Vėliau dirbo Vilniaus uni
versitete. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Po karo tarnavo an
glų žvalgyboje, bendradarbiavo su JAV žvalgyba, paskui 
persikėlė i JAV, ten gyveno Žymanto pavarde. Mirė Los 
Andžele (Kalifornija, JAV) l 973. 

Žarskus Antanas - gimė 1912. Vidaus reikalų minis
terijos tarnautojas, Policijos departamento reikalų tvar
kytojas. Voldemarininkas. Karo metais - kriminalinės 
policijos tarnautojas, 194 l Kauno miesto ir apskrities 
policijos vadas, vėliau 4-ojo policijos bataliono kvotų ka
rininkas ir būrio vadas. 
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esą l cnkiJOJe mėtosi labai 
daug ncpal.1ido111 lavonų. 

Skundas buvo persiųs1as 
1-1. M iulleriui i gcstapą. 
Gestapo atsakymo numeris 
buvo . 1005". Nuo to laiko 
kiekviena lavonq naikmi· 

mo (deginimo) operacija 
buvo žymima kodu " 1005". 

• 

Ždanavičius Petras - iki 1944-02-15 Tauragės apskri

ties policijos Skaudvilės punkto vedėjas, paskui paskirtas 

l. e. Šiaulių nuovados viršininko pareigas. 
žybas Vladas - kapitonas, nuo 1943-08 iki 1944-

04-28 253-iojo lietuvių policijos bataliono vadas. 
Žičkus Povilas - ,,Geležinio Vilko" organizacijos ir 

LNP narys. 1942- 1943 lietuvių saugumo policijos cen
trinės įstaigos (departamento) Kaune Organizacinės di
rekcijos viršininkas. Prieš tai buvo Politinio, o vėliau -
Administracinio skyrių viršininkas. Aktyvus Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos narys, už rezistencinę veiklą 
1944-05-14 gestapo suimtas ir išsiųstas į Vokietijos ka-

lėjimą. 
Židžiūnas Vladas - kapitonas, nuo 1943-06-0 l iki lie-

pos vidurio laikinai ėjo 253-iojo lietuvių policijos batalio-

no vado pareigas. 
žilėnas Antanas - iki 1944-02-01 Švenčionių apskri-

ties policijos Kaltanėnų punkto vedėjas, pa~kui paskirtas 
Švenčionių nuovados viršininko pavaduotoju. 

žvinakis - 1942 Kauno ugniagesių vadas. 
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Abstract 

International rules strictly require the occupant to 
respect the laws and the local administration of the sei
zed state, to follow the principle of the continuity of go
vernance, that is to leave local powers (laws, courts, poli
ce, and administrative authorities). Though the Germans 
started suppressing the manifestation of the statehood of 
Lithuania's nationality and instituted a strict and uncom
promising regime. 

In historiography of the age of the Soviet Union the 
self-government of Lithuania, speciffically the question 
of Lithuanian police in the period of German governing 
was unstudied. The topical issues such as organization 
system of the general area of Lithuania administration in 
the period of the Second World War, German m ilitary, 
police and civil administration, courts, Lithuanian police 
structures, Lithuanian police relations with Germans and 
it's position in the system of German authorities basically 
have not been dealed. 

The preparation to renew the Lithuanian police for
ces was secretly initiated even before the Soviet Union 
and German War. Under the first shots of the war be
tween Germans and Russians, armed forces of patriots 
commanded by LAF, rebeled in Lithuania. After German 
armed forces crushed Bolshevick armies, the Provisional 
Government of Lithuania took all the powers in their 
hands_- Lithuanian police structures were renewed by the 
adoption of one of the first resolutions. Later it was devi
ded ~to different police branches: security and criminal, 
pubhc, traffic, railway, price supervision, fire-prevention 
and others. Apart from this, the units of the compulsory 
work structures of the passive air-defence were also re
established. The dense network of Lithuanian police co
vered all the territory of the state. Only Lithuanian fron
tier_ ~olice_ was not renewed due to emerged military and 
poltt1cal s1tuation. 
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Considering the Iack of professionally trained poli
ce officers, the police school of stepped-up preparation 
was established. During the period of war first tiine in 
Lithuania's h istory the police of jewish gettho - the single 
ethnical minority compound was structured. 

Pursueing to soften relations with Germans and pur
sueing to gain political and economic concessions, the 
Provisional Government ofLithuania decided to establish 
the subdivisions of Lithuanian police forrnation - police 
battalions, the primary aim of which - the guarantee of 
the inner security of the state. Unfortunately, Germans 
used them for their own purposes and not only in Li
thuania. Severa! other squads were founded in addition. 
These were the construction battalions, the Lithuanian 
Local Squad and the Squad of Homeland Guards. When 
Germans became unsuccessful in all the fronts, there was 
an intention to mobilize the youth of the Baltic States to 
the SS battalions and after training them, to send to the 
front German civil, police and military administration, 
especially struggled to organize Lithuanian SS voluntary 
legion and incorporate it into Lithuanian police system. 
Nevertheless Lithuania with Greece and Poland became 
the only European countries which rejected to form na
tional SS legions. In this way Germans attempts to esta
blish Waffen - SS legion in Lithuania collapsed, as also 
many other German efforts to recruit Lithuanian youths 
for the military services. 

Facts revealed in the present book are integral parts 
of the painfull problem of Lithuanians coloboration with 
Germans. Till now in a public discourse, also in a great 
ammount in scientific texts, attempts to talk about Lithu
anian self-adn1,inistration, including Lithuanian police, 
during the Second vVorld War is shaded by primitive, 
narrow in scienUfical and intellectual parameters, but 
rather regular and typical discussion about coloboration 
and guilts. The question of discussion - is a coloborati
on possible in the period of war? Where is the line devi
ding loyalty to one's country (even if it is occupied) from 
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coloboration with occupant? The temporal union with 
occupants (Germans) is cruel, but inevitablc evil , may

be the only way to pursue for a goal. ll1at is why during 
the period of war colaborating with Gennans for ta et ical 
considerations was attempted to use Raich's hc\p in thc 

war against stalinism, in the same time to re-establish in
dipendant, democratic Lithuania after the war. 

The aim of this work is, without trying to answer di 

rectly the question whether Lithuanian police colabora
ted with Germans, and whether it is devoted to thc cat
hegory of the jewish murders and to give an unambigous 
valuation, to show the peripeteias of re-establishment of 
Lithuanian police structures during the complex period 
of the Second World \Var. Taking into account the broa
dness of the theme, the scope of the analysed questions 
is very huge and ,vide, and it is impossible to cover all of 
them. The ammount of the discussed questions are limi
ted to: examine which structural subdivisions of Lithu
anian police were re-established or newly established in 
Lithuania; which funct ions they had; how their structure, 
functions and police staff changed; what was the impact 
of the nazist Germany. 

Lithuanian police during the occupation period ofthe 
nazi 1941 - 1944 - this is only the little part of the broad 
contraversal theme - the legal governing of Lithuania du
ring the period of the Second World War - undividable 
part. The role of Lithuanian police in the period of war 
was very in1portant. Referring to different Lithuanian 
and German documents (orders, regulations, reports, 
adverts, statistical data) currentlly available at the Lithu
anian archieves, as well as to the war time publications in 
various languages, to the Lithuanian and foreign scientif
fic literature, after war memoirs, and personai archives, 
the author is seeking to define the legal role of Lithuanian 
police structures in the system ofGerman governing me
chanism and to take a look from another point of view at 
Lithuanian police existence in the period of 1941-1944. 

Si nee the ammount of the sources is not enough, Lithu-
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anian police activit ies, as far as it was possible to avoid, 

th is book does not discuss. 

Governing of Lithuania during the period of war was 

dualistic: civil administration belonged to the Third Raich 

Ministry of occupied Eastern Territor ies governed by 

Alfred Rosenberg, although the police, also the local na
tional, was under Heinrich Himmler's, the SS raihsfurer 

and German police head, jurisdiction. Lithuanian police 

organization with German civil and military administra

tion constitued a common German governing mecha

nism in Lithuania. Only German police forces were the 

governing institution and Lithuanian - executive. The 
main purpose and functions of the Lithuan ian police in 

the period of war were as follows: 
l . maintenance of public order; 
2. safeguarding of peace and security of the popula

tion; 
3. fighting Communism; 
4. fighting bandits, enemy secret services and sabota-

ge; 
5. fighting criminality; 
6. fighting homebrew-makers; 
7. fighting profiteering; 
8. protect ion of state and private property; 
9. sanitary inspection; 
10. mobilization of man power; 
11. execution of state service orders; 
12. execution the German civil, military and police 

administ ration orders, as well as execution of the 
Lithuanian Local administration orders. 

The dense network of the institutions of Lithuanian 
police covered the whole territory of the state during the 
period of war. The main part of the police forces (except 
police battalions) constituted the public police (about 
4000 men). Unpaid voluntary-policemen (abuot 7800) 

and paid ( 1700) helped the police forces and police batta
lions. Fire prevention brigades ( 1500 policemen) and pri
son guards ( 1200 men) solidly complimented the police 
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forces. Taking into account all the branche5 of the police 

in the general territory of Lithuania German civil and po
lice adminis tration had about 16000 police officcrs under 
its jurisdiction. Due to the spccific war time conditions 
the amount of the branchcc; of the police and di'ilocations 

were constantly changing. Undcr the rcquircment "f the 
German occupanu., thc Provisional Governmcnt of Li
thuania decidcd to start the creation of ncw formations 
of unit<i which were not common to J.ithuanian police. 
During thc war timc thcrc wcre cstabli'ihcd 26 policc bat
talions Cl -15, 250-259 and "Lithuania" ), 6 con'itruction 
battalioni;, police cavalry troop and thc representative 
company o f the policc. Lithuanian military and political 
agcnt.s evaluated newly ec.tablished police battalion~ as 
primary military forccs, which have to be kept and sa
ved for thc struggle for the indipendance of thc state. Jn 
as much the re-e'itablishing of Lithuanian military force1, 
w-" categorically banncd by Gcrmans, Lithuanian yout
hs, during first months of war, stimulatcd by thc Provisi
onal Governmcnt of Lithuania and unwilling to get into 
the camp& of war prisoncrs, to be taken for works in Ger
many with enthuziastic thinking thcy join the imaginable 
re-cstblished army of Lithuania, joined the service of the 
C'>tablishcd uniu. of I.ithuanian police. But they were not 
sucessfull to become thc army of Lithuania, summcd up 
about 20000 Lithuanians servcd in the formaliem units of 
thc police during thc pcriod of three years. They perfor
mcd the function.s, not common to the policc: struggled 
with Polish and Soviet squadi. in the gencral tcrritory of 
Lithuania, guardcd jcwish ght1tos, c.r.ccuted preservative 
and c,uplimcntary functions in the eastcrn fronts in the 
back-up of German army and unfortunately the couple 
of Lithuanian battalions ( 1-st ( 13-th) , 2-nd ( 12-th), 7-th 
4-th ~quad} wcrc involvcd in jewish genocide policy by 
German e;. ·rhc Provisional Govcrnment of Lithuania lac
kcd the rei.olution, had no time and had just no juridical 
powers to inform battalions, since Germans wcre quick 
enough to take them under them undcr their jurisdicti-
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on. During the<re historical days of war Lithuanian youth 

legaly joined the honorable work of the police, but got 
into battaliom of murders. A part of the rcsponsibility 

falls on the shoulders of the Provisional Government of 
Lithuania. 

After having examined peripetcias, the legal positi
on of re-establishment and activity during the perriod 
of war of in'ititutions and formation units of Lithuanian 
police, an outcome could be bravely madc, that this ins
titution according to the subordination, competcnce, 
aims and their execution, was nothing el~ then a su
plimentary servicc of German administrative authority. 
Lithuanian police was a part of German administrative 

service system, and during the period of war, cspccially 
in the beginning, helped Germans to cstablish their regi
me. Though generally Lthuanian police guardcd affairs of 
their state, and its actions during the Second World War 

are evaluatcd positivcly. 

Translated by Miglė Čirbaitė 
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Zusammenfassung 

Die internationalen Rechtsnormen verlangen strikt, 
dass eine Okkupationsmacht die Gesetze <les von ihm 
besetzten Landes zu achten, die jeweiligen Behorden zu 
akzeptieren und sich an das Prinzip der Kontinuitat in 
der Verwaltung zu halten hat. Das heiflt, die Besatzungs
macht soll die bestehende Rechtsordnung gelten lassen 
(Gesetze, Gerichte, Polizei und den gesamten Verwal
tungsapparat). 

Von der deutschen Okkupanten wurden jedoch zu 
Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion jegliche For
men <les litauischen Staatswesens total unterdri.ickt und 
ein strenges und kompromissloses Regime eingefiihrt. 

In der 50-jahrigen sowjetischen Geschichtsschreibung 
ist die Frage der litauischen Selbstverwaltung - genau
er der litauischen Polizei - unter deutscher Herrschaft, 
kaum behandelt worden. Bislang sind in den geschich
tlichen Publikationen Themen, wie das System der Ver
waltungsorganisation im Generalgebiet Litauen wahrend 
<les Zweiten Weltkriegs, deutsche Militar-, Polizei- und 
Zivilverwaltung, Gerichtswesen, Organisationsstruktur 
und Zusammensetzung der litauischen Polizei, Bezie
hungen der litauischen Polizei zu den Deutschen sowie 
deren Stellung innerhalb <les gesamten Systems deutscher 
Behorden, noch nie ausfuhrlich bearbeitet worden. 

Bereits vor Beginn der kriegerischen Auseinanderset
zungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland wa
ren geheime Vorbereitungen zur Wiederherstellung des 
von den sowjetischen Besatzern zerschlagenen litauis
chen Polizeiwesens eingeleitet worden. 

Als im deutsch-russischen Krieg die ersten Schusse 
fielen, mobilisierten sich auf dem litauischen Territorium 
unter der Leitung der Litauischen Aktivistenfront Scha
ren von bewaffneten Patrioten zum Aufstand. Nachdem 
die Wehrmacht die bolschewistischen Einheiten geschla
gen hatte, wurde in Litauen die Macht von einer litauis-

764 

chen provisorischen Regierung i.ibernommen. Einer ihrer 
ersten Beschli.isse betraf den Wiederaufbau <les litauis
chen Polizeiwesens. Schon bald wurden alle wichtigen 
Abteilungen eingerichtet, unter anderen Sicherheits- und 
Kriminalpolizei, Verkehrspolizei und Streifendienst, Ei
senbahnpolizei, Feuerschutzpolizei sowie eine Abteilung 
zur Preiskontrolle. 

Dari.iber hinaus wurden wieder Einheiten zur Beo
bachtung <les Luftraumes aufgestellt sowie Bewachungs
dienste fi.ir Gefangnisse und Lager eingerichtet. 

Somit wurde das gesamte litauische Territorium von 
einem dichten Netz der litauischen Polizei abgedeckt. 
Lediglich die Grenzpolizei konnte aufgrund der mili
tarischen und politischen Situation ihre Tatigkeit nicht 
wieder auf nehmen. 

Da die Zahl von professionell ausgebildeten Polizeibe
amten nur gering war, wurden Polizeischulen gegri.indet, 
wo eine schnelle Grundausbildung erfolgte. 

Zum ersten Mal in der litauischen Geschichte ents
tand auch eine Polizeieinheit, die sich ausschlieBlich aus 
Angehorigen einer Minderheit zusammensetzte, namlich 
die ji.idische Gettopolizei. 

Um eine einigermaBen konfliktfreie Beziehung mit 
den deutschen Besatzern und wirtschaftliche sowie po
litische Zugestandnisse von deutscher Seite zu erreichen, 
veranlasste die provisorische litauische Regierung die 
Bildung spezieller „taktischer" Polizeieinheiten. 

Dabei handelte es sich um Polizeibataillone, deren 
Hauptaufgabe in der Gewahrleistung der inneren Sicher
heit <les Landes bestand. Allerdings wurden diese Ein
heiten von Deutschen auch fi.ir die Durchfiihrung ihrer 
Ziele missbraucht - und <lies nicht nur in Litauen. 

AuGer den Polizeibataillonen wurden in Litauen im 
Laufe von drei langen Kriegsjahren Baubataillone, die 
Litauische Heimatarmee sowie die Heimatschutzarmee 

gebildet. 
Nachdem die Wehrmacht an allen Fronten immer we-

niger Erfolge zu verzeichnen hatte, sollten in allen drei 
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baltischen Staaten Jugendliche fiir die SS-Einheiten mo
bitisiert und nach einer kurzen Ausbitdung an die Front 
geschickt werden. Die deutsche Mil itar-, Zivil- und Po
lizeiverwaltung haben erhebliche Anstrengungen unter
nommen, um eine litauische SS-Legion aus Freiwilligen 
zu bilden, um sie dann in das System der litauischen Po
lizei einzugliedern. 

Litauen zahlt jedoch gemeinsarn mit Griechenland 
und Polen zu den Landern, die sich geweigert haben, 
eine nationale SS-Legion zu bilden. Die Versuche der 
Deutschen, eine Waffen-SS-Legion aufzustellen scheiter
ten in Litauen ebenso wie die weiteren Bemiihungen, die 
litauische Jugend fiir den Kriegsdienst zu werben. 

Das in dem vorliegenden Buch behandelte Thema ist 
vom oftmals verschwiegenen Aspek-t des Kollaborierens 
von Litauern mit Deutschen nicht zu trennen. Die Versu
che, in offentlichen Diskussionen, zurn gro6en Teit aber 
auch in wissenschaftlichen Texten, die Rolle der litauis
chen Selbstverwaltung, also auch der Polizei, wahrend 
des Zweiten Weltkriegs, zu erortern, endeten bislan g 
meist mit plurnpen Schuldzuweisungen ohne Beriick
sichtigung wissenschaftlicher Grundlagen. 

Zwei Fragen stellen sich zwangslaufig: 1st in Kriegs
zeiten eine absolute Nicht-Kollaboration iiberhaupt mo
glich? Und wo liegt jene Trennlinie zwischen der Loyalitat 
dem eigenen (wenn auch okkupierten) Staat gegeniiber 
und der Kollaboration rnit den Okkupanten? 

Eine voriibergehende Zusarnmenarbeit mit den deuts
chen Okkupanten war fii r Litauen ein grausames, aber 
notwendiges Ūbei, ja, vieUeicht sogar die einzige Moglich
keit, um das Ziel der Unabhangigkeit erreichen zu kon
nen. Litauen wollte in den Kriegsjahren aus taktischen 
Erwagungen mit den Deutschen zusammenarbeiten und 
den Kampf des Deutschen Reiches gegen den Stalinismus 
ausnutzen, urn nach Kriegsende die eigene Unabhangig
keit fūr ein demokratisches Litauen zu erlangen. 

Die vorliegende Arbeit zeigt vielschichtige Thesen 
auf, ohne jedoch eine eindeutige Beurteilung abgeben zu 

76(, 

konnen, wie weit die litauische Polizei mit den deutschen 

Besatzern kollaboriert hat und ob sie der Kategorie „Ju

denmorder" zuzuordnen ist. 

Die Arbeit behandelt die wichtigsten Aspekte <les 

Wiederaufbaus <les litauischen Polizeiwesens wahrend 
der Wirrnisse des Zweiten Weltkriegs. Angesichts des 
breit gefacherten Themenkomplexes konzentriert sich d ie 
vorliegende Untersuchung auf folgende Fragengruppen: 

Welche Struktureinheiten der litauischen Polizei wurden 
in Litauen wiederhergestellt bzw. neu gegri.indet; welche 
Funktionen hatten sie zu erfi.illen; wie anderten sich ihre 
Strukturen und Funktionen; welche Personen arbeiteten 
bei der litauischen Polizei und welchen Einfluss i.ibte das 
nationalsozialistische Deutschland auf Mitarbeiter derli
tauischen Polizei aus? 

Das litauische Polizeiwesen im Zeitraum von 1941 bis 
1944 ist lediglich ein kleiner, jedoch untrennbarer Teit 
des breitgefacherten und kontroversen Themenberei
ches „Ausiibung der Rechtsordnun g wah rend des Zwei
ten Weltkriegs". Der litauischen Polizei fiel wahrend der 
Kriegsjahre eine wichtige Rolle zu. 

lch habe das mir in litauischen Archiven zugangli
che Material (Verordnungen, Arntsverfugungen, Be
richte, amtliche Verlautbarungen, Bekanntmachungen , 
Dienstschreiben und statistische Quellen) sowie die Pe
riodika (in mehreren Sprachen) jener Zeit ausgewertet. 
Dartiber hinaus benutzte ich litauische und auslandische 
wissenschaft liche Literatur, in der Nachriegszeit aufge
zeichnete Erinnerungen sowie mein inzwischen gewach
senes Privatarchiv. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die 
Stellung der litauischen Polizei im System <les cleutschen 
Machtmechanismus zu bestimmen sowie das litauische 
Polizeiwesen von l 94 l bis 1944 unter einem neuen As
pekt aufzuzeigen. Da fiir das im Tite\ gcnannte Thema 
nicht ausreichend Material zur Verfogung stand, war es 
nicht moglich, ausfiihrlich auf clie konkrete Tatigkeit d e::r 
Polizei einz.ugehen. 
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Wahrend <les Krieges war die litauische Machtebene 
zweigeteilt: Die Zivilverwaltung unterstand dem von 
Alfred Rosenberg geleiteten Ministerium <les Ostlandes, 

wahrend das gesam te Polizeiwesen, auch die jeweilige 
nationale Polizei, dem SS-Reichsfilhrer und Chef der 

Deutschen Polizei Heinrich Himmler unterstellt waren. 
Die gesamte litauische Polizei stellte mit der deutschen 
Militar- und Zivilverwaltung in Litauen einen gemein
samen deutschen Machtapparat dar; die deutsche Polizei 
iibte jedoch die leitende, die litauische nur die exekutive 
Gewaltaus. 

Bestimmung und Funktionen der litauischen Polizei 
wahrend des Zweiten Weltkrieges: 

l. Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung iru 
Land. 

2. Gewahrleistung der Sicherheit der Bevolkerung. 
3. Bekampfung <les Komrnunisrnus. 
4. Bekampfung von Banditen, feindlichen Agenten, 

Fallschirmjagern und Diversanten. 
5. Bekampfung der Kriminalitat. 
6. Bekampfung der Schwarzbrennerei. 
7. Bekampfung der Spekulation. 
8. Schutz des staatlichen und privaten Vermogens. 
9. Aufsicht iiber das Gesundheitswesen und Hygiene-

inspektion. 
10. Anwerben von Arbeitskraften. 
11. Vollzugsgewalt bzgl. staatlicher Pflichtablieferungen. 
12. Vollzugsgewalt bzgl. der Verordnungen deutscher 

Zivil-, Militar- und Polizeibehorden sowie der li
tauischen Selbstverwaltung und deren Kontrolle. 

Wahrend <les Krieges war das gesamte litauische Ter
ritorium von einem dichten Netz der litauischen Polizei 
iiberzogen. Den Grofiteil des Polizeiwesens (aufier den 
PoUzeibataillonen) stellte die offentliche Polizei (rund 
4.000 Mann). Ihr und den Polizeibataillonen standen 
freiwillige Hilfspolizisten als ehrenamtliche Helfer (rund 
7.800 Mann) zur Seite sowie rund 1.700 bezahlte freiwil
lige Hilfspolizisten. 
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Eine wicht ige personelle Erganzung stellten d ie Feu

erschutzpolizei (1.500 Mann) sowie die Bewachungs

dienste ( 1.200 Mann) fii r Gefangnisse und Lager dar. Im 

Generalgebiet Litauen unterstanden der deutschen Zivil

und Polizeiverwaltung insgesamt etwa 16.000 Angehori

ge <les litauischen Polizeiwesens. 
Je nach den sich verandernden Verhaltnissen in der 

Kriegszeit anderten sich auch die Zahl der Polizeiabtei
lungen und deren Standortverteilung. 

Auf Befehl der deutschen Okkupanten mufite d ie 
litauische p rovisorische Regierung den Beschluf3 zur 

Schaffung einiger der litauischen Polizei bislang fremden 
Einheiten erlassen. 

In den Kriegsjahren wurden insgesamt 26 Polizeiba
taillone (1- 15, 250-259 und „Lietuva"}, 6 Bauabteilun
gen, eine Kavallerieschwadron und eine Ehrenkompanie 
der Polizei geschaffen. Litauische Politiker und Militars 
sahen die Polizeibataillone als Basis der Streitkrafte, die 
fiir den Kampf um d ie Unabhangigkeit erhalten werden 
sollten. 

Die Wiederaufstellung einer litauischen Armee war 
von den Deutschen strengstens verboten. Da viele junge 
Litauer weder in Kriegsgefangenenlagern landen noch 
zu Zwangsarbeiten herangezogen werden wollten, mel
deten sie sich, der Aufforderung der provisorischen Re
gierung folgend, begeistert zum Polizeidienst. Auch sie 
nahmen an, dass sie auf diese Weise bei der sich wieder 
formierenden \itauischen Armee dienen wiirden. Diesen 
Bataillonen war jedoch in keiner Phase beschieden, eine 
litauische Armee zu werden. 

Die Gesamtzahl der Litauer, die wahrend des Kriegs 
im Truppendienst der Polizei waren, belief sich auf20.000 
Personen. Sie wurden fiir Aufgaben, die aufserhalb des 
Zustancligkeitsbereiches cler Polizei lagen, herangezogen: 
Die deutschen Okkupanten setzten sie zur Bekampfung 
von polnischen und sowjetischen Partisanen im Gene
rnlgebiet Litauen ein. zur Bewachung jįidischer Geltos, 
als Schutz- und Hilfsabteilungen an der Ostfront im Hin-
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terland deutscher Truppen; einige Bataillone (1.[13.}, 2. 
[ 12.], 4. Kompanie <les 7. Bataillons) wurden in den an 
Juden veriibten Genozid venvickelt. 

Die litauische provisorische Regierung verfugte wc
der iiber die Entscheidungskraft noch blieb ihr genilgend 
Zeit, diese Bataillone aufzulosen. AuBerdem lagen sie 
auBerhalb ihres Zustandigkeitsbereiches, denn Deuts
che hatten sie von Beginn an unter ihre strenge Kontrolle 
gestellt. Viele litauische Jugendliche, die in jenen histo
rischen Kriegstagen den vermeintlich ehrenvollen Dienst 
bei der Polizei aufgenommen hatten, fanden sich bald in 
Morderbataillonen wieder. Ein Teil der Schuld an dieser 
Tragodie kommt auch der litauischen provisorischen Re
gierung zu. 

Die Analyse der Wiederaufstellung und der Tatigkei
ten der litauischen Polizeibehorden und deren Truppen
teile in den Wirrnissen der Kriegszeit und ihre Rechtsla
ge hat ergeben, dass das gesamte Polizeiwesen mit allen 
Kompetenzbereichen und Aufgabenstellungen einen der 

Hilfsdienste innerhalb der deutschen Verwaltung dars
tellte. 

Als ein Bestandteil der deutschen Verwaltungsbehor
den half die Polizei den Deutschen, vor allem in den ers

ten Kriegsmonaten, ihr Regime in Litauen zu festigen. 
Die litauische Polizei sorgte aber im allgemeinen fiir ihr 
eigenes Land und seine Menschen, weshalb ihre Tatig

keit wahrend des Zweiten Weltkrieges durchaus positiv 
bewertet werden kann. 
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AHH oTau;ttR 

HopMbl Me)KAyttapoAHoro npaBa crporo r pe6y10r, 
lff06hl OKKynaHT yaa)f(an 3aKOHbI 33HRTO~i CTpaHbl, ee 

ynpasnetnre, co6moAaJI npHHų11n KOHTl1H}'l1TeTa, T.e. 

0CT3BMTI Ha 3aHS1TOM TepHT0pJ,rn MeCTH0e 33K0H0AaTeJib

CTB0 (33KOHbl, CYAbl, TI0/IHŲHIO H AP· 3AMHHWCTpanrn

HbIM annapaT), H0 HeMŲbl Ha Ha'-13/lbH0M 3Tane BTopoK 

MHp0B0M B0HHbl CTam1 3Hepnt'l!H0 TI0A3BJUITb ace npo

JIBJiemur roc~apcTBCHH0CTI1 m1TOBCKOf1 HaŲJU1, BBeJIH 

AOBO/lbHO CTpor1111 J,t 6e3KOMnpoMHCHbIH pe)f(l1M. 

B no11yseKOBOH C0BeTCK0H J1CTOpHorpaq>J11'1 sonpoc 

Jll1T0BCK0f0 caMoynpasneHHJI, a K0HKpeTH0 - /IHT0BC

KOH TTO/ll1ŲJ,ĮJ1, BO speMJI ynpasneHHJI HeMŲaMJ1, noąTJ,t 

He pa36J,1panc11. Ao c:KX nop s Harrno-HCTOpJiP-tecKoi7i 

JIHTepaType OCHOBaTe/lhHO He paCCMOTpeHbI H He ocse

t.ŲeHbl TaKwe sonp0Cbl, KaK opraHH33ŲH0HHaJI CHCTeMa 

ynpasrreHHSJ feHepanhttoC1 06nacn1 JlwTBhI so spe~rn 

BTopoH MHp0B0M B0HHhl, HeMeŲKaJl B0eHHaJJ., nom1-

ųe11CKaR J1 rpa)f(Į\aHCKaH a.1.v,n1HJ1CTpa1.vrn, CYAhl, COCTaB 

H opraHH3aŲJ10HHaR CTpyKTypa /l1'1TOBCKOM nom1t_\ltfJ1, 

0TH0llleHMR Me)f(AY JIHTOBCKOM nomtųJ1eH J1 HeMŲ8Ml1 l1 

ee MeCTO B CHCTeMe HeMeŲKJ,L"( ripe)f(}.\CHl1H snaCTH. 

TIOAfOTOBKa K BOCCTaHOBJieHJ1IO TTOJIHŲJint JlHTBbl 

Ha'-lam1ch et.Ųe AO Ha'-rnna sofrnhr MC)KAY CoseTcK11M C o 

J030M Jtl fepMaHJtteH. C nepBblMl1 BblCTpem1Ml1 BOW:Hbl 

Me)KJ.I.Y HeMŲaMH H pycCKJ1M11, Ha TepJt1Top1111 Jll1T8bl 

B0CCTaJIH soopy)f(eHHble 0 TPHAbl naTpl10T0B, pyKono

Al1Mble <f>pOHT0M aKTHBHCT0B JlHTBbl ().l.anee - <l>AJI). 
Boopy)f(eHHblM CJtlJHlM repMaHHl1 pa3 rp0MJ1B apM.l1.J,t 

6011brnee1-1Kon, nm1CTb n cTp<rne B cso11 pyK11 B3Hno Bpe

Me1-11-1oe ll[PclBJtlTCJlbCTB0 Jl11TBbl (Aanee - BTIJI). OAHl1MJ1 

J,13 nepBbIX ee nocnlH0BJleHJIUlMJ1 6b1JIJ1 B0CTaH0BJieHbl 

CTPYKTY ph1 m1Tonc1<0>1 nom1Li1u1. no3)Ke 0H11 pa3poc
Jntcb B 0T).I.CJlbHble 8111).1.bl non1111.1,11m: 6e3onacHOCTJ)1 J1 

KpHMHHUJlbHflO, 06u\eCTBeH1-1y10, TpaucnopTHblX ,l.\ell, 

)Kene3HOĮ\Opū)Ktty10, HaA30pa 3a ųeuaMH, npon1Bono-
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)Kaptto11 6e3onac ttocT11 11 AP· I<poMe :noro 6bin11 noc 

C03AaHbl ripe)KAeHl1.R np11HyA11TenbH0r0 T p y Aa, CTpyK

TY pbl np0Tl1BOB03AyrnHOl1 o6opOHbl. rycT0l1 ceT blO 

1111T0BCK011 non11ų1111 6bina 0XBa'leHa BCR Tep11Top1rn 

CTpaHbl. lil3-3a C03AaBrne11rn BOeHH0l1 11 non11Tl1'leCKOl1 

o6cTaHOBKl1 He6brna BOCCTaHOBneHa T0RbK0 1111T0BCKaH 

TI0Tl11Ųl1H oxpaHbl rpaHl1Ųbl. lil3-3a HeA0CTaTKa npocpec

Cl10HanbHO o6rieHHblX C0TPYAH11K0B non11ų1111 6blnl1 

0TKpb!Tbl cneų11anbHble llIK0Rbl ycKopeHH011 110Af0T0B

K11 non11ųe11CKl1X. Bo npeMH BOl1Hbl n n epBbie B l1CT0-

p1111 rocyAapcTBeHHOCTl1 Jl11TBbl 6binO ccpopM11posaHO 

non11ųe11cKoe noApa3Aenett11e 0AH0ro Haų110HaT1bH0ro 

MeHbllll1HCTBa - non11ų11H enpeiicKoro reTTo. 

BTIJI, e ųenblO CMHr'leHl1JI OTHOllleHl111 e HeMŲaMl1 

11 ARH nonrieHJ1H 0T Hl1X 3K0H0Ml1'1eCKl1X 11 non11T11-

'1eCKl1X yCTynoK, np11HHTI0 peU1eH11e C03AaTb CTp oeBbte 

110Apa3AReHl1JI - non11ųe11cK11e 6aTaJlbOHbl , 0CH0BHaJI 

ųenb Ae.RTenbH0CTl1 KOT0pblX - rapaHTl1H BHyTpeHHel1 

6e3onaCHOCT l1 KpaR. K CO)KaT1eH1110, HeMŲbl 11X 11Cll0Rb-

30Ban11 AnR CB0l1X ųene11 11 He T0RbK0 B Jl11TBe. KpoMe 

non11ųe11CK11X 6aTaJlbOHOB, B0 npeMH A0nrnx Tpex neT 
BOl1Hbl, B Jll1TBe 6bin11 cqiopM11ponaHbl CTp011TenbHble 

6aTanbOHbt, MecTHaR APY)Kl1Ha Jl11TBbt (M)],Jl), OxpaH

HaR AP~Ha POA11Hbl (OJJ,P). 

KorAa tteMųa1,1 cTano HeBe3Tl1 Ha acex qipowrax, no

HB11nocb )Kenatt11e ao acex Tp ex np116anT1111cK11x rocy

AapcTnax M06irnH30BaTb M0R0Ae)Kb B noApa3AeneHl1H 

CC, 11, nocne 11X 06riett11H, nocnaTh Ha qipoHT. C ųenb10 
opraHH30BaTb Jl1,1rnacK1111 A06poaonb'leCK1111 nernoH CC 
1,1 BKRIO'IHTb ero B Rl1T0BCK}'l0 non11ųe11cKy10 Cl1CTeMy, 

oco6etttto Mttoro yc1,1111111 npnnarana tteMeųKaH rpa)l(

AaHCKaR, non11ųe11CKaJI 11 B0eHHaJI aAMl1Hl1CTpaų11.R . Ho 

Jll1TBa, BMeCTe e rpeų11e1111 Ilonbwe11, CTa,111 eĮJ.HHCTBeH

HblM11 CTpaHaMl1 E spo nbt, KOT0pbte 0TKa3anl1Cb C03.ll,aTb 

Haų110HanbHbll1 nernoH CC. TaK11M o6pa30M, llOTiblTKa 

HeMųes C03AaTb B Jl11Tne nernoH Waffen-SS, KaK 11 MHO

rne Apyrne yc111111H HeMŲeB aep6osaTb 1111TOBCKYIO M0-

no.11,e)l(b tta noetttty10 cn~6y, 11poaa111111ac1,. 
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J.1ccne.11,yeMaH e 1<tt11re TeMa tte0TAen11Ma oT 6one3-

tteHHOl1 npo6neMbl KOnna6opaų1,111 Rl1T0BŲeB e HeMųa

Ml1. ,Uo Cl1X nop B 061.L(eCTBeHHblX .11,e6aTax, a B 3H3'111-

TellbHOl1 Mepe 11 B HayqttblX TeKCTax, nonb1TK11 r0B0p11Tb 

O 1111T0BCK0M caMoyn pannemrn, B T0M '!11cne 11 Rl1T0B

CKOl1 non11ų1111, B0 apeMH Brnpo11 M11p0B0l1 BOl1Hbl 3a

cn0HHeT HeMH0ro np11M11Tl1BH3H, Y3Kl1X ttariHblX 11 11H

TeneKTKanbHblX napaMeTpoa, H0 A0B0RbH0 p erynnpHaJI 

11 T11n11'IHaR .11,11cKye11n o Ko11na6opaų1111 11 a11He. ,U11c

Kycc110HeH aonpoc - a B03M0)l(Ha n11 HeKonna6opaų11H 

80 apeMH BOl1Hbl ? f/~e 3Ta rpaHb, 0T.11,enHIOI.L(aJ! noRnb

H0CTb caoeMy (xorn 11 OKKyn11poaaHH0My) rocy.11,apcTBy 

0T Konna6opa1.1m1 e OKKynaHTOM? BpeMeHHbll1 C0I03 e 

0KKynaHT3Ml1 (HeMųaM~I) )l(eCT0K0e, H0 He1136e)l(HOe 

3no, B03M0)1(H0 Aa)Ke eA11HCTBeHHaJI B03M0)l(H0CTb .11,o

CTl1)1(eH11H ųemt. IlOTOMY B0 speMH B011Hbl 61,rno CTpeM

neH11e, no TaKTH'leCKHM coo6pa)KeHl1HM C0TPYAH11'1aJI e 

HeMŲ3Ml1, B0Cl10Rb30BaBW11Cb noM0I.L(blO Pe11xa B 6opb-

6e np0Tl1B CTamtHl13Ma, nocne B011Hbl TaK )!(e B0CCTaH0-

Bl1Tb He33B11Cl1MYIO, 11eM0KpaTH'leCKYIO JlnTBy . 

Uen1, 3TOl1 pa6otb1 HBnRetcH, He CTapaRCb npRM0 

oTBeTHTb Ha nonpoc 1<onna6op11ponana m1 n11ToacKaR 

non11ų11H e tteMua~rn 11 0TH0 CHMa 1111 K KaTerop1111 11c

Tpe6 11Tene11 eapeea H 0AH03HalJH0 ee (n11ToacKy10 nom1-

ų1110) oųeHl1Tb, noKa3aTb n ep11nen111 B0CCT3H0BTleHl'1H 

Rl1T0BCK1'1X nom11.1eį1cKHX CTPYKTY p B CTIO)l(Hble f0.11,bl 

BTopo11 M11poao11 soįtHbl. TaK KaK TeMa 0'leHb w11p0Ka, 

Kpyr 11ccne1weMblX sonpocos o'leHb sen11K, oxaaT acex 

aonpocos tteB03M0>KeH, TO :na pa6oTa 61,111a orpaHH'le

Ha T0RbK0 cne.11,y10I.L(HMl1 B0npocaM11: paCCM0TpeTb, Ka

Kl1e CTp}'KTypHble no.11,pa3.11,eneHl1H Rl1T0BCK011 non111.11111 

B Jh tTse 61,11111 B0CCTaH0Bn eHbl 111111 BH0Bb C03AaHbl, Ka

K11e y HHX 6bln ll qJ}' HKl.11111, nepcottan 1111TOBCKOl1 non11-

1.11111, BTIHHHHe Ha Heč Ha1.111CTCKOl1 repMaHHH. 

Jl11TOBCKaH 110TIHŲ11H B r0.11,bl Ha1.111cTCKOl1 0KKynaų1111 

1941-1944 - 3T0 1111Wb Manru1 He0T.11,eTIHMaJI 'laCTb lUl1-

poK0l1 ~, cnopH011 TeMbt - npasonoe ynpasne~111e Jl11TBbt 

B0 speMH BTopow Mlt p0B0W B0l1Hbl. POTlb mtTOBCKOl1 no-
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m1u,111.111. BO BpeMH BOHHbl 6brna oąeHb 3Ha'!III.Ma. Ha OCHO

Bamrn Jllil.TOBCKIII.X 11 HeMeU,Kl1X ]J,OKyMeHTOB TOrO BpeMe

HH (npHKa30B, pacnopn)KeHlll.H, panopTOB, o6bHBJleHHH, 

IlHCeM H CTaTHCTlll."leCKIDi: 111.CTO'"IHMKOB), pa3HOH3blŲHblX 

nepHO]J,l1"leCKHX H3]1,aH«H BOeHHOrū BpeMeHH, xpaHH

l.l.l,11XCH B pa3Hb1X apx.1,rnax Jl11TBbl, Hay'"IHOH 11 MeMyap

HO:H norneBoeHHOH JU1TepaTypbl Jl«TBbl 11 l1HblX CTpaH, 

a TaK)Ke n11ąttoro apx1,rna, aBTOp cTaB11J1 u,enb - pac

KpblTb npaBOBOe MeCTO crpyKTyp JlMTOBCKOH TIOJIHU,11111. 

s c11cTeMe Mexamt3Ma HeMeu,Koi1 snacnt 11 cosepwettHo 

no HOBOMY TIOCMOTpeTb Ha cymeCTBOBam1e Jll1TOBCKOl1 

nonllfu,1A11 s 1941-1944 ro]J,ax. TaK KaK ]J,nn 11ccneAyeMott 

TeMbl 6a3a IACTO'"!HllfKOB HC]J,OCTaTO'"!Ha, ]J,enTeJlbHOCTb 

J111TOBCKOl1 TIOJllil.l.l,IAllf , HaCKOJlbKO 3TO 6b!J10 B03MO)KH0, 

B KHIAre He 11CCJ1C]J,OBaJiaCb. 

Ynpasnett11e JI11rsoi1 so speMH sottHbl 6brno ABOH

HhtM: rpa)K]J,aHCKaR a]J,Ml1HHCTpau,11n np11HaAJ1e)KaJ1a 

M11tt1Acrepcrsy 3aHRThIX socro<tHhIX 06nacre11 TpeThero 

peiixa, pyKoBOA11MOH A11I><ppe]1,0M Po3ett6eproM, Me)l(

AY TeM BCR TI01l11U.HR, TaK )!(e IA Mecnia.R Hau,110HaJ1bHaR, 

6blna noĮJ.snacrna pe11xc<p10pepy CC 1,1 pyKoso}J,11Ten10 

HeMeu,Koi1 noJ111l.l,l1H fei1ttp1uy f11MMJ1epy. Y<ipe)K]J,e

H1rn Jll1TOBCOYI nom1l.l,l11A, BMeCTe C HeMeJJ,KOH BOeHHOYI 

111. rpaiKĮJ,aHCKOl/1 a]J.Mlil.Hlil.CTpau.111.e11 n Jh nse COCTaBJJR1ll1 

06lll,}1111 anapaT HeMeU,KOro npasneHHR, TO/lbKO HeMeu,

KIAC no11111.u.e11cK111.e rnnh1 6bll!H pyKoso,1V11ųaH 111.ttc-rnTy

UHR, a IIHTOBCKaf! 110Jll1Ų11H - 11CllOJIHl1TellbHaa. 

0CHOBHOe H3.3Ha<teHl1C 111. <pyttKU,1111 /HtTOBCK011 TIOJll1 -

1U'l11 BO BpCMJl BOHHbl: 

l ) OOMep,K11B3Tb o6i.ųecTBeHHbll1 nopa,~OK B crpaue; 

2) 3a6oTH'rbCfl o 6e3ollaCHOCTl1 )K~tTCTICJ1, nopHĮJ,KC IA 

oxpattc ;KHaH11; 

3) 6opOTbCH e KOMMYHl1:i MOM; 

4 ) 6opOTbCH e 6aHJ,lH'faM11, BpaiKeCKl1Ml1 arc1-naM1A, 

napaWHJTl1CT3MH, A11Bep caHTaMHj 

5) 60pūTbCH e npecry111to- KpHMHl!aT11,HblMIA 3 JIC

M.C'H13M11; 

6) 6op<.rrt.CH e caMorouosapeH11eM; 
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7) 6opoThrn co cneKy1rnųwe11; 

8) oxpattHTb rocyAapcrnettttyro H t.JacTtty10 co6c

TBCHHOCTb; 

9) 3a6on-tTbCH o ttaA3ūpe 3a ACJiaMH 3AOp0BbH w ca

HHTapirn; 

10) ynpannTh c6opoM pa6ot1ew rnnh1; 

11) HCTIO/lHHTb pacnopmKeHHH o c6ope rocyAapc

TBCHHOrO ttanora; 

12) BbJTIOJIHHTb pacnop.R)l{eHHH HeMeLI;KO.H rpa)I( • 

AattcKow, soettttott H nonwųe11cKoft snacT w, a TaK 

)Ke yąpe>KACHIAH /THTOBCKOfO caMoynpasJieHJirn l1 

KOHTponwposaTb wx Bb!TIOJIHeHwe. 

Bo speMR B011'.Hbl rycTaR CCTb r1pe)KACHWH /TWTOBCKOYI 

no11,1ųww noKpbrnana sc10 TepwTop1110 CTpattbI. OcttosHy10 

Maccy nonwu.eftcKHX c wn (KpoMe no11wu,ewc1rnx 6arnnh

oHos) COCTaBJJJrna o6i.ųecTBeHHaJI TIOJTWU,WR (OKOJlO 4000 
'-leJIOBeK) . Eii IA no111AųdiCKJilM 6aTa/lbOHaM TIOMOram,1 tte

onnat.JWBaeMbie nom1ųeticKwe-Ao6poaonbŲbI ( OKOJTO 7800) 
11 on11aąwsaeMb1e (01<0110 1700). BecoMo non1,1ųeftcKJ.1e 

Cl1/lbl AOflO/lHJl/la npOTl1B000)KapHaJI TIOJll1Ųl1H (1 ,5 Tb!CH

l[l1 no1111u,eftcKwx) w cny)Kaiųwe cMoTpwTenH TIOpeM ( 1200 
t1e11oaeK). CyMM11py11 sce BJ,IIJ.bl nonwų1,1w a le Hepam,Ho11 

0611aCTl1 JhtTBbl, Her.teUKaR rpa)KĮ.\aHCKaJI IA flOJU1 u.ei1.cKaH 

aAMWHl1CTpau11H B csoeM rIOA'i.l1HeHl-11'1 l-1Me!la OKOJIO 16 
TblCHll no;rnųelitCK1-1x c11y>Kal.l.l,11x. B 3aa11cwMoCTH OT c11e

ų11cpwuecK1AX yrnosw11 aoe,rnoro speMeH1-1, <11-1cno BHJ.\OB 

00/11,tŲJ,tJ.1 11 ee ,l(l1CJIOKaŲIAH flOCTOHHHO MeHJITIJ.1Cb. 

no -rpe60l\8Hl1IO HeMeŲKl1X Ol<KynaHTOB, perne,rneM 

BflJl Ha'-la/11-1 C03AaBaTbCH 1-1exapawrepHble /l,nJI JJl1TOBC

KOi1 non1-1111A11 crpoeBhle 11011pa3;~e11e~urn . Bccro aa roJ\bI 

00i1llbl 6hlll0 COJ)\aHO 26 TI0/11'1ŲCJitCKl1X 6aTaJlb0 1-108 

( l - l 5, 250-259 l'1 „Lietuva"), 6 C'rpo11Tc11 bHhI X 6.rra111,0-

1-100, m)111111eC!cK11C! ::>cKa;1poH Kaoa11ep111,t J.1 penpc3ewra-

1111ouHaH fl0/U1t(Cl1CK,UI poTa. Boem11,1e 11 II0/111T IA'ICCK~lt' 

Į1ewrem1 Jll1TUbl C03!(a HHblC fl0/11'1l\CWCK11C 6aTa/lbOl-lbl 

OL\CHl1Ba1111 KaK 1'131·1a•1a/ l bHbie I.IOCHllblC Cl1/lbl, Ko-rop1,1e 

I-IUAO COACp >KaTb 11 coxpa1111"lb ,VIH 6op1>61>1 aa tlCJa1ni 

Cl1MOCTb c-rpa.111,1. TaK KUK IIOCCTat-10011e1111c /IIATOBl.:1(011 
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apM1111 HeMųaMl1 6hlJIO KaTeropw1eCKH 3anp ell.leHo, MO

llOAf)Kb JI 11TBbl, rIOOll.lp.lleMaH BTTJI, He )KeJJa.ll nonaCTb 8 

TJar epH BOeHHOTJeHHblX, 6h1Tb Bb!Be3eH blMl1 Ha pa60Tbl 

B fepMaHl1IO, C 911TY311U3MOM, AYMM, '!TO BCTynalOT B 

BOCCTa ttaBTJHBaeMy lO apM11IO lll1TBbl, nocTynam1 rny

)Kl1Tb B C03AaBaeMble 'laCTl1 lll1TOBCKl1X 6aTaTJbOHOB. 

Ho 11M (6aTaTJbOHaM) He 6blTJO cy>KACH0 CTaTb apM11ei1 

Jl11rsb1. B cero 3a Tp11 roAa s CTpoesh1x noJ111ųei1cK11x 

6araTJbOHax npowm1 rny>K6y 20 Tb!C.ll'l ll11T08ŲCB. Ott11 

Bbin0JIHHJll1 He06hI'lHblC q>yttKŲ1111 rIOJll1Ųl111: 6opOTll1Cb 

C rI0llbCKl1Ml1 11 COBCTCKl1Ml1 OTPHAaMl1 nap T113aH Ha Te

p 11rop1111 fettepaTJbHOi1 06TJaCT11 JI11TBhI, oxp a ttsiT111 ea

pe1kK11e reTTO, BbinOTIHHJll1 oxp aHHbl e 11 BCrIOMOraTCllb

Hbl e q>yttKŲl111 Ha B oCTO'lHOM q>p OHTC 11, K CO>KaTJCH11IO, 

HCCK0llbK0 lll1T0BCKl1X rIOJll1Ųei1cKl1X 6aTanb OHOB - l -blM 

(l3- b1i1), 2-oi1 (12-blH), 4-H p o Ta 7-or o - HCMŲaM11 6hlTJ l,1 

nosTJe'leHbl n noJ111T11Ky enp ei1cKor o rettoų11Aa. B TTJI He 

XBaT l1JIO p ew11MOCTl1, HC 6blJIO n p eMCHl1 11 OHO n pOCT0 

He 11MeJ10 10p11Aw1ecKoro npana pac cpo p M t1p o naTb 6arn

nh0Hb1, TaK KaK HCMŲbl ycneT111 11X B3HTb rI0A c noi1 )KeC

TK11M K0HTpOllb. 8 Te 11CT0p 114CCKl1C BOCHHbIC AH11 1111 -

TOBCKl1C IOH0Wl1 no npany nocTyn a1111 Ha 6naropOAHYIO 

non11ųe1kKy10 pa6oTy, a n onan11 s 6 arnTJhOHbl y611i1 ų. 

'llaCTb Bl1HbI 3a :ny TpareAt1 10 TJO)Kl1TC.ll 11 tta BTTJI . 

l1cCTJeAyH n ep11neTl111 BOCCTaHOBJICHl1JI BO npeMH BOM

Hbl yYpClKACHl1M 11 CTpOCBb!X rIOApa3ACTICHl1i1 lll1TOBCK011 

rI0Jll1Ųl111, l1X npasonoe rI0JJO)KCHl1C, M O)KH0 CMCTIO AC

ll3Tb BbIB0A, YTO AaHHM 11 ttcT11Tyų1111 n o cnoeM y rI0A'll1-

Hett1110, K0MrICTCHŲl1l1, 3aAaYaM J,1 1,1){ Bbin0 JHICHl1!0, 6 bllla 

He '!TO 11H0e, KaK BCrIOMOfaTeTJbHaH cny)K6 a HCMCŲKOM 

3AMl1H11CTpaTl1BHOM BTJaCTJ,1. Bo npeMJI BOMHbl , o co6eHHO 

Ha ee Ha'lanbHOM 9Tane, TJl1T0BCKaR noJ111ų1111 , KaK cocran

Ha.11 'laCTb, np11HaAJJel!<aTJa Cl1CTCMe yqpelKACHl1i1 HeMeŲ

KOH aAMl1H11CTpaų1,11,1 1,1 rIOMOrTJa HeMųaM y KperfJ,1Tb l1X 

pe>K11M. Ho B 0 611.\CM n 11aHe Jll1T0BCKaJ'I n o,1111..11111 CT0 .Sl!la 

Ha CTp a>Ke Aen csoero Kp aH 11 ee AeRTCllbHOCTb BO apeMH 

Brop oi1 M11p 0 BOM B0 MHbl oųeH11BaeTC.R rIOJIQ)KJ,1TCllbH0. 
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Asmenvardžių rodyklė 

A 

Abarius Andrius 631, 632 
Abel Hinrich 387, 637 
Abraitis Jonas 461,523,553,605,783 

Abramovičius Jakovas 365 
Achamer-Pifradcr Humbert 216, 225, 231, 232, 
234,255,276,283 

Acus Jonas 637 
Adamkcvičius Edvardas 454 
Adamkus Valdas 455 
Adomaitis Juozas 637 
Adomaitis 413 
Adomavičius Antanas 632 
Aižinas Vladas 637 
Atėjūnas Mikas 631 
Aleksa (Angarietis) Zigmas 617 
Aleksa J. 637 
Aleksa Pranas Jonas 509 
Aleksa1tis Jonas 630 
Aleksejev 622 
Aleksejev N. S. žr. AneKceea H11Konai1 Cepreea11~ 
Aleliūnas A. 637 
Aleweier 637 

Alinskas T. 332 
Ališauskas Povilas 638 
Allwordcn von 276 
Alonderis J. 320 
Ambraška Petras 181,638 
Ambrazevičius Juozas 57, 90, 9 1, 93, 96, 103, 11 7, 
124, 508, 509, 578, 638 
Ambrazevičius 321 
Ambraziūnas Pranas 471,478, 497,503,521,570, 
571,630,631,638 
Andersen 308 
Andrašūnas Juozas 263,638 
Andriukaitis Juozas 639 
Andriulaitis Aleksandras 478, 639 
Anolik B. 
Antanaviėius Jonas 632 
Anušauskas Arvydas 25, 59, 784, 80 l 
Apell 308 
Apyvala Stasys 698 
Arad Yitzhak 236, 354, 356, 365, 784 
Araviėius Petras 6 18 
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Arendt Hannah 343, 784 
Arimont Pctcr 639 
Arlauskas Jonas 639 

Arlickas Vladas 639 

Arlt Fritz Rudolf 575, 639 
Arh Hcrbcrt 255, 639 
Armonavičius 482 
Arns 35, 154 

Aronštamas Tanchumas 367, 373, 374, 639 
Artschwager 640 
Arūnas 482 

Assbergas, ir. Acc6epr (Apųe3oa) 
Astaška A. 44 

Asteris Ralfas 353 
Ašmontas Vladas 630 
Ašoklis Vincas 571, 63 l 
Atkočaitis Bronius 634 
Audronis Antanas 640 
Audzionis 640 
Augulis Vaclovas 640 
Augustinavičius Kazys 640 
Auinger Josef 237 
Aukštakis Julius 632 
Aušrotas Bronius 77,307,308,309,640,781 

Aušrotas 172 
Avižienis Antanas 180, 640 

B 

Baatz Bernard 2 l 6, 255 

Batz Rudolf 255 
Babel Liudvig 2 11 
Babravičius Aleksandras 640 
Bach-Zelewski Erich von dem 155, 282, 283 

Bačiulis Bronius 17 1 
Bagdonas Vladas 640 
Bagdonavičius 449 
Bagdonavičius (Bagdonis) Juozas 640 
Bajerčius Vladas (Bronius) 64 1 
Balai.šis Algis 70 l , 784 
Balėaitis Jonas 392 
Baltiūnas 64 l 
Balčiūnas Jonas 632 
Balsys Aloyzas 641 
Balsys Antanas 641 

Baltakys Pranas 624 
llaltaragis Jonas 64 1 
Baltrėnas Petras 624 
Balt rimas Vitalius 317, 322, 323,378,641 
Baltrušaitis Vladas 504, 632 
Baltušauskas Z. 336 
Bahuška 398 
Banasikowski Edmund 405, 784 
Bandcra Stcpan, žr. 6a1111epa CTenatt 

Bangerskis Rudolfs 124 
Banikonis Pranas 632 
Banys Petras 263, 398, 641 
Baranauskas Boleslovas 25, 71, 72 
Barauskas Mykolas 642 
Barcišis Povilas 484, 569, 642 
Barkauskas E. 785 
Barkonis 624 
Baronas Vladas 283 
Barsys 321 
Bartašiūnas Juozas 619 
Barthmann Fr itz 267,642 
Bartkus 501 
Bartkus Izidorius 624 
Bartsch 518 
Bartulis Povilas 642 
BarLda Juozas 469, 642 
Bast Gerhard 237 
Batleris Rupertas 65, 785 
Batz Rudolf 2 16, 241, 642 
Beck Joseph 284 
Behrends Hermann 139,444 
Behrcns Hans 518 
Beilesas J. 37 1,785 
Beycr Gcrhard 5 l 8 
Bellmann Otto 643 
Bclnaravičius Bronius 643 
Bendoraitis Antanas 630 
Bcniakonskis Boria 360 
llcrger Gottlob 276, 435, 575 
Bcrig Pnul 31 1 
13crija Lavrentij, žr. t;cpnH Jlaepe11T11it 
Bernataviėius Mykolas 643 
13crnatonis Juozas 620 
Bemotas Juozas 181, 643 
Dcrnštcinas Izraelis 372 
llcrtulcit Willy 195 
13erušait is Juozas 630 
liest Wcrncr 207 
13ezymcnskij L., i r. 6C3blMCIICKltH Jleu 

Bibcrstein E. 207 
Biebl 259, 643 
Bicrig Paui 643 

Biknaitis Antanas 643 
Binderis Napoleonas 643 
Bingelis Jonas 63 1,634 
Birn R. B. 138 
Birontas Adolfas 449,58 1,596,606,643,795 
Bi ršulis 323 
Biržiška Mykolas 585 
Bishop Chris 48, 597, 785 
Bistrickas 321 
Bistrickas S. 24, 785 
Bitz 237 
Bykovas Vasilis, žr. 6brKOB Barnnb 
Blažys Česlovas 620 
Blinstrubas Juozas 644 

Bliudnikas Ernestas 478,644 
Bliurnfeldas Vytautas 644 
Blynas Zenonas 117, 505, 644 
Blūhm Wilhelm 237 
Blume Walter 236, 237, 644 
Bobelis Jurgis 9 1, 166,238,471,472,485,645 
Boberach Heinz 223 
Bock Fedor von 97 
Bock Wilhelm 237 
Boguslauskas Antonas 624 
Boguta Motiejus 645 
Bohme Hans-Joachim 7 1, 157, 216, 235, 244, 
248-250,255,290,645, 73 1 
Bohme Horst-Alwin 237 
Boysen Carl 646 
Bonhofer Dietrich 14 
Boris., Hubertas 7 18 
Bornemann 329,33 1,646 
Botkevičius Zigmas 646 
Bottcher Herb.:rt 646 
Bradfisch Otto 237 
Bracmcr Walter 111 , 156, 421 , 485, 646. 685 
Bramsonas Michailas 363, 366, 647 

Brandišauskas Valentinas 10, 12. 39, 40, 162, 166, 
466, 472,508,512.513, 785 
Brandi F. 647 
Bratėnas 503 
Brauchitsch Walter Heinrich von 107. 209 
Braudė 353 
Brriutigam O tto 109,647 
Brazaitis Juozas (Ambrazevičius, Sūduvis) 10. 32, 
33,404,509,510,5 16, 785 
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Braziukaitis Aleksas 264, 647 

Brazys Eduardas 503 
Brazys Juozas 647 

Bražiūnas Jonas 624 
Brcdcr Reinhard 2 l 6 
Bredow Hcrmann von 647 
Brejcris Juo1.as 64 7 
Brcndcl von 64 7 
Bridžius Kazys 180,647 

Briman, i r. 6p11Ma11 
Brizgys V. 472, 578 

Brockdorff-Ahlcfcldt von Wahcr 94 
Brogmus Nikolaus 292,4 11 , 482, 50 l , 524, 648 

Brojcris Lcizcris 452, 792 
Bruck Arthur Mcller van der 17 

Bručkus Vik1oras 621 
Brunncr Alois 344 

Bubelskis 180, 648 
Bubnys Arūnas 24, 40--43, 61, 217, 238, 240, 
242,260,262, 264,274,286,352, 359,365,376, 

390- 392, 406, 452, 457,465,47 1,480, 495,496, 

498, 502,503,5 11, SI~ 514,546,554,562, 588, 
785 
Bubnys Vygintas, žr. spalvotą jkliją 

Bucalski 350, 648 
Buchard Friedrich 237 

Buchas Efraimas 366 
Buchaveckas Stanislovas 388, 523, 786 

Buchum 518 
Būdicnė Rasa 20 

Budnikas Julius 648 
Budrys Jonas 621 

Bukancas 372 
Bukauskas Juo1,as 648 
Bulavas Juozas 12, 24, 27, 28, 30, 79, 100, 202, 
402, 576, 786 

Sulota Andrius 26, 27, 79, 786 
Bulovas Virgilijus Vladislovas 620 
Bulviėius Vytautas l O l , 648 
Būnger Willi 338, 648 

Suragas Petras 506 
Burba Pranas 648 
Busch Ernst 214 
Butajev Džcbal 696 
Butas Andrius 18 l, 293, 648 

Būtėnas Juozas 487, 648 
Butkevičius Liudvikas 165 

Butkūnas- Butkus (Butkevičius) Andrius 649 
Butkūnas-Butkus Andrius 474 
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Butkus 649 

Butkus St. 381, 649 
Butrimas Vladas 649 

Butvinas Povilas 624 

e 

Canaris Wi lhclm Fricdrich 18, 196,208,457 
Canava L., žr. Llauana JI. 
Carl Hinrich 5 14 

Carras E. 9 
Chilian 649 

Chmicliauskas Jonas 565, 649 
Christiansen Hcnrich Boi 650 

Christianscn Julius 649 
ChruWov Nikita Sergcjcvič 708 
Cicėnas Kazys 624 
Cicmingas Karolis 632 
Cineviėius Henrikas 631, 632 
Cironka Juozas 271 

Citavičius Jonas 632 
Cyganski Miroslaw 46, 47, 65, 137, 159,195,217, 

786 
Cyprian ·e 288, 786 

Conti Leonard 371 
Cramcr Fritz 195 
Cramcr Hans 112, l 13, 134, 298, 310, 361. 362, 

371,50 1,650 
Crankshaw E. 213,227,239,786 

Crenkschou Edvardas 64 
Czcrpak Stanislaw 786 

č 

Čalkevičius Kazys 630 

Čaplikas Julius 6 18 
Čaplikas Kazys 180, 393, 650 
Čaplinskas Leonardas 624 

Čapmen Leonard F. 509 
Čckauskas Vladas 392, 650 
Čenkus Stasys 73, 205, 258, 259, 264, 275, 581. 

650,702,735,779 
Čeplinskas Leonardas 189,650 
Ccpulis Aleksandras 624 
Černiachovskij lvan, žr. lfcp1111xo11cK11ii Muau 
Čcrniauskienė A. 203 
Černius Juoza~ 59 1,650 
Cernius J. 366 
Cernius Petras 542 
Cerskus Robertas 20 
Čerskus Vincas 522,630 

Čcrtoprud S., žr. Ycp-ro11py11 C. 
Čėsna Alfonsas 632,65 1 
Čėsna Jonas 454 
Čėsna Vytautas 630 
Čichas 367 
Čijauskas Stasys 634 
Ciornaja L , žr. Ycp11a11 nJ01tMi111a 
Čirbaitė Miglė 763 

Čiučekas Antanas 624 
Čiujcvas Sergejus, žr. Yycu Ccpreii 
Čiuodcris Albinas 263, 398, 65 1 
Čiupai la Regimantas 620 

Čyžas Aleksas 624 

D 

Dabulcvičius Karolis 97, 127,325, 469,476, 593, 
651 
Dagclis Jonas 625 
Dainauskas Jonas 621, 651 
Daluege Kurt 157,1 87,299,651,682,703,755 

Dambrauskas Edvardas 630 
Dammer Giinther von 577, 653 
Damušis Adolfas 36, 93, l 03, 116, 239, 516, 786 
Damutis P. 85 
Danailis Antanas 47 1,653 

Danauskas Jonas 621 
Daniels Hcrbcrt Edlcr von 209 

Daniūnas Jonas 171, 180, 653 
Dankcrs 124 
Dapkus 501 
Datncr Szymon 786 
Daugėla 653 
Daugcvičius Adolfas 634 
Daugirdaitė-Sruogicnė V. 786 
Daugnora Vladas 653 
Daukšys 625 
Daunoras Bronius 378, 382. 587 
Dausku rsas 50 l 
Davanz von 196 
Davidnvičius Simas 625 
Davidowicz L. S. 355, 787 
Dėdclc Kazys 630, 63 1 
Dcgutis Marcelinas 489 
Dcincrt A. 309,653 
Dclbogas Feliksas 189, 625, 653 
Dengei 169, 65<1 
Oenickc Wolfgang 157,292,305,382, 411,446, 
464, 492,519,533,536,654 
Denikin Anton 653 

Derbutas Stepas l 80, 181 , 654 
Deschncr G. 21 O, 787 
Dcsler Salek 354, 356 
Dcxhcimcr Hans 654 
Dietl 654 
Dictrich 654 
Dictz Alfrcd 518 
Dletz 577 
Dirkis Povilas 78, l 04, 163, 303, 621, 654, 787 
Dirlcvanger Oskar 435 
Dirmcikis T. 698 
Ditfurth von Wofgang 100, 169,238,655 
Dittmar Erwin 655 
Dobosiewicz S. 443, 787 
Dobrovolskas Jonas 31, 787 
Dole1,alek Aleksandr 574 
Dolgačius Simonas 655 
Domkc 267, 655 
Donitz Kari 18, 431, 673 
Dovydaitis Vacius 625 
Dovydas 360 
Draub Waltcr 518 
Draugclis Bronius 168, 18 1, 346,656 
Draugelis Elizicjus 618 
Draugelis Vytautas 634 
Drechslcr Otto Heinrich 656 
Drekmann Paui 597 
Drobiazko Scrgej, žr. Jl.po6nJKO Ccprci1 
Drukteinis 20 l 
Dubauskas Vincas 189. 656 
Dubinskas 63 1 
Duckart 257. 387,388, 656 
Dudzus Wilhelm 656 
Dulk~ Fabijonas 656 
Dulskis Romualdas 621 
Dungs l'ricdrich 300,517,539,656 
Dvclys Vladas 632 
Dzcmionas Juozas 625 
Džcnkaitis Juozas 32, l 80, 394, 625, 656 

E 

Eckart D. 727 

Eckhardt Hans 237 
Edelmann Kurt 5 18 
Eglinis Mcjcris 2'1. 787 
Ehrlingcr Erich 139,216, 237- 239, 657 
Eichclbcrg 657 
Eichis Jonas 632 
Eichler Horst 2 t 7,658 
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Eichman Adolf 243, 289, 343, 344,647 
Eidintas Alfonsas 44, 508, 793 
Eigclis Jonas 167, l 68, 632, 658 
Eiscnbarth Pctc r 658 
Eiscnbcck Martin 658 
Eitminavičius Stasys 658 
Eitner Edua rd 658 
Eitutis Domas 625 
Eitutis Kazys 634 
Elkcsas Eichnnonas (Elkcs Elchanan) 363,371 
Endziulaitis Antanas 6 18 
Engei A. 157, 179, 18 1, 446, 463, 468, 476, 477, 
490,491 , 501 ,502, 658 
Engelhardt 340, 659 
Engelhardt Conrad 658 
Erdmann 577 
Erdvys P. 163,303,622,659 
Eriksonas L. 498, 567, 788 
!,.ringis Kazys 34,601, 681,788 
Eršt ikaitis Alfonsas 392, 398, 659 
Ertel Hermann 293, 659 
Essen 659 
Euler 659 

F 

Fainas Dovydas 376 
Fataras Petras 186, 392, 659 
Faulhaber 659 
Fellgiebel Waltcr-Peter 788 
Fendler Lotha r 2 16 
Fengler 659 
Fctcrovskis G ustavas 317, 659 
Fidler 511 
Fiedler 255 
Filb ert Alfred 236, 237, 659 
Fischer-Schwedcr Bernhard 660 
Fiviger 374 
Flade Hans 660 
Foclkersam Adrian von 201 
Forster Ludwig 660 
Franko Francisc 430 
Frcze 660 
Friedas Anatolijus 348, 353, 354, 358 
Fritsch von Thom 660 
Fromm Werner 661 
Friindt W. 291 , 661 
Fuchs Wilhelm 7 1, 139, 157, 216, 225, 235, 244, 
247, 248, 250, 255, 275, 290,73 1 
Fugaleviėius V. 242, 788 
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Funck von H,m s Frcihcrr 86 
Furmanavičius (Kurmanaviėius) Adomas 625 
Furnrnnavičius Gintaras Jonas 620 

G 

Gaidis Henry l.. 61. 168, 169,29 1, 450, 565,788 
Gaigalaitė Aldona 3 1,788 
Gaigalas A. 66 1 
Gailcviėius Alfonsas 6 19 
Gaissert Viktor 66 l 
Gaivenis Kazys 63 1 
Gajauskas Juozas 189,662 
Galkin Alcksandr Abramovič, žr. ranK1rn 
AneKC3Hl\p A6paM08ll'l 
Galv:rnauskas 85 
Gantautas Antanas 320, 662 
Garbšys Jurgis 630 
Garia Juozas 662 
Gasėnas Norbertas 49 l, 495, 662 
Gasiūnas Algirdas 504, 632 
Gaškaitė Nijolė -153, 788 
Gave lis Petras 632 
Gavlikas 65 
Gdanski J. 224, 788 
Gecevičius Antanas 499,515,630,662,663 
Gečas Antanas, žr. Geccvičius Antanas 
Gečas Stasys 663 
Gečus Algimantas 509 
Gedvilas Ferdinandas 663 
Gedvilas Mečislovas 6 l 9 
Gehlcn Reingard 234 
Gcipel 255 
Gelhaar 663 
Gelpernas D. 374, 788 
Genys Andrius 663 
Genys Petras 478, 663 
Gensas Efroimas 376 
Gensas Jakobas 353- 360, 664 
Gensas Solomonas 353 
Gentz 292, 664 
Gerber H . 547 
Gerdžiūnas Antanas 664 
Gerhardt 664 
Germanavičius 631 
Gersdorff Rudolf Ch ristoph Freihcrr von 434 

Gert Heinrich 255 
Gerth Heinz 216 
Gerth Hermann Arthur 238, 665 

Gerulis 665 

Gclneris Eduardas 665 

Gcwcckc Hans 112, 113, 131, 134,182,271,648, 

665 
Giedra Juo1A1s 468 
Gicscckc O tto 157, 442,565,665 
Gicsslcr 665 
Gilbert Martin 46, 217, 788 
Gimžauskas Bonifacas 624 
Gimžauskas Kazimieras (Kazys) 77, 261, 391, 
665,667,781 
Ginaitė S. 38, 788 
Gingoldas Mošė 358 
Girdvain is Juozas 189,667 
Girdži(mas Alfonsas 667 
Gyc 433 
Gladkov Tcodor, žr. rnaAKOn Teo11op 
Glazmanas Josefas 359, 668 
Gliaudelis Juozas 668 
Glinskis Mykolas 189,668 
Globocnik Odilo 575 
Gocas Zavclis 376 
Goebbels Joseph 435, 436, 439 
Goecke W ilhelmas 373, 374, 668 
Goering Hermann 18, 27,551,652, 672 
Gončerauskas Jonas l 86, 669 
Gottbcrg Curt von 139 
Gottstein R. 253 
Graaf Kurt 2 16 
Graebc Horst 669 
Grafe Heinz 50, 51, 103, 202-204, 206,221 
Graičiūnas Petras 669 
G rašys Vladas 634 
Grauer Gustav 669 
Graužas Alfonsas 632 
Graužinis Vytautas 188, 669 
Grai.iūnas Albinas 10, 34, 35, 147, 149, 154, 165, 
175,191,205,217,269,681,789 
Grcbliauskas Kazys 634 
Grennebach Otto 670 
Grigaravičius Vytautas 623 
Grinbergas Jehošua (lka) 367 
Grincevičius Zenonas 632, 634 
Grin ius 300 
Grinius Kazys 509 
Crinkevičius 624 
Griphan Walter 670 
Grodnikaitė Šifra 77, 698 
Gross Max Waltcr 670 
Grossman Woldcmar 670 

Groth Hcinrich 308, 670 
Grudzinskas V. 93 
Gruhl Walter 284 
Griinbcrg Karo! 137, 437,575,789 
Grundhcrr W 670 
Gruodis 323 
Gruodis Juozas 670 
Grušys Juozas 77,262,670, 782 
Gruzdys Bronius 671 
Gružas Edvardas 623 
Gudaitis-Guzevičius Aleksandras 619 
Gudaitis Vincas-Matas 625 
Gudavičius Edvardas l 3 
Gudelis A. 482 
Gudėnas Mykolas 167 
Gulmanas Viktoras 789 
Gumauskas Vincas 630, 632 
Gumkowski J. 438, 789 
Gustas Jonas 634 
Gutauskas Andrius 630 
Gužas P. 90 

H 

Hachtel Hans 88, 190, 496, 525, 526, 527, 275, 
671 
Haerde 671 
Hahn 1-1. 523, 524 
Halder Franz31, 122,123, 165,433,572,789 
Hamann Heinrich 35, 56, 58,236,238,239, 671, 
71 1, 722, 797 
Harder Karl-Arthur 216,237 
Harm 671 
Harm Hermann 139,142, 149- 151, 153, 156,157, 
160, 250, 302, 338,340,517,544,549, 555, 598, 
599 
Hartmann Otto 671 
Haupt Wehrner 46, 789 
Heydecker J. 21 1,789 
Heydrich Reinhard 157, 158, 199, 207-211, 213, 
221, 222, 226, 227, 231, 239, 243, 254, 255,257, 
282, 436, 446, 462, 652 
Held Benl<l 671 
Helfsgoth Walter 671 
Hellmich Heinz 432,433 
Hcnnig Martin 120 
Hcnning 376 
Hcnsen 1 heo 672 
Hcntschel 672 
Hering Augusi 358, 672 

795 



Hertzel 518 
Heschamit Sara 38, 79 
Hil~rg Raul 62,217,442, 451,460,481 , 51 l, 529, 

789 
Hildebrandt Richard 574 
H1lpcrt Kari 444 
Himmler Heinrich 27, 28, 74, 116, l 19, 120, 

l~l~l~- IQl~l~l~l~l~l~ 
209, 21 o. 22 l , 223, 23 l, 234, 235, 243, 248. 253, 
254,256,257,276,282, 283,286-288, 323,330, 
375,386,387,417, 418, 436, 437,443-445,453, 
464,481,486,508, 509,525,530,544,556,560, 
573-575 583, 584, 587, 653, 672, 6i7, 761, 768, 
774,797 
Hingst Christian Hans 112, 114. 134. 189, 325, 
331 , 348,349, 356, 481.673, 708 
Hmtze Kurt 139, 142, 152-154, 157, 250, 385, 
398,517, 600,601,607,754 
H1ppler Fntz., i.r. spalvotą Įkl11ą 
H1tler Adolf JO, l! , 14, 39, 47, 53, 60, 65, 73, 94, 
96, 102, 107, 108, 134-137, 141, 145, 146, 150, 
152, 154,156, 1-s. 194,195,201. 206-208, 211 , 
213, 219, 221-223,228- 230, 240,243,250, 253, 
254,256,257, 276, 279, 280,282, 286,291,418, 
430-437, 439 441 , 442, 444, 452, 460, 463,469, 
486, 499, 505, 507, 516, 540, 544, 564, 567, 572, 
574-577, 582, 585, 587, 591. 597, 630- 633, 634, 
652,653, 672,673, 687,700,710,727,728,734, 
783,789,800.802-806 
Hofmcklens Michehs 371 
Holm 94 
Holman Ehza~t 509 
HolLknecht 467 
Hoth Hermann 86 
Hub1g liermann 216 
Hukfeld 673 

lgnataVJė1us ludonus 43 
lgnatav1č1us unonas 484, 504,547,571,673 
Ignotas ~tasvs 673 
Ugurw Mikas 378, 587 
lmpulevič1us Antanas 474, 485, 498, 662, 674, 
679 
lrving l)av1d 20 l, 280, 789 
11~1hor~t 1-nch 216,237,255 
l~luu~lw.s Antanas 54, 167, 168, 240, 397, 563, 
67'1 
ltaka l. 43 

796 

h;nskis Zenonas 95,667,697 
lvoškis Antan.1s 625 
Ycrger ~lark C. Ui, 790 

Jablonskis Leonas 675 
Jackūnas Jonas 181, 675 
)acob Hans )oachim 5 18 
Jager Kari 64. 71. 73, 74, 157, 216,239, 244-246, 
250,252.255,274,275,280,290,669,67 I, 731 
)agutis Stasys 186, 190, 675 
Jahn5 18 
Jakys Pranas 675 
Jakobas Antanas 62 1 
Jakubauskas Norbertas 631 
Jakubčionis Algirdas 35 1, 448, 790 

Jakutis Jeronimas 625 
Jakutis Vilimas 625 
Jakutis 403 
)amcikicnė Br. 332 
Jameikis Pra nas 675 
)ančiukas Juozas 634 
Janėys A. 46 1, 472,790 
Janeliūnas Povilas 392 
)ankauskas 632 
Jankauskas Jonas 632 
Jankauskas Juozas 478, 676 
Jankauskas Vladas l 89, 676 
Jankus ). 504 
Janukaitis Anta nas 676 
Janulaitis Jonas 324, 334, 676 
Januleviėius Viktoras 632 
)anuskeviėius Jonas 625 
Janu.šauskas Jokūbas 63 1 
Janušcv1ėius S. 496 
Jarmolka Vadovas 630 
Jasa1tis Aleksas 676 
)asinskas 632 
)as1uhs Jonas 625 
JasukaJ11s 323 
JatuJ1~ lzidonu~ 454, 676 
Jaumšlus Vddovas 790 
Jeckeln Fnednch 35, 115, 124, 139, 141, 142, 15I, 
153, 154, 157-159, 254 , 256, 283, 287,310, 421. 
441 , 446, 464 , 562, 564, 578, 599, 601. 603- 605, 
654, 676,680,700,790 
Jeėys D. 677 
JedKke C,eorg 157, 187,330,337,410,426, 442, 
157,677 

-

Jccscl Fricdrich 2 15 
Jcgclcviėius Sigitas 25, 34, 790 
Jocius Vidas 180 
Joėys Izidorius 630 
Jodl Alfred 430 
Johnson P. 2 19,355, 790 
Jokubka 677 
Jonikas Ignas 677 
Jonušas Bronius 487-490, 677, 755, 785 
Jonušas Zenonas 489 
Jonušicnė D. 466, 790 
Jo rdan Fritz (Friedrich) 350,367, 678 
Josi Hcinz Mar ija Kari 157, 216, 225, 229-23 l, 
255 
Jucius Juozas 260, 678 
Judickas Pranas 678 
Juknevičius Jonas 476- 478, 517,678 
Jungclaus Richard 678 
Juodikis Bronius 18 1, 625,679 
Juodis Jurgis 382, 679 
Juodka Juozas 625 
Juodkazis Antanas 625 
Juodvalkis Jonas 180, 679 
Juodviršis Jonas 679 
Juozukevičius Julius 634 
Jurėnas Jonas 623 
Jurginis Juozas 698, 790 
Jurgutis Vladas 97 
Jurkšas Leonardas 47 1,499, 679 
Jurkūnas Juozas 475, 487, 50 1,680 
Just Emil 75, 76, 79, 96, 119, 123,131, 154, 156, 
158, 159, 196, 197, 247, 256, 273,281. 421. 425, 
433, 5 l 9, 550, 582, 590, 59 l , 593, 594, 598, 600. 
602,647,6RO, 78 1,788,792 
Juška Antanas 68 1 
Juškauskas Antanas 180, 68 l 
)uzėnas Audrius 45 

K 

Kairys L. 587 
Kairys Steponas 39 l 
Kaiscr Arthur 681 
Kakncka J. 667 
KJkty, Ko~ta~ 681 
Kal,tkJu~kas l:duardas 681 
Kalakauskas Vincjs 68 l 
Kal,·ndra Juo,as 632 
Kalėndra Kost.is 94, 127, 166, 167, 170,272,346, 
.l 17,506, 68 l 

Kalibatas Jonas 626 
Kalimonis Adomas 632 
Kalinauskas 332 
Kalioauskas Antanas 626 
Kalinauskas Petras 63 l 
Kalmantas-Kalmant.w1čius Mykolas 201. 474, 
681 
Kaltenbrunner Ernst 157. 233,243,255,575,657 
Kalvaitis Juozas 632 
Kaman1auskas 201 
Kaminskas Mikas 506 
Kampf Wcrner 237 
Kamptz Jiirgcn von 299, JOO, 682, 788 
Kaoaviėius M.utynas 626 
Kankevičius Petras 626 
Kapačinskas Viktoras 634 
Kapturauskas Alg. 580, 587 
Karalius Albinas 180,682 
Karalius Vincas 468 
Karanauskas Juozas 626 
Karaša MotieJuS 317,320,682 
Karaščuk Andrė), i.r. KapautyK AHJ.1pd1 
Kareiva Mečys 45-t 
Karl<lims Antanas 632 
Karlonas 8dlys 682 
Km1avičius 504 
Karnitsch 329 
Karosas 486, 682 
Karosas Klemensas 682 
Karpaviėius B. 271, 791 
Karpavičius Eugenijus 180, 682 
Karuža 32 1 
Katuin 367 
Kaunas A„ h. Zcmribas A. 
Kdustcklis Pctra, 682 
Kauto11.1s Fcrdinjndas 259, 79 l 
KavjhJusk,1s Vihus 79 l 
Kataka1tis Henrikas 683 
K,1zakcvič1us Alcksjndra, 59,683 
Ka1dkcvič1us l'ov1IJs 71, 72, 291, 683 
l\a,4~nas AfanasiJUS 504, ~27. 6113 
KJL..lna~ lg(1n, 626 
Ka,in,1uskjs 631 
K,1,iund, Anla11Js 180, 1111 
K,11iun,1,•Kdliamkas An1,111a• 683 
Katlauslws Mikas 180, 6!M 
K.itldu,k,1, V 504, 79 l 
Keitei Wilhehn 430, 460 
Kcmcžys M 332 
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Kemmerling 684 
KempfWemer 684 
Kenstavičius St. 365 
Kcnstovičius Antanas 180, 181,296, 685 
Kepen Erich 368 
Kerbelis Andrius 685 
Kerpė Petras 393 
Kezys Jurgis 3 l l, 685 
Kiaulėnas-Gintautas l OS 
Kiaušas Petras 626 
Kielhorn Wilhelm 685 
Kiesilius Antanas 189,685 
Kimeris Antanas 626 
Kindurys Alfonsas 398, 686 
Kinzel Eberhard 433 
Kip )ohann 196, 197 
Kirkilas A. 516 
Kirkutis Antanas 180, l 81, 626, 686 
Kirschtain Fritz 686 
Kisielius Telesforas 394 
Kisminas Eduardas 622 
Kittel Bruno 350,357, 686 
Kizla,tis Vincas 686 
Kižys Kazys 632 
Kymantas Stasys 686 
Klau Werner 687 
Klaus 687 
Klein Erich 687 
Klcin Joachim 197 
Kleinschmidt 687 
Kleist Peter Bruno 103, 108, 125,206,439, 687 
Klemas Albinas 266,398,687,791 
Klimaitis Algirdas Jonas 51 O, 687 
Klimavičius Vladas (Vi.J..-ioras) 486, 688 
Klingelhofer Woldemar 237 
Klioris Boleslovas 171 
Klipfel 688 
Klipštas Petras 688 
Knezys Stasys 45, 791 
Knobbe Walter 688 
Knobloch Gūnter 223 
Knopp G. i9 1 

Koch Erich 158,564,575,676,710 
Kochubej Arkad ij 216 
KockritL Richard 688 
Koėiūnas Juozas 634 

Koestnng Ernst August von 432 
Kompaitis Stepas 688 
Konėms Domas 631 
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Kondakov Piotr 619 
Kondratas Z. 24, 791 
Kėinig Kurt 533, 688 
Konradi von (Conradi) O tto 688 
Kopclmanas Moisicjus 363, 364, 688 
Kopfcrmann 689 
Kops 518 
Korab-Zebryk Roman 57, 239, 791 
Kėirting Erich 237 
Kosmann 195 
Kozlowski Wili 689 
Krapikas Petras 626 
Krasilnikas Jonas 634 
Krasnickas-Audronis Antanas 180, 689 
Krasnickas-Krosniūnas Stasys 180, 689 
Krastinis Fridis 621,622 
Krause Kurt 689 
Krausnick H. 36, 792 
Kreivys Vladas 180, 181,689 
Krel 255 
Kressncr 689 
Kreuzer ). 214 
Kriaunaitis Izidorius 405,423,470,478,484,499, 
689 
Krieg Paui Reinhard Bernhard 146, 187, 189,312, 
480, 48 l, 690 
Kriegsheim Arno 96, 690 
Kriščiūnas Juozas 59, 155,487,50 1,558,559,630, 

690 
Krištaponis Zigmas 630 
Krivickas Juozas 180, 690 
Krivickas Mikas 630 
Krysinas Michailas, žr. Kp1,1c1rn M11xa1tn 
Krūger Walter 436 
Krupavičius Mykolas 509, 667 
Kruse Heinrich 518 
KrutuHs Antanas 97 
Krzyzanowski Aleksandr 407, 649 
Kubiliūnas Algirdas 124,692 
Kubiliūnas Petras 18, 11 7, 122- 124, 126, 147, 
175, 177,285,301,302, 304,307,319,340, 341 • 
381,412,425,445,447, 448, 452,505,558,562, 
576,578,579,585,586,597, 598,600,619,65S, 

659, 69 l , 693 
Kubiszyn J. 223, 792 
Kucinskas Jonas 626 
Kuchn 524 
Kūhn 518,538 
Kuinys J. 

Kulakauskas 413 
Kunowski von 692 
Kuntze 692 
Kupėifmas 622 
Kupstys Petras 692 
Kurmis Mart in 2 16,692 
Kušleika Aleksas, žr. spalvotą jkliją 
Kutra Jonas l 99 
Kutschera Franz 494 
Kuzma Alfonsas 692 
Kuzmickas Pranas 692 
Kvaraciejus Juozas 692 
Kvedaras V. 320, 693 
Kvedaravičius Jonas 634 
Kvedaravičius Juozas 693 
Kvicinskij )., žr. Ke111.11111cK11ii !O. 
Kviecinskas Stasys 474,483,487,491,693 
Kvietinskas 63 1 
Kviklys Bronius 379, 693 

L 

Labs 123 
Labutis Kazys 478, 693 
1.ackner Hcinrich 693 
Lakaėiauskas Feliksas 180, 181,693 
Lammers Hans l 09 
Lansbergis-2emkalnis Vytautas 93 
Langas Voldemaras 694 
Lange Rudolf2 l 6, 217,255,5 16,694 
Lankutis Vincas 626 
Lapšys Jonas 694 
Lasys Balys 694 
Laskauskas 330 
Laskys Stasys 634 
Lastas-Laustauskas Albinas 695 
Lašas Antanas 630 
Latakas Justas 63 1, 632 
l.aucė Jonas 77, 572, 782, 792 
Laugalaitis Leonardas 695 
Laurynaitis )UOLUS 632 
Lechthaler Franz 483, 485- 487, 490, 491, 580, 
695 

Lccb J. 2 11, 789 
f.ceb Wilhelm Rittcr von 97,201.214. 440 
1.egetaviėius JuoLns 626 
Legncr Kari 5 l 8 
Lciboviė,us Mcndcli, 376 
Leknickas K. 505, 793 
l.diūnas Antanas 63 1 

Lemkin Raphael 507 
Lengvenis Mečys 626 
Lentzen Arnold 112, 114, 128-130, 134, l 82, 313, 

395, 50 l , 695 
Leonas B. 455, 792 
Leonas Petras 6 18 
Leonas Silvestras 618 
Leszczynski K. 438, 789 
LeUinskas Juozas 63 1 
Levanas Aleksandras 63 
Levas Meiras 353 
Leveckis Albinas 384 
Levickas 471 
Levickis Albinas 569, 695 
Levin Dov 366, 793 
Levinas Chaimas 358 
Levinas Cvi 366 
Levinas Moišė 363, 367 
Lewandowska St. 348, 793 
Lewicki St. 20 l , 793 
Liaudanskas Jonas 623 
Liaudis Kazimieras 619 
Liaugaudas Antanas 626 
Liauška Virgilijus 787 
Libenschitz 695 
Lichtenstein E. 118, 793 
Liekis A. 356, 793 
Liepa Antanas 263, 695 
Lictzmann Kari Siegmund 695 
Lieven Anatol S 14, 793 
Lileikis Aleksandras 44, 65, 77,259,261,262, 391, 
403,666.696-698, 782, 785,79 1,803 
Linckc 698 
Lindow Kurt 223 
Lingys Liudas 632 
Linz (Lcnz) 698 
Liormanas Medardas 632 
Liormanas Raimundas 45 l , 698 
Liormonas R. 382, 461 , 566, 793 
Lipcens Benjaminas (Beno) 364,374,698 
Lipčius Stanislovas 698 
Lisauskas Stasys 619 
1.itan J. 208,215, 793 
Littlcjohn D. 541 , 793 
1.itvinas 632 
Liubcrtas Petras 619,623 
Liubinaviėius Petra~ 626 
Liudtius Antanas 698 
Liustik Apolinarij Antonovič 623 
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Liuteris M. 756 
Locw Wcrncr 698 
Lčihndorf Johanncs 699 
Lohsc Hinrich 109,110,130, 134,135, 141,142, 
154, 158, 182, 242, 253, 254, 285, 291, 314, 319, 

351, 441,460,564, 576, 579,605, 699 

Looss Hclmut 237 
Lormanas M. 504, 700 
Lozoraitis Stasys 88 
Lukošius Balys 700 
Lukšys Juozas 632 
Lukšys Saliamonas 542 
Lukšys Vacius 63 1 
Lukšys Vaclovas 634 
Lumsdcn Robin 459, 793 
Lurje Ester 364 
Lūth von Joachim 700 

M 

Mackevičius Mečislovas 93, 700 
Mackevičius S. 793 
Mackevičius V. 632 
Mackonis Rapolas 94 
MacLean French L. 51,203, 241, 788 
MacSuellas Faifas Devidas 349 
Mačiulis Justinas 700 
Madajczyk Czeslaw 46, 79, 109, 125, 135, 159, 
277,387,430,435,439,445,459, 548,574,584, 
793 
Mader Julius 201, 794 
Maeder Hellmuth 454, 700 
Maikovskis Boleslavas 50 
Majewski Ryszard 47, 138,282,585, 794 
Malczuzynski K. 74, 794 
Maldauskas Edmundas 626 
Maldauskas Ildefonsas 626, 629 
Maldžiūnas Viktoras 794 
Maliauskas Stasys 170 
Malinauskas P. 281 
Malskis Jurgis 701 
Manstein von Erich 504 
Marcinėnas Leonas 630 
Marcinėnas Stasys 701 
Marcinkonis B. 320 
Marcinkus V. 378 
Marčiūnas Jonas 701 
Markevičius Vytautas 620 
Markovskis Natanas 372 
Martin Arthur 518 
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Martinionis Antanas 36 
Masionis Vladas 187 
Maskoliūnas Aleksas 180, 701 
Massov von Ewald 202 

Mašalait is Petras 701 
Matekūnas Petras 794 
Matiuk:is Juozas 701 
Matscke Kurt 237 
Malthiesscn Martin 70 l 
Matulaitis Bronius 187,3 11,702 
Matulaitis Viktoras 634 
Matulevičius 63 1 
Matulionis 8 . 545 
Matulionis Jonas 93, 172 
Matulis Jonas 497, 702 
Matulis Ka1.ys 702 
Mauchenheim und Bechtolsheim von Anton Ri
chard Frciherr 5 14 
Mažeika Jonas 634 
Mažeika Kazys 412, 702 
Meincl Kari 704 
Meinorius Pranas 626 
Meins Heinrich 704 
Meižys 482 

Meižys Dionizas 487 
Meyer Alfred l 08, 702 
Meyer Augusi 703 
Meyer Bruno 703 
Meyer Johannes 703 
Meyszner Augusi 704 
Mekišius Domas 704 
Melnikov Daniil, žr. Mcn~HHKOB ):lammn 
Mendwik 237 
Menger704 
Mentz 704 
Mertens 704 
Merz 704 

Meskupas - Adomas l. 283 
Messner Jozef 704 
Meškauskas 632 
Meškauskas Juo1.as 484, 704 
Meškonis Adomas 626 
Metrikis Juozas 17 1 
Metzner Franz 705 
Miae 124 
Michelevičius Antanas 104, 105, 163, 164, 622, 
705 

Michclevičius Bronius 630 
Mickevičius Alfonsas 705 

Mickevičius K. 630 
Mickis Matas 6 18 
Mickūnas Stasys 627 
Mikailionis Jurgis 634 
Mikalauskas Julijonas 619,623 
Mikalavičius Juozas 627 
Mikelionis Kazys 705 
Mikelskas Petras 496, 630 
Mikšys Juozas 705 
Mikšys Norbertas 262, 275, 705 
Mikulskis Aleksas 627 
Milaševičius Aleksandras 705 
Milaševičius 590, 591, 596 
Miler 368 
Mileška Albertas 706 
Miliauskas 330 
Miliauskas Jo nas 542 
Miliauskas V. 523,533,632, 706 
Milkovaitis 322, 323 
Milmantavičius Antanas 181 ,706 
Minderis Bronius 632 
Mingėla 632 
Mintautas Fabijonas 180, 706 
Misevičius Juozas 634 
Misevičius Mykolas 706 
Misiuko nis Marijonas 619 
Misiūnas J. Romualdas 39, 79, 553, 583, 794 
Miškinis Vincas 186, 706 
Mockus J. 633 
Mockus Stasys 162, 322, 706 
Model Walter Otto Moritz 602, 603 
Mčillcr 707 
Mčiller Hinrich 139,706 
Molio Andrew 57, 58,207,217,794 
Monkus Jonas 335 
Montgomery Bernard 721 
Moracchini Michel 207,213, 218-220, 222,794 
Morat Hans 707 
Morkūnas Jonas 707 
Morkūnas Juozas 627 
Morkūnas Karolis 707 
Moser Hans 707 
Motiej(111as Povilas 630 
Motickaitis Vladas 489, 707 
Mticke 1-lerbert 707 
Mulkis 524 
Mulkis Bronius 627 
Miiller Augusi 238, 255, 707 
Miiller Hcinrich 204,210, 2 11 ,222,233,234,242, 

243, 282,756 
Miillcr Hermann 707 

Mūller Paui 272, 707 
Munoz J. Antonio 60, 79, 442, 452, 463, 499, 567, 
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Murer Franz 349, 350, 355, 356, 707, 753 
Musil Walter 157, 282, 315, 330, 422, 424, 446, 
464,486,495,497, 531,536,544,546,557,561, 

562, 577, 708 
Mussolin i Benito 644 
Musteikis Ignas 6 18 
Muškatas Josifas 353 

N 

Nabersberg Carl 112, 329, 447, 708 
Nagrodskis Stasys 591, 708 
Narakas Juozas 90, 92, 122, 175, 291, 322, 545, 

708 
Narbutas Balys 709 
Narbutas 50 l 
Narušis Stasys 591, 593, 595, 709 
Narutis Pilypas 667 
Narvydas Rytas 20 
Nasevičius Vladas 91 

Naujokas Matas 454 
Naumann Erich 237 
Navakas Jo nas 621 
Navakas Kazys 581 
Navickas Jonas 634 
Navikas Povilas 634 
Nawrocki Stanislaw 544, 794 
Nazaras Petras 546, 709 
Nebe Arthur 21 1, 233, 236, 237 
Neimerkel 709 
Neise 709 
Neymann 169 
Nemickas Jonas 632 
Nemirovič-Dančenko 727 
Nenumis Juozas 632 
Nenorta Pranas 260, 709 
Neronas 795 
Neshamit Sara 553 

Ncugcbauer Rudolf238, 255,360,664,710 
Neum Wahcr 112, 115, 134, 158 
Neumann 711 
Ncumann Ernst 195, 7 10 
Neumas \Valteris 
Nieke! Siegfricd 443, 7 11 
Nictschc Wilhclm 518 
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.... 
Nikitinas Vladas 697 
Nykštaitis Alfonsas 711 
Nockemann Hans 228 
Norkus Bronius 238, 239, 711 

Noriais Juozas 631 
Norkus 413 
Normantas 594, 712 
Normantas Leonas 3 l 8, 320, 321 
Norvaiša Balys S 11, 700, 712 
Nosske Gustav 231 
No,ickis A. 93 

o 
Obalevičius Vladas 189, 712 
Obst Eberhard 577,712 
Oelmann 518 
Oelrich 712 
Ohl Fritz 391 
OhlendorfOno 74,207, 211,214, 231,289,575 
Oiler 712 
Oleka Kazimieras 618 
Olšauskas Antanas 180, 712 
Opitz 712 
Orentas Antanas 712 
Ort 467 

Orwo1Nik48 
Osteris353 

Ostman von Carl 99, 169,712, 755 
OnAdolf237 

p 

Pa&auskas Jonas 632 
Padaba Marianas 405, 627 
Pada.lskis (Padalis) Pranas 667 
Padisonas Perecas 372 
Padleckis 489 
Padrcckas Juozas 489 
Pa)3lljis J. 93 
Pak.arna 392 
Paksas Roianda.s 718, 748 
Paku!is Juozas 262, 712 
Palaverus Vacius 634 
Pakckis lustas 56 

Palėiawhs Ka,,Jmieras91 , 473 
Pal.diūna\ K. 713 
Paliuhomi 632 

Palwl10nu Bronius 180, 713 
Pahk)"5 EugeruJUS 267, 794 

Pamatanu Petras Augustuw 265, 274, 414,713 

Panavas 713 
Panemunskis 372 
Panzinger Friedrich 157,216,225,233,234,255 

Parolis Albinas 634 

Pašakarnis Vytautas 714 
Paškauskas Jonas 630 
Paškcvičius Mečys l 80, 264, 714 

Paukštaitis Juozas 714 
Paukštė Jonas 455 
Paulauskas Artūras 5 10 
Paulauskas Leonidas 318,322,334,714 

Paulauskas Stepas 714 
Pauli 7 14 

Paulionis Benjaminas 632, 634 
Paulius A. 452 
Pauliuke,•ičius 413 
Paulus fried rich Wilhelm Ernst 440, 503, so4, 

732 
Pavlovas 631 
Pawel Bruno 714 
Pechau Manfred 216 
Pečiulionis Simas 565, 7 14 
Pečiulis H. 552 
Pėdnyčia Kazys 697 
Peikštenis Eugenijus 20 
Peleckas Juozas 627 
Peltz 322 
Pense Rudolf 71 4 
Pėstininkas A. 697 
Petersen 322, 329, 7 15 

Petkevičius 63 l 
Petkevičius Petras 634 
Petkevičius Stasys 715 

Petkūnas Marijonas 715 
Petraitis Kleopas 627 
Petraitis L. 795 
Petrauskas Antanas 180, 7 15 
Petrauskas Juozas 632, 634 
Petrauskas Konstantinas 181,71 5 
Pctraviėiūtė l. 25, 801 
Petrėčius Kazys 627 
Petrenka 329 

Petryla Danielius 621 
Petronis Kazys 632 
Petrulis Alfonsas 494, 7 15 
Petrulis Jonas 632 
Petruša1tis Petras 630 
Petruškevičius 338, 715 
Petters Curt 7 15 

Pfcffe ris K. G. 573 
Pikšilingis Jurgis 627 

Pilgrem 374 
Pilionis Kazys 715 
Pilkauskas D. 171, 263, 795 

Pilsudski Juzef 40 l 
Pilvinis Augustas 631 , 633 

Pimenovas 413 
Pyragius Jonas 36, 85, l 04, JOS, 125, 330, 333, 

715,742 
Plageman 253 
Plagge Kari 7 16 

Platakis Petras 631 , 633 
Platcn von Claus Benno Hans Christ 716 
Plechavičius Povilas 70, 15 1, 153, 287• 450• 

599-603, 605, 717, 718 

Pliūra V. 320 
Poche Oswald 216 
Počcbutas Pranas 471,495,551, 718 

Poel Gerhard 684, 719 
Pogonowski Ivo Cyprian 343 

Pohl von Robert 96,472, 672,719,755 
Populaigis A. 77,259, 782, 795 
Porst Reinhold 7 19 
Potzelt Walter 217 

Povilaitis Augustinas 199, 200, 203 
Povilenskas J. 314, 795 
Požėla Domas 627, 633 

Požėla Vladas 618 
Prabulis Vincas 634 
Prakapas Romas 581, 795 
Pranckevičius Juozas 403, 627 

Pranckevičius-Pranckonis Kazys 591,592, 7 19 
Prapuolenis Leonas 36, 89, 90, 93, 720, 795 
Proscevičius 413 
Prūtzmann Hans Adolf 138, 139, 157,720 
Pulas Dž. 65, 796 

Pundzevičius Stasys 91, 455 
Puodiiūnas 633 
Puodžiūnas Juozas 721 
Puodžiūnas Petras 721 
Puodžius 85 

Pupalaigis Balys 77, 392, 72 1 
!'urvinis Kazys 721 

Putrinskas Ro mualdas 627 

Q 

Q uisli ng Vidkun 657 

R 

Raabe 237 
Račkauskas Vaclovas 630 
Račkauskas Visvaldas 623 

Raguo tis Antanas 623 
Radif721 

Radunski Konrad 721 
Radzeviėius Algirdas 489, 785 

Radzeviėius Antanas 722 
Radz:cvičius Mikas 180, 722 

Radžius Adomas 627 
Raeder Erich 18 
Rakašis Antanas 627 
Ralcūnas Algirdas 15, 29-31, 79, 109, 460, 472, 

796 
Ralys 504 
Ramanauskas Jonas 492, 632, 722 
Ramme Alwin 213,238, 796 

Ramonas Kazys 186 
Ramonis A. 320, 334, 722 

Rapp Albert 237 
Raškauskas 631 
Raštikis Stasys 12, 32-34, 73, 9 1, 93, 103, 122, 
147, 155, 160, 175,206,452,455,472, 555, 580, 
581,604,754,782 
Rathmann August 517, 722 
Rauca Albert Helmut 286, 722 
Raulinaitis Zigmas 155,603,604,781 

Rausch M:uc (Gūnther) 237 
Rees L. 796 
Reichert 195 
Reiff Adalbert 723 
Rein 723 
Reinecke Hermano 257 
Reininghaus Helmuth 518,537 
Reinys Juozas 627 
Reisdorf723 
Reise 723 

Reivytis Vytautas 13 1, 132, 163, 169, 177, 179, 
182, 184, 189- 192, 258, 292,299, 302, 305, 310, 
335,379,380,384,386, 411,412,414,417, 488. 

5 16,521, 538,546,548,549, 555- 557, 559- 562, 
601,622,63 1,686,723 

Rėklai tis Antanas Simanas 476, 477, 5 19, 582, 
723,796 

Rėklaitis Mikas 9 l 
Remeika Ignas 627 
RemeikisVincas 181,724 
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Rcndulic Lothar 444 
Renigcris Kęstutis 300, 724 

Rcnkauskas Jonas 724 
Rcnndorfcr Alfred 237 
Rcntcln von Adrian Thcodor l 05, l 09- 111, 
116-1 18, 122, 123, 125- 127, 130, 131, 134, 135, 
147, 156, 158, 175,183,256,301,302,310,312, 
315,340,445,447,501,576,582,583, 584,600, 

603, 605, 708, 709, 712, 725, 726, 756 
Rešinas Leonidas, žr. Pcunm Jleo,11111 
Rcx_in 725 
Rhodcs Richard 508 
Ribbenlrop Joachim von 96, 136, 198, 207, 58 1, 

687, 726, 754 
Richter Heinz 237,255 
Richthofen M. von 716 
Riedel Fritz 725 
Riescn Augusi 197 
Rimydis A. 377 
Rimkus Petras 725 
Rimša Anlon 406 
Rinck 374 
Ring 725 
Rinkevičius Juozas 726 
Rinkevičius Martynas 627 
Rocius (Baškys) Domas 285 
Riihl Friedrich 726 
Rohm 225 
Riihm Ernst 652, 672 
Rohorzka 726 

Ropp von der Wendt 387, 726 
Roques von Kari 96, 207, 726 
RosenbergAlfred 28, 103,108, 109, 119, 126,128, 
129, 133-136, 142, 175, 183, 195, 230, 253, 258, 
575,337, 338,434,436, 438, 439, 448,460,486, 
544,545,647,687, 703, 726, 761 , 768, 774 
Riisler 255 

Rowinski Johanncs 377, 728 
Ručys Juozas 728 
Rudaitis Jonas 542 
Rūdiger Robert 728 
Rudzevičius Juozas 634 
Rudzianskas Mečys 322, 330, 728 
Ruhnau 728 
Rukas Petras 633 

Rukšėnas Alfredas 474, 499,566, 796 

Rukšėnas Kazys 42, 68, 74, 75, 112,217,242,245, 
257,452,584,602, 780,796,805 
Rumeika Julius 623 

804 

Runge Heinz 728 
Ruseckas Vincentas 467, 728 

Rusteika Steponas 618 
Ruszynski 518 

Rutkus Juo1,as 728 
Ruzgas Izidorius 181 , 728 

Ruzgys Antanas 729 
Ružancovas A. 330 

s 
Sabaliauskas Juozas 630 
Sabaliūnas Fabijonas 729 
Sabas Vytautas 320 
Sadauskas Aleksandras 729 
Sadauskas Juo1,as 265,427, 729 
Sakalauskas Aleksas 628 
Sakut237 
Salhofcr Franz 518 
Samochin A. G., žr. CaMox1111 A. r. 
Sandbcrgcr Martin Kari 2 16, 255,729 

Sander Johanncs 730 
Santockis 631 
Sasnauskas Pranas 796 
Sassc 730 
Saukevičius Juozas 628 
Savickas J. 332 
Savickas Jonas 628 
Savulionis Juozas 85, 628 
Sawicki J. 288, 786 
Schadlbauer 730 
Schaefcr Oswald 237, 730 
Schafer Kari 139, 142, 148 
Schales Heinrich 730 
Scheibert H. 797 
Schellenberg Waltcr 2 11, 230, 453, 729 
Schcnckendorff Max von 435 
Schimana Walter l 39 
Schimrigk Gerhard 730 
Schindhelm Hans 237 
Schirmer Gerhart 730 
Schlaff73 1 
Schlof Hermann 376 
Schmidt 322 
Schmidt Arthur 504 
Schmidt Friedrich 73 l 
Schmitz Heinrich Peter 239,247,273,274, 73I 
SchmUcker Ernest 237 
Schneider Albert 518 
Schneider Gerhard 73 1 

Scholz Alfons 73 1 
Schiingarth E. 2 14 
Schiirner Perdinand 444 
Schramm Kari 292, 731 

Schreiber 308 
Sch riider 467, 73 1 
Schrcider Walter 139, 731 
Schtit7 Ernst 350 
Schubert Franz 289 
Schwarz 297 
Schwcizer Richard Waldcmar 36, 732 

Schwclla Franz 255 
Seetzcn Heinz 237 
Seidler F. W. 796 
Selcnin E. 54 l , 796 
Scliokas Juozas 732 
Semaška Alvydas SOS 
Scmaška Jonas 72, 496, 503, 504, 554, 565, 571, 
630, 732, 797 
Semio novas Konstantinas, i r. CeMe11os 
Ko11cTI111T1111 
Semiriaga M. l., žr. CcMJ1pJ1ra M. 11. 
Senkevičius Alfonsas 163,622,733 
Senovaitis Pranas 628 
Sereika 733 
Sergejevas F., žr. Ceprees <l>. 
Sharpas G. 286, 797 
Simon John 194 
Sindriūnietis A. 797 
Sinius Julius 332 
Sinkevičius Antanas 634 
Sinkus J. 93 
Sinnhuber Johann 497 
Six Franz Alfred 226, 237 
Skipitis Rapolas 85,102, 618 
Skoropadskis 727 
Skorzeny Otto 453, 573, 797 
Skrabis Kazys 63 1 
Skrėbė Alfonsas 63 1, 633 
Skučas Kazimieras 203, 618 
Slavinas Aleksandras, žr. Cnas1111 AneKcaHAp 
SI ižys Pranas 621 
Slyvėnas 320, 322 
Slyvėnas Klimas 565, 590, 733 
Smetona Antanas 96, 199,203,717,746, 75 1 
Smulkeviėius J. 320 
Snieėkus 322 
Sokol J. 797 
Sokolovas Borisas, žr. CoKonos 6op11c 

Sokolovskij Georgij Viktorovič 622 

Songaila Antanas 733 
Songinas Genrichas l 55, 292, 300, 527, 733 

Spangenberg Kurt 5 l 8 

Speranskas 321 
Sperling 518 
Sporrenburg Jacob 139 
Stabingis 63 1 
Staden von 734 
Stahel Reiner 734 
Stahlecker Walter Franz 36, 57, 67, 70, 71, 74, 157, 
211,214- 216,225-229,235,255,510,658 
Stainkeller von Fnedrich Kari 86 

Stalinas Josifas, žr. CTamfH l1oc11cp 
Stanaitis Jonas 504, 633 
Stančiauskas Zigmas 734 
Stang Knut 58, 59, 236, 797 
Stankaitis Stasys 633 
Stankeras Petras 23, 61, 154, 274, 463, 620, 623, 

797-799 
Stankevičius A. 454, 797 
Stankevičius Juozas 735 
Stankevičius P. 735 
Slankus Povilas 631, 633 
Slankus Vincas 628 
Stapčinskas Artūras 20 
Starkus Antanas 735 
Starln1s Zigmas 618 
Stasiškis Vytenis 735 
Stasiulis Bronius 292, 489, 735 

Stasiūnaitis Justinas 735 
Stasiūnas Vincas 189, 735 
Stašinskas Vladas 617 
Stašys 633 
Staškevičius Antanas 621 
Staškūnas Jonas 270 
Stauffenberg Claus Filipp Maria Schenk von 432 
Stegmann 735 
Steimle Eugen 237 
Steinbrink Kari 736 
Stennes Walther 652 
Stephan 426 
Steponavičius Antanas 628 
Steponavičius Bronius 190, 313, 736 
Steponavičius Dom as 736 
Steponavičius Jonas 453 
Steuber 594 
Stockhorst Erich 799 
Stolze Max 736 
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Stolzner Helmut 736 
Stongvila Antanas 736 
Storosta Vilhelmas (Vydūnas) 95 
Stotzel Maximilian 481,736 
Strasser G. 672 
Strauch Eduard 216, 255, 736 
Strazdas Balys 471, 737 
Strazdas Jonas 633 
Strcckcnbach Bruno Hcinrich 209, 211 
Strikaitis Kostas 737 
Strikauskas Ignas 628 
Strimaitis Justas 186, 737 
Strimaitis Stasys 187,737 
Strimas-Strimavičius Vladas 591, 737 
Struoga Br. 320 
Studentkowski Werner 737 
Stulginskis Aleksandras 617 
Stupelis Abraomas 371 
Stiitz Joscf 737 
Sudoplatovas Pavelas, žr. CyAonnaTOB nanen 
Sūduvas J. V. 799 
Sukarevičius 482 
Sur F. 253 
Surgautas Kazys 737 
Sušinskas 737 
Sušinskas V. 320, 322, 333, 737, 799 
Sutkaitis 398 
Svetikas Vincas 631 
Svilas Kazys 621 
S1.arota T. 208,211 ,239,246,511, 799 

š 

Šabrinskas 631 
Šadzevičius Bronius 737 
Šafiras 352 
Šakys Gracijus 384 
Šalkauskas Kęstutis 623 
Šalkauskas Klemas 632 
Šalkauskas Petras 630 
Šaltenis Julius 737 
Šapiro Jokūbas 393 
Šarkelė Jonas 634 
Šatkus Antanas 635 
Šcdbaras Stasys 620 
Šėkas Petras 738 
Šerkšnys Karol.is 633 
Šeškevičius Kazys 542 
Šcškūnas Lionginas 628 
Šeštokaitis Leonas 738 
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Šidlauskas Juozas 5 11 , 738 
Šilgailis Lii1das 633 
Šimakauskas Pijus 635 
Šimk'11s Kazys 474,485,487, 491, 738 
Šimkus V. 453 
Šimkus Valerijonas 325, 327, 330, 566, 738, 782, 
799 
Širvinskas Juozas 635 
Škirpa Kazys 11 , 12, 26, 32, 38, 85, 89, 90, 95, 102, 
117,202,205,461,513,669,738,739,782,799 
Škultinas 633 
šlapŠ)'S Albertas 283 
Šlekys Kazys 628 
š lepctys Jonas 35, 90, 92, 93, l 05, 162, 163, 508, 
509,619,739-742 
Šlcžys Juo1~1s 180, 743 
Šnelius Juozas 631 
Šopaga Pranas 743 
Šova Antanas 697 
Špokas 628, 633 
Špokevičius Antanas 52, 299, 31 l , 467,469,476, 
477, 481,496,497,501 ,522,523,526, 527,538, 
565,632,643,743 
Štaras Povilas 3 l, 800 
Štarkus-Monte Antanas 56 
Štcinbergas M. 64 
Šukys Raimondas 620 
Šuk-ys Vincas 743 
Šulaitis 322, 323 
Šumauskas Motiejus 391 
Šumskis Vladas 189, 744 
Šunkov V., žr. Wy11KOB B. 
Šuras G. 356, 358, 782, 800 
Švedkauskas Stasys 635 
Švėgžda Juozas 180, 744 
Švilpa Antanas 485, 744 

T 

Taagepcra Rein 36, 553, 583, 794 
Taiban Leopold 744 
Tallat-Kelpša Kazys 341, 342, 455, 744 
Tamašauskas Apolinaras 630, 633 
Tamošauskas Zenonas 745 
Tamošiūnas Vincas 180, 745 
Tamulevičius Jonas 186,332, 745 
Taraila Aleksandras 745 
Tarasevičius 292 
Taubert Eberhard 439 
Taunys Ignas 163,621, 745 

Tauzoza Petras 630 
Tavrinas P. l. 50 
Telyčėnas Vizgirdas 623 
Temp 5 18 
Tendzegolskis Kazys 630 
Tepliakovas J„ žr. Tenm1KoB 10. 
Tcrva Petras 746 
Tervyd is V. 504 
Tessin G. 465, 591, 597, 800 
Thiede 746 
Thyrol Paui 518 
Thorwald Jiirgen 432, 800 
Tiknys Vincas 180,181 ,746 
Tilindis Bronius 628 
Tininis V. 800 
Tite! Waltcr 562, 746 
Tylė 367 
Tyrulis A. 4 19 
Tobačnikas Mošė 372 
Toland John 64 
Tomaitis Ignas 384,413, 746,800 
Tomas Juozas 631 
Tory A. 354, 368, 372, 800 
Tornbaum Alfred 366 
Trampedach Friedrich 746 
Traut Kari 216, 245 
Trcsckow Henig von 434 
Trifonas Petras 378 
Trockis Salcm 348 
Troškevičius Stasys 746 
Triihe Hcinz 216, 217 
Truika Stasys 746 
Trumpcldor Josef 353 
Truska Liudas 25, 29, 38, 86, l 18, 202, 287, 388, 
452,550,579,601,800,SOI 
Truškauskas Juozas 633, 747 
Tschierschky Kari 216, 217 
Tumuitis 414 
Tumas Jonas 747 
Tumėnas Antanas 6 18 
Turonek Jerzy 58, 107, 135, 141, 201, 256, 286, 
467,500,515,80 1 
l'vaskus Bronius 628 

u 
Ugianskis 590 
Ugianskis Juozas 747 
Ulba 633 
Ulevič ius Adolfas 542 

Undraitis Jonas 172, 747 
Uoginius Kalpas 191. 545,801 
Urbonas A. 453 
Urbonas Oskaras 151, 153, 449, 582, 599, 605, 
747,748,801 
Urbonas Simas 381, 748 
Urmonas 335 
Osas 39 l , 628 
Oselis Juozas 748 
Ūsorius 391. 628 
Utenis Bronius 186, 748 
Utermark 749 
Užupis 323 

V 

Vabuolas Jonas 635 
Vaiėekauskas Mikas 630 
Vaičiulis Antanas 749 
Vaidakavičius Stepas 471, 749 
Vainauskas Juozas 633 
Vainauskas Kazys 628 
Vainauskas Petras 93, 635 
Vainelavičius Mikas 635 
Vainius Jokūbas 635 
Vaišnys Jonas 186,506,633, 749 
Vaitiekūnas Romasis 620 
Vaitiekūnas V. 698 
Vaitkaitis Kazys 633 
Vaitkeviėiuti: V. 801 
Vaksclis A. 595,605,801 
Valančius Albertas 633 
Valavičius A. 749 
Valcika 490. 749 
Valeikis P. 628 
Valenta 297 
Valevičius Juozas 385, 749, 80 l 
Valiukas Petras 620 
Valiulis Bronius 394, 629, 635 
Valiulis Pranas 749 
Valys Jonas 749 
Valkauskas Juozas 749 
Vapsva Alfonsas 629 
Varnas Jonas 629 
Vasauskas Stepas l 80, 749 
Vasiliauskas Leonas 180, 398, 750 
Vasiulis Adolfas 750 
Vaškevičius Artūras, ž r. spalvotą ikliją 

Vėbra Juozas 85. 91 
Vėgdis J. 461,607,801 
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Vdionas Viktoras 635 
Vdiuondkis Z. 504,801 
Vencnu K.93 
Vmdwnas V 603, 80 l 
\.'~-a Jorw 318 
Vmdova Tomas 79 
Vmgry) 1\.'mgns) Stq,as 181,750 
Vmning 75-0 
\'mslwtom1 Juoz.u 629 
\.'q,r~63I 
Vq>šw Julnų 750 
\'a~unu Andrius 629 
Vmem Petr~ 478 481 750 
Vest Ra>c-ka 5 l 
Vetkr Wolfgang 751 
VC\·~ Kazy, 456 
Vwon Fncdnch Kari 751 
Vica.\ Jakovas 24-26, 71 79,449 539,553, 802 
Vaetmgholf-Schtd &inridi Gottfned von 444 
V11Člnskas Balys 180,304, 751 
V-iJčmskai Jonu 318 
\~ill,nsw vilaoru 698 
V1kk Boruas 390 
Vildburw Įotu, 619 
v,Jnm Jotu.\ 611 
Viltncwlw Vulfu 374 
•:wmas Alform, 283 
\'ilbztu 323 
\.'1!~.u Ku1, 560, 752 
\'i!lungtr Anwn - 52 
\'irurw J<,na., 752 
\'1rbsck.u Leonas 752 
Virlwtu AnUrw 752 
V1i11KUJ Prarw 752 
V1knbtr~ kcholw 359, 360 
Ynku, B. 93 
V1tki» Juoz.u 752 
Vyganta, Jucras 188, 751 
Vylius-\'dav1ė1us l~ 309,751 
Vyšniauskas 633 
Vodtpp 44-0, 752 
Yo1gt 518 
Yoluet.utu A. 387, 600, 802 
Vokieta11is Jonas 752 
Voldemaras Augustinas 56, 198, 223, 717 
Volodkeviė,us 753 
Vosylius631 
\'owmkel Kurt 46 
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w 

Wagner 753 
Wagner F..duard 208, 434 
Wagner Gerhard -53 
Walnmont Walther 208 
Wat7ka 753 
Wemert Helmut 753 
Weis~ .\1artm 356, 358, 360, 511, 512, 753 
Wellems Hugo 753 
Wming Ernst 753 
WtrnerSOI 
Wichma.nn Hein7 754 
W1ebem Wilhdm 237 
Wiedcr 754 
W1e~nthal S1mon 246,288,510 
Wilhclm Ham Hemrich 36, 246, 792 
Williamson Gordon 47,211,587,802 
Windecker Adolf58I , 754 
Winkelmann Otto S40 
Winter 754 
W~hcc:ny D1eter 289 
Wysoclo Burkhard L1rich 148 
Wysocki Gerda 148 
Wysoclo Lucian-Lutz Petrus Damianus 127, 128, 
132, 139, 142, 144- 149, 156, 157, 160, 168, 178, 
179, 181, 182, 187, 190,250,292, 296,368,411, 
468,470,517,525,526,581,582,659,671, 734 
Wysocki Wolfgang Georg 148 
Wcihrl Hans 754 
Wollf Ench 216, 238, 255 
Wollf Kari 138 
Wolkonowski / 59, 60, 79,377, 523, 802 
Wronski Tadeus1 786 
WullfHorst 112,115, 126, 134, 158,325,327,347, 
404, 481,506,723,754 
Wunneberg Alfred 754 

z 
Zacharka V. 4 3 7 
Zagaiskis Henrikas 353 
Zakar~ Mykolas 189, 755 
Zakas Mok 366 
Zakis Jonas 633 
Zaksas lrmi1a 802 
Zaranka 403, 629 
Zaskeviėius Algimantas 697 
Zavadskis Stasys 755 
Zavjalovas, ir. 3a81,R/IOB 

Zdanav1ė1u~ Jonas 489, 755 
Zechlin f·.rich Wilhclm 109, 755 
Zchnpfcnnag Max 99-IOI, 126, 147, 167, 170, 
271, 3-15, 467,481,593,755 
7..clcnkovas l. 633 
Zcmcliauskas Juo,..is 629 
Zcnkcv1čaus Pranas 755 
7..cnner C.arl 139 
Zentgraf Hans 756 
Z,ber 756 
Z1cben 756 
Zicgenbcin 0110 756 
Z1lberis E. 38 
Zimanas Genrikas 304 
Zimka J. 323 
z,mmcrmann 756 
Z1nkeviėius Z. 523, 802 
Z,zas Rimantas 44, 305, 485, 495, 497, 567, 569, 
595, 796, 802 
Zons Hans 756 
Zubras-Zemribas A. 95, 755 
Zubrauskas Zigmas 635 
Zubnckas Stasys 635 
Zupoviėius Jehuda 364, 367, 369 
Zurolf Efra,m 5 l O 

2 

Zibohnskis Vladimiras 353, 664 
Zikcvičius Stasys 97, 126, 271, 756 
2alkauskas Karolis 618 
Zirskus Antanas 104, 105,180,756 
2danavičius Petras 757 
2:eamantas Vytautas 46, 802, 803 
2:emaitis 331 
2:emaatis l 413 
2:emaitis 11 413 
2:ema,t~ Bcnc,onas 374 
2:cmaitis Juo1..is 633 
2:ačkus Povilas 260, 392, 757 
Z1džnmas Vladas 757 
Z1cmclis Vidmantas 620 
Zilėnas Antanas 757 
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