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1941- 1945 melų Didžiajame Tėvynės kare-nuožmiausia me ir sunkiausiame kar e iš visų, kuriuos yra patyrusi mūsų Tėvyn ė, didvyri ška tarybinė liaudis, Komunislt! partijos vadovaujama, lai mėjo pasaulinę istorinę
pe rgalę pri eš fašistinę Vokietiją ir imperialistinę J aponiją.

Kar e buvo visapusiškai išmėgintos visos tarybinės
liaudies materialinės ir dvasinės jėgos, patikrinta s tary binės visuomeninės ir valstybinės santvarkos
tvirtumas .
Tarybinė liaudis garbingai išlaikė šį sunkq išmėg inimą.
Milžini šką karinį nauj o, augančio socializmo pasaulio
jėgų susidūrimą su tamsiomi s pasaulinės imperialistinės
1eakcijos jėgomis laimėjo socializmo pasaulis, laimėjo
Tarybų Sąjungos visuomeninė ir valstybinė santvarka.
Tarybinė liaudis ir jos ginkl uotosios paj ėgos, sutriuškinusios stiprų ir klastin gą priešą, išgelbėjo savo Tėvynės
l aisvę ir nepriklausomybę, apgynė didžiu osius socializmo
5

laimėjimus, sustiprino savo sienų Vakaruos e ir Ry tuos e
saugumą ir įgalino mūsų šalį taiki ai kurti komunistinę visuomenę. Mūsų

liaud is savo pasiaukojama kova išvadavo
iš fašistinės ve rgovės Europos tauta s, išgelbėj o žmoniją
nuo grėsusio fašist in io pav ergimo. Tai did žiu lis ta rybinės
liau dies nuo pelnas pasaulio istorijai.
Didžioji kar e laimė ta pergalė pareikalavo visti TSRS
taulų pri ešakyj e su didžiąja rusų tau ta milžiniškų jėgų,
neregėtų aukų ir didvyriš kumo. Vis os daugiana cionalinė s
Tarybų Sąjungos tautos įdėjo savo indėli, triuškinant
pri ešą.

Viena lemiamų mūsų pergalės Didži ajam e Tėvynės
kare sąlygų buvo visaliaudinis partizaninis judėjimas
priešo užnugaryj e . Visur, kur tik įžengė kruvin a pav ergėjo koja - Baltarusijoj e ir Ukrainoj e, Kar elijos- Suomijo s respublikoje ir Mold avi joje, Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje, RTFSR sr ityse , laikinai okupuoto se hitl erinin kų,- prasidėjo parti zaninis karas , kuriam vadovavo Tarybų Sąjungos Komunistų partija.
Tarybinės liaudies pa rti zanini s karas pri eš vokiškuosius fašistinius grobikus Didžiojo Tėvynės karo metais
v isiems laikams įėjo į istoriją kaip vienas ryškiausių
didvyriškos tarybinių žmonių ko vos už savo soc ialistinės Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę puslapių, buvo
vienas puikiausių tarybinės liaudi es gaiv ~us patriotizmo
pavyzdžių. Savo veiksmais partizanai žlugdė voki ško sios
fašistinės armij os kovingumą , atitraukdavo
dide les jos
jėgas, žlugdydav o hitle rininkų sumany tus Tarybų Sąjun
gos okupuotos teritorijos ekonominio išnaudojimo planus. Pa rtizanų būriai ir junginiai smogdav o pri eš ui iš užnugario sti'prius smūgius, ardydavo komunikacijas ir ryšius, naik ind avo kare ivius ir karininkus, techniką,
dem askuo davo fašist inę propagandą ir kėlė į kovą tar ybinę liaud į.
Tarybin ių pa rtizanų kovinių veiksmų rezult a tas pri ešo komunikac ijos e pač iais kukliau siais tarybinių istorikų
a pska ičiavimais - tai daugi au kaip trijų milijonų numestu
aviaci nitl bombų efektyvumas . Jis trigubai pralenkė ame ~
rikiečių bei anglų aviacijos pov eikio pri ešo komunikaci6

jose

rezultatą

ir beveik dešimteriopai didesnis, negu vo kiečių aviacijos pov eikio efektas geležinkeliuose , tenkinusiuos e tarybinės ka riuomenės reikmes.
Lie tuvos partiz anai, vadovaujami Lietuvos Komunistų
partijos, įrašė daug šlovingų puslapių į Didžiojo Tėvynės
karo istoriją ir daug prisid ėjo prie visos tarybinės liaudi es ko vos su vo kiškaisiais fašistinia is grobikais už savo
Tėvynės laisvę ir ne priklausomybę. Kelias, kurį nuėjo
Lie tuvos liaudies keršyto jai, aiškiai atspindi tarybinių
pa triotų nepalenkiamą pasiryžimą kovoti, jų begalinį atsidavimą brangiai Komunistų partijai ir savo socialist inei
Tėvynei, nesugriaunamą tarybinių tautų draugystę.

Pirmą kartą didvyriška tarybinių žmonių kova Lietuvo s partizanų būriuose buvo nušvie sta dar karo su fašizmu metais Lie tuvos KP(b) CK pirmojo sekretoriaus, Lietuvos par tizan inio judėjimo štabo viršininko Ant ano
Sniečkaus brošiūroje „Lietuva kovoj e prieš vokiškuosius
okupantus" (1944).
Daug medžiagos apie partizaninį judėjimą Lietuvoje
ir įdomių duom emi yra A. Rakūno stra ipsnyje „LKP organizac inis darbas, sutelkiant Lietuvos liaudį į kovą prieš
hitl er inius okup antus ir jų bendrininkus - buržuazinius
nacionalistu s okupuotoje res publikos ter itorijoj e (19411944 m.)", 1 R. ~ aumovos straipsn yje „Lietuvos KP veikla,, auklėjant dar bo žmones taryb inio patriotizmo ir prol etarinio int erna cionalizmo dvasia okupuotoje respublikos
teritorijoj e Didžiojo Tėvynės karo metais" 2 , I. Trušino
straipsnyje „Lietuvos Komuni stq partija - partizaninio
judėjimo respublikoj e org anizatorius ir vadovas Didžiojo
Tėvynės karo metais" 3 • Turiningi šiuo atžvilgiu ir šie darbai: J. Dobrovolskio „Antiliaudinė lie tuviškųjų buržu azinių nacionalistų veikla okupaciniam e hitle rinių valdžios
organų aparate
1941- 1944 m.", A. Viršulio „Didvyrių
kelias" (1959), I. Kašnicko ir V. Meščiariakovo „Kovos

............
,
1

Lietuv os TSR Auk šltJjq mokyklt1 Mokslo darbai, Istor ija, t. VI,

p , 35.
2
3

LKP Istorij os klau simai , t. 3, p. 13.
Kauno Polite chnik os in stituto Mokslo darbai, t. Vlll, p. 71.

1

puslapiai" (1961). J. Jurginio „Si urpus Liet u vos istorijos
pusl apis" (1958), kuriuos e išk elta daug naujq faktą
Autorių kol ektyvo
par engt am e rinkinyje
„Hitlerinė
okupacija Lie tuvoj e" (1961) parodyti hitl criniq grobikų
ir jų talkininkų lietuviškųjų buržua zinių nac ionalistų planai li e tuvių tautos atžvilgiu, jos likimas, šių planų įgyven
dinimas, atskleista Lietuvos liaudi es kova prieš okupantus. Straipsnių rinkinys „Kareiviai be milinių" (1963) skirtas žuvusioms partizanų grupėms, apie kurias pastaruoju
met u surinkta naujos medžiagos.
Daug duomenų apie partizaninį judėjimą Lietuvoje paskelbta įvairiuose darbuos e , liečiančiuose apskritai Lietuvos istoriją. Iš tokių knygų paminėtina J . Paleckio
„Tarybų Lietuva" (1949, rusų kalba), straipsnių rinkinys
,,Stipr es ni už mirtį" (1961).
Reikia pasakyti, kad lietuvių tautos partizaninės kovos prieš fašistinius grobikus istorijos klausimais domimasi ir užsienyje; be kitų, šia is klausimais domisi įvai
raus plauko lietuviški eji buržuaziniai nacionalistai,
pabėgę iš Tėvynės kartu su savo šeimi ninkais - hitl eriniais
okupantais ir Vakaruose radę sau naujus globėjus. Savo
darbuos e šie autoria i visaip falsifikuoja tų laikų įvykius
b ei faktus, vaizduoja juos sau pal an ki a šviesa.
Buržuaziniai emigrantiniai falsifikatoriai pirmi aus ia visaip mėgina neigti liaudinį partizaninės kovos Lietuvoje
pobūdį . Antai buvęs Lietuvos buržuazinės armijos vyriausias kariuome nės vadas generolas S. Raštikis savo memu aruos e, išleistuose
Jungtinėse Amerikos
Valstijose,
teigia, kad partizaninio judėjimo Lietuvoje iš viso nebuvo, kad, tik artėjant Raudonajai Armijai pri e Vilkaviškio, t. y . 1944 m. vasarą, ,,jau ėmė rastis daug iau ir tikrų
bolševikinių partizanų".

Šiais tikslais nacionalistai tiesiog nutyli daug Didžiojo
karo faktų bei įvykių. Antai V . Daugirdaitė
Sruogienė lietuvių tautą vaizduoja Tarybų valdžios priešu, nutyli apie tarybinių žmonių, komunistų, komjaunuolių pogrindinį darbą pri eš grobikus. Nepaisydama
tikrų
faktų, ji išdavikišką, antiliaudinę, antinaciona linę Lietu-

Tėvynės

a

vos bur žuazijos, besirūpinusios tik savanaudiškais savo
klasiniais int eresa is, veiklą vaizduoja kaip patriotinę,
netgi kaip „pogrindinę" kovą su okupantais.
Istoriniai faktai, okupantų ir tų pačių buržuazinių nacionalistLĮ sudaryti
ir palikti dokum entai rodo, jog Didžiojo Tėvynės karo meta is buržuazinių nacionalistų pogrindis ne tik n eko vojo ginkluotos kovos pri eš okupantus, b et net ją stabd ė. Pavyzd žiui, savo vadinamojoje
„pogrindinėje" spaudoje jie 1943 m. rašė: ,,Neskleiskime
kalbq prieš vokiečius nei prie š Voki e tiją apskritai; nerodykime pagiežos" 4.
„Su vokiečiais neiti į konfliktu s"- štai lietuviškojo
buržua zinio „pogrindžio" program a, kurią ji e nuolat propaguoja savo „pogrindiniuose" leidiniuos e, ragindami lietuvių tautą būti pasyvia, sulaikydami
ją nuo aktyvios
kovos su neapkenčiamu pri eš u.
Tačiau tais atvejais,
kai nacion alis tiškai nusiteikę
,,istorikai" n egali apsieiti nepaminėję Lie tuvos darbo žmonių kovos (kuri vyko komunistų vadovaujama)
prieš grobikus faktų, ji e nesidrovi juos įžūliai falsifikuoti. Antai
kunigas K. Gečys, akiplėšiškai pasisa vindamas tarybinių
partizanq žygdarbius kovoj e su hWenniais okupantais,
falsifikuoja tikrąją Lietuvos liaudi es kovos pri eš vokiškuosius fašistinius grobikus istoriją.
Užsienio lite ratūroj e pasitaiko ir kitokiq iškraipymų.
Pavyzdžiui, Jeruzalėje (Izraelyje) 1962 m. 1seJO
A. Brauno ir D. Levino (buvusių partizanų Rūdninkų
girioje veikusiuose būriuose) kn yga 5 , kurioje iš buržuazinių pozicijų nušviečiamas Kauno geto sukūrimas, pogrindinės pasipriešinimo
organizacijos gete suorganizavimas,
ryšiai su pogrindine partin e organizacija Kauno miest e
ir su Lietuvos KP(b) Pietq sriti es komit e tu, tarybinių parti zanų būriq gyvenimas ir kova, taip pat atskiri kovos su
hill erininkais epizodai.

••••••••••••
◄ ,.Į laisvę " ,

1943.1.15.
Th e Story of an Und erground . The Resis tance of the Jews of
Kovno (LlUmania) in the Second World War by Zvie A. Brown ,
M. A. and Dov Levln , M . A. Yad Vashem, J erusa lem, 1962.
6
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Prancūzijoje

Dvoržeckio 6 , Jun gtinėse
Amerikos
Kruko 7 knygos, kurios e
taip pat iš buržuazinių pozicijų nušviečiami faktai, kaip
susikūrė Vilniaus
geto pogrindinė antifašistinė organizacija, kaip buvo vykdomi sabotažo aktai, įsigyjama ginklų,
jungtinės partizanų organizacijos
kovotojai vedami į mišką pas tarybinius
partizanus, sukuriami partizanų būriai
ir kaip jie kovojo prieš okupantus. Šių knygų autoria i,
ypač H . Krukas, ner e ta i mėgina atskirus tų dienų įvykius
nušviesti palank esne žydq buržuaziniams
nacionalistams
šviesa.
Vokiečių fašistinės okupacinės politikos klausimai Lietuvos teritorijoje li ečiami taip pat Niurnbergo proceso 8 ,
Rygoje vykusio teismo pro ceso byloje dėl vokiškųjų fašistinių grobikų Latvijos, Lietuvos ir Estijos TSR teritorijoje įvykdytų piktadarybių 9 dokumentuose,
dokumentų
rinkinyje „Nusikalstami
tikslai - nusikalstamos
pri emo10
nės" , ,,Ypatingosios
Valstybinės Komisijos pranešim e
api e hitlerininkų grobikų nusikaltimus Lietuvos Tarybų
11
Socialistinėje Respublikoje"
•
Šiek ti ek medžiagos apie lietuvių tautos kovą Did žiojo Tėvynės karo metais pri ešo užnugaryj e yra dokumentų rinkiniuose,
rengiamuose Lietuvos TSR Mokslų akademijos Redakcijos arc hyviniams dokum enta ms skelbti ir
leidžiamuose „Minties" leidyklos serija „Faktai kaltina".
Juose atsispind i fašistų ir jų vietinių tarnų nežmoniškumo
1seJO Marko
Valstijose Hermano

............
,
6

Dr. Mark Dworzecki,
Jerušolajim
d'Lila in Kamf un Unkum
(Hisloir e du Ghetlo de Wilna), Eclitė par l' Union populaire
juiv e en
Fr ance, 1948 .
7
Herman Kruk , Diary of the Vilna Ghetlo, New York, 1961.
8 N iurnber go pro ce so medžiagos rinkiniai Tarybq Sąju n goje išleisti
d u k a rtu s :
H1opH6 e prcK1-1i:l npoųecc, T. 1-2,
MocKna,
1955 r.;
HmpH6epr cKJIB npoųecc HaA rAaBl·lblMH HeMeŲKHMH BOeHHblMH np ec-rynm-i:KaMH, T. 1- 7, MocKna , 1957- 196 1 r.
u CyAe 6HblH npoųecc no AMY o 3AOAesnurnx H eMeŲKO•cĮ:lawHcTCKHX
3aXBaT'Il!K0 B Ha Tepp 1-1Topm1 .l\aTBMHCKOH, .l\HT0BCKOH H 3CTOHCKot1

CCP, P1-1ra
, 1946 r.
I O Dp ecTyTIHble

ųeAH

- npeCTyTIHbie cp eACTBa, MocKna, 1963 r.
Coo6IŲeHHe qpe3ab1qawuow
rocyAaPCTBe HHOH KOMHCClmo np e CTyn AeHHSIX rHThepoBCKMX 3axnaT'lHKOD B .l\HTODCKOHCone-rcKOfl Co WiaAHCTM'leCKOH Pecrry6AHKe, MocKBa, 1945 r.
11

10

ir vandalizmo

faktai okupuotoje Lietuvos teritorijoje.
Vertingiausias iš jų Didžiojo Tėvynės karo Lietuvoje istorijai studijuoti yra rinkinys „Hitlerininkų penktoji kolona
Lie tuvoj e " (1961 m.).
Daug vertingos medžiagos apie partizaninį judėjimą
Lietuvoj e paskelbė dar Didžiojo Tėvynės karo metais
ce ntriniai laikraščiai «np aB.J.a», «H 3Becr1rn», «KoMcoM0JlbCKa51 npaB[la ». t<Kp ac11a513Be3,T
l a», «Tpy tl », taip pat
Didžiojoje žemėj e ėję lietuviški tarybiniai laikraščiai
,,Tiesa", ,,Tarybų Lietuva", ,,Už Tarybų Lie tuvą " .
Faktai apie partizaninį judėjimą okupuotoje Tarybų
Lietuvos teritorijoje a tsispindėdavo Tar ybinio informacijų
biuro pranešimuos e 12•
No rs nurod ytose pu blik ac ijos e yra ne tikslumų, atsiradusių d ėl karo me lo aplinkybių - būtinumo operat yviai
pask elbti, ne galėjimo kai kuriuo s faktus patikrinti ir pan.,
vis dėlto ši medžiaga yra labai ve rtingi pirminiai šalti niai partizaniniam jud ėjimui Lietuvo je. Didžiojo Tėvynės
karo metais studijuoti.
Po Didžiojo Tėvynės karo pask elbta nemažai partizaninio ir pogrindinio partinio judėjimo Lietuvoj e dalyvių
atsiminimų knygų . Tai - partijo s Svenčionių apskriti es
pogrindinio komiteto sekr e toriaus Tarybų Sąjungos Didvyrio Stasio Apyvalos „Sak alai brol eliai " (1961), Kosto
Kalinausko vardo partizanų būrio vado Tarybų Sąjungos
Didvyr io Broniaus Urbanavičiaus „Liaudi es keršytojai "
(1954), partijos Utenos apskriti es pogrindinio komit eto
sekretoriaus Petro Kutkos „Girioj aidi šūviai" (1959), partizamĮ būrio „Patvari eji" vado Vlado Vildžiūno „Aukštai tijos kalvose" (1954), Trakų partizanų brigados vado
Teofiliaus Mončiunsko „Rūdninkų girios partizanai" (1959),
būrio Nr. 14 vado Zigmo Bridikio „Partizanų takais"
{1960), komjaunimo Utenos apskriti es pogrindinio komiteto sekr etoriaus Liongino Bakučio „Per liepsnojančią žemę" (1961), partijo s Pietq sriti es pogrindinio komit eto
nario Juozo Oleko „Neramios naktys" (1964), partijos

··········••1
1~

Coo6 111
e111-1
e CoaeTc Koro m1cpopM610po, T. 1- 7, Mo CKoa , 1941-

1044 r.
11

Panevėžio apsk riti es pogrindini o komit eto sekretoriaus
Juozo Papl ausko „Negreit iša ušo di ena" (1963), Kęstučio
vardo parti zanq būrio komisaro Benedikto Bračo „šuolis
per geležinkelį " (1963), Karolio Pe tri ko vardo partizanq
būrio vado ir pa rtijo s Marijampol ės apskrities pogrindinio
ko mit eto sekretoriaus Stasio Nauj alio „Pėdsakai din gs ta
miš ke " (1963) ir kt.
Šioje memuarinėje litera lūroje įvairi a pusiškai atsk leidžiama did vyr iška lieluvių tautos kova pri eš okupanlus ir
jų vietinius pakalikus. Joj e atsisp indi bendri koviniai Lietuvos ir Baltarusijos parti zanų veiksma i, daug faklq, rodančių mūsų šalies
tautų draugystę, kuri
yra vi enas
svarbiausių Tarybinės valstybės ga lios ir neįveikiamumo
ša ltinių, nušviesta įvairi komunistų ir komjaunuoliq
veikla, or ganiz uoj ant liaudi es kovą pri eš vok iškuo siu s fašistiniu s grob iku s bei jų tarnus. Atsiminimuose paro dy tas
vadova uj anti s par tijos vaid muo, suteikęs par tizani ni am
jud ėj imui organizuotumą ir didelį užmojį, plačiųjų liaudies masil l parama liaudies ker šy tojams ir pogrindin ink ams .
Tačiau minėtuose veikaluose
nagrinėjama tik atskirq
apskričiq, atskirų partizanų būrių, partizanq
brigadq ir
parti nio bei komjaunimo po grindž io veikla, ir jų autoriai
apsiriboja, savai me suprantama, tais įvykiais ir žygiais,
kuriu ose ji e pat ys dalyvavo.
šio j e kn ygo j e nagrinėjama visos Lie tuvos partizanų ir
pogrindininkų, vadovaujamų Komunistų partijos,
kova
prieš vokiškuosius fašistinius okupantus Tarybų Sąjungos
Didžiojo Tėvynės ka ro metais. Pok ar io me tais buvo išaiškinta naujų partizanų būrių, kuri e žuvo nelygioje kovoj e
su hitl er iniais okupantais. Surin kti ir apib endrinti nauji
duomenys a pie Lie tuvos partizanų žyg ius, jų indėlį į visaliaudinę Tarybų Sąjungos tautų kovą pri eš fašistinius gro bik us.

1

PARTIZANŲ KOVOS

ORGANIZAVI-

MAS IR JOS VYSTYMASIS LIETUVOJE PIRMUOJU

DIDZIOJO

TĖVYNĖS

KARO LAIKOTARPIU ( 1941 m. birže-

lio lld.-1942

m. lapkričio mėn.J.

1. Socialinė- ekonominė ir politinė padėtis Lietuvoje antifašistinio judėjimo vystymosi sąlygom is
Nori nt teisingai suprasti sąlygas, padėjusias kilti pogrindini am ir partizanini am judėjimui Lie~uvoj_e, piri:n~ausia reikia a tsižvelgti į socialines-ekonommes ir pohtm es
respublikos ypa tybes.
.
.
Skirti n gai nuo vyresniųjq tar yb iniq resp ubhkq, kur,
nugalėjus socializmui , buvo sus iformavusi moralinė-politi
nė tarybinės liaudies
vienybė, j auną Tarybų Lietuvą
prasidėjęs Didysis Tėvynės karas užklupo klasitĮ kovos
ikaršty j e. 1940 m. liaud ies nu vers ta mies to ir kaimo buri.uazij a, kontrrevoliuciniai
nacionalistiniai elem entai .
saip sabotavo ekonomin es ir .politii: es . T~rybtl va ldz.1os
pri emon es, trukdė pertvark yt i kap1tahstmę ekonom1~ą
i socialistinę - nac ionalizuoti privatinę nuosavybę, priešinosi tarybinei agrarinei reformai ir t. t. Nors buožijos gausiausios Lietuv os išnaudoto jll klasės -:-:- ek?_nomi~~s i~
kitos po zicijos smarkiai susilpnėjo, tacia u JI pnesmos1
ypač įnirtingai. Buožės ignoravo Tarybų valdžios reikala-

:i-
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apie tai tą p aper radiją a r kitu būdu . ..
A tsi ša ukim e Li e tuvių aktyvistų fronto dalyviai buvo ragina mi išvys ty ti neregėtą kruviną terorą pri eš da rbininkus ir
valstiečius, pri eš tuos, kuri e kuo nors prisid ėjo prie Tarybų va ld žios įtvirtinimo.
,,3. Mes esame tikri ,- rašoma toliau ats iša uk ime,kad jūs esa te or ga nizaciniai pasirengę . Ten, kur dar
nėra pas irengt a, organizuokitės m ažom is slapt omis grup ėmis .. .
5. Prasidėjus [karo] vei ksm ams, užimkit e tiltu s, svarbius geležinkelių ma zgu s, aero dromus , fabrikus ir kt. Jų
nenaikinkite ir neleiskite rusams naikinti, ypač tiltų. Tai
turi didelės reikšmės kariniais ir ekonominiais su meti mais.
6. J au dabar „pain for mu okite" žydus, ka d jų likimas
aiš kus. . . Lemiamu momentu jų turtą pe rimkit e į savo
ra nkas ...
7. Prasidėjus ve iksmams , užnugaryj e bus išmetami
kariški parašiu tininkai. Tuojau sueikite su jais į ryši us ir,
re ikalui esa nt, jiems padėkite .
8. Per kaimus, miest eliu s ir miestus žygi uos vokiečiq
kariuomenė .. . Visus vienodai, nuoširdžiai ir maloniai sutikit e ir teikit e reikiamą pagalbą" 4 •
Tokia bu vo lietuviškosios buržua zijos sukurto Lietuvių aktyvisltĮ fronto, jos slaptq organizacijų ir ginkluotq
grupių veiklo s program a ir taktik a Did žiojo Tėvynės karo
išvakarėse, kai fašistinė Vokietija
ruošėsi staiga užpulti
Tarybq Sąjungą.
Lie tuviškųjų buržuazinių išd av ikq pag alb a hitl erininkams tapo ypač aktuali, kai pri eš pat karą, 1941 m. pradžioje , paga l susitarimą su Tarybų Sąjunga iš Liet uvos
išsikėlė vokieči ų tautinė ma žum a ir nacistai
neteko tos
vietinio hitl eri nio elemento para mos, kurią jie rado, pavyz džiui , įsibrovę į Lenkiją. Dėl to nacista i iš anksto
orientavosi į lietuviškus fašisti nius elemen tus bei iš anksto už.v erbuotus agentus iš vietinių gyventojų .
,,2 . . .

tiesiog sabo tuoti 1941 m . pavasario sėją bei
žemės ūkio produktų prievolių plano vykdymą 1• PartiJa mobili zavo darbo žmon es kl as in iu atžv il giu svetimų
eiementų pri ešinimuisi įveikti ir socialistinio
sektori aus
pozicijoms eko nomikos srityje toliau išplėsti.
Tarybq valdžios priemonių pali es ti, įvairūs kontrr evoliuciniai elementai ieškojo paramo s ir ją gavo už ša lies
ribq, pirmiausia iš hitlerinės Vokietijos, kuri labai st engėsi suorganizuoti Tarybų Lietuvoj e a rdomąjį darbą, visaip padėj o kontrr ev oliuciniams eleme nt ams Lietuvoj e,
siuntė čia šnipus, div ersantus ir kt. 2
Dar pri eš Didįjį Tėvynės karą Lietuvoje
pradėjo
savo nusikalstamą veiklą pogrindinės nacionalistinės organizacij os, kurios ruošėsi hitl erin ei ag resi jai. Didži aus ios
iš jų - va dinam ojo Lietuvių aktyvistq front o, įsteigto
1940 m. lapkričio 17 d.,- centras buvo Be rlyne ; ji ruošė
f.nipus ir siuntė juos į Lietuvą teroro aktams ir div ersi jo ms vy kdyti, kūrė nelega lias ginkluotas organizacijas,
buvo tikr a hitl erininkų „penktoji kolona " Lietuvoj e.
Lie tuvių aktyvistų frontui,
kuriam vadovavo buvęs
karo atašė, vėliau pasiuntinys Berlyn e K. Škirpa, priklausė įva iriausio plauko buržuaziniai nacion alistai: fašistinis
generolas S. Raštikis, lie tuviškųjų fašistų partijos - tautininkų - veikėjai A . Danta, J. Čiuberkis, A. Valiukėnas,
J. Jurkūnas, K. Brunius, S. Puodžius, Juoz as ir Jonas
Dženkaičiai, krikščionys demokr atai S. Yla, P. Karv elis,
A. Mace ina, socialdemokratas P. Ancevičius, liaudininkų
partijos veikėjas R. Skipitis ir kiti. K. Škirpa jau tada pareiškė, kad „frontas" įsteigtas ir veikia vokiečių karinės
žvalgybos ir vokiečių aimijos generalinio štabo kontržvalgybos nurodymu 3 •
Kokių tikslų siekė Lietuvių akt yvistų front as, įtiki
namai rodo jo dokum entai.
1941 m. kovo 19 d. Berlyne išleistam e Lietuvių akt yvistų fronto ats išaukime buvo pasak y ta:

vimus ir

ėmė

••••••••••••
1

Lietuvos KP CK Partar chyv as (toliau - PA) f. l, ap. l , b. 19,
l. 232- 233.
2 H1optt6e prcK11i1np m~ecc, T . 2, MocKna, 1958, cTp . 643- 645.
3 H itle rin inkq penktoji kolona Lietuvoje, Vilniu s, 1961, p . 12.
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Dokumentų

r in k inys,

1965, p. 49-50 .
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Fašistinė „penktoji kolona", veikusi kra što viduje, pra -

karui , susijungė su Vokietijoj e nacislų žvalgybos
paruoštomis diversinėmis grupėmis. Pirmomis karo pri eš
Tarybų Sąjungą dienomis tos grupės turėjo atlikti spec ialias užduotis. Pavy zdžiui, užimdamos arba išsprogdindamos tiltus, tunelius, karinius sandėlius, jos turėjo veik ti
žygiuojančios nacistq armijos pri ekyj e, tarybinėj e užfrontėj e. 1941 m. pabaigoj e vokiečilĮ Siaurės armijos vadovybė šių grupių veiklą gerai įvertino.
Kad visa buržuazinių nacionalistų veikla buvo nukreipta vien tik pad ėti hitl erininkams kar e pri eš Tarybų
Sąjungą ir kartu prieš Lietuvos liaudį, stojusią į socializ mo kelią, matyti taip pat ir iš Lietuvių aktyvistų fronto
1941 m. spalio 15 d. Hitleriui adresuoto memorandumo,
kuriame buvo sakoma: ,, ... Prasidėjus kovai su bo lševikais, Lietuvių aktyvistų frontas įsteigė Lietuvos vyri ausybę, kuri, nepaisant didelių sunkumų, išsprendė e ilę organizacinių uždavin ių, be ko vokiečilĮ kariuom ene i žygiuoti per Lietuvą būtų buvę sunku" 5 . Tuo būdu
svarbiausias Lietuvių aktyvistų fronto tikslas buvo talkininkauti hitleriniams grobikams kare prieš Tarybų šalį,
padėti jiems okupuoti Tarybų Lietuvą .
Hitlerin ei kariuom enei įsive ržus į Tarybų šalį, buržuaziniai nacionalistai iš Lietuvių aktyvistų fronto sudarė vadinamąją Ambrazevičiaus-Škirpos „vyriausybę". Ši
marione tinė „vyriausybė" gyvavo tik 43 dien as, bet ir per
tokį trumpą laiką ji spėjo pasižymėti kruvinais da rbais.
1941 m. liepos 5 d. aktyvistų fronto laikraštis „ Į laisvę"
rašė: ,,Žydai, burliokai , rusai, baudžiavinės ponijos lieka nos ir lenkai kolonistai bei a tbėgėliai yra mūsų tautos
grybas, kurį reikia kuo grei čiausia išpiauti". Tai buvo ti esioginis nurodym as vieliniams fašistiniams galvažudžiams
naikinti tarybinius pilie čius. Arba štai kitas dokum en tas - Šakių apskriti es viršininko 1941 m. birž elio 24 d.
nurod ymas valsčių vi ršaičiams ir nuovadų viršininkams.
Jam e rašoma: ,,Tuoja u suimti komuni stus ir pasodinti
i dabokles, jei daboklių neužtenka - praplės ti. .. Organi-

zuoti poli ciją . Išaiškinti per seniūnus veikusių su komunistais pava rdes, aktyv esniu s suimti. J au yra paskleista
gandų, kad vokiečių armiją tuoj sumuš . Šitiems neduoti
plėstis, nubaudžiant geriausia suša udyti liek gandų skleidėjus, tiek jų sumanytojus " 6.
Okupuotos „Rytų sritys" buvo tvar komos pag al hitlerininkų iš anksto num atyt us plan us. Lietuva kartu su Latvija , Estij a ir Baltarus ija buvo įjungtos į hitlerini nkų sukurtą „Rytų kraštą" (Ostland) su ad minis tracini u centru
Rygoje 7 • Liepos mėn . ,,Rytų kra što" reichskomisaru buvo
paskirtas gaul eiteris Lozė . J o atvykimo į Kauną pro ga
Lietuvių aktyvistų fron to laikr aštis rašė: ,,Fiure ris, pasiųs
damas gauleiterį Lozę, galutinai išreiškė pasi rengi mą
šiuos k rašt us paimti į paj ėgias kuriančios vokiečių orga nizacijos rankas ir j Vokietijos Reicho apsa ugą " 8 •
Kaip ir kitos tarybinės respublikos , įėj usios į „ Rytų
kraštą ", Lietuva buvo pava dinta generali ne srit imi. Lietu vos generalinio komisaro par eigas Kaune ėmė eiti Andrianas fon Rent elnas. Lietu vos generalinė sritis buvo pada lyta į šešias apygardas Kiekvien ai apygardai vadovavo
apygardos kom isaras (Gebietskomissar). Kauno miesto
komisaru buvo paskir tas Kramer is, Kauno apygar dos komisaru - Lenc enas , Vilniaus miesto - Hingstas , Vilniaus
apygardos - Vulfas , Šiaulių - Gevekė ir Panevėžio Noimas 9 •
Norėdami sėkmin giau plėšti Lietuvos liaudį ir vykdyti
pav ergimo politiką, fašist iniai vokiečių okupaciniai valdžios organai iš vie tinių kvislin gų įsteigė vykdomąjį organą - vadinamųjų generalinių tarėjų instituciją. Generaliniams tarėjams vado va uti buvo p askir tas buv usios buržuazinės Lietuvos armi jos generolas, senas užkie tėjęs
hitlerinės Vokietijos šalinink as P. Kubiliūnas. Apskričių

sidėjus
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196 1, crp. 148.
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Lie tuvos TSR CVA, f. 1444, ap . l , b . l, l. 15.
Ballarusijos te rito rija bu vo su skaldyta . Siau rinė Bresto sriti es dalis
buvo pr ijung ta p rie Ryt ų Prūsi j os . Did elę dalį Bresto, dal į Gomelio, be veik visą buvusią Pin sko ir pagrindinę bu vu sios Polesės sr ities da lj
okupantai prij ungė p rie „Ukrainos r eichskomisar iat o" .
B „ Į lai svę", 1941.Vll.31.
0 „Į lai svę" , 194 1.VI I.30.
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ir valsčių valdžios organuose buvo palikti buržuaziniai
nacionalistai: apskričių viršininkai, vietinės policijos viršininkai, valsčitĮ viršaičiai ir kiti valdininkai, - tokia pati
vietinio valdymo sistema, kokia buvo Lietuvoj e buržuazijos viešpatavimo meta is. Vietinių valdžios organų niekas
nerinko, juos skyrė hitl eri ninkai, tačiau šį pagalbinį okupacinės kariuomenės a paratą hitl erininkai ir buržuaziniai
nacionalistai demagogi škai vadino Lietuvos „savivalda".
Hitlerinės Vokietijos reichsministro okupuotoms
Rytų
sritims A. Rozenb ergo oficialioje instrukcijoj e reichskomisarui Ostlande nurodoma, kad „reicho įgaliotinio Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoj e tikslas turi būti
sukurti vokiečių protektoratą, kad vėliau šias sritis būtų
galima paversti sudėtine didžiosios Vokietijos imp e rijos
dalimi, suvokietinant rasiniu atžvilgiu tinkamus elementus, kolonizuojant vokiečių rasės atstovais ir sunaikinant
nepageidaujamus elementus" 10•
Tačiau tikrieji hitlerininkų tiks lai buvo daug siaubingesni - sunaikinti tarybinę liaudį, kolonizuoti jos žemes;
apie tai buvo viešai paskelbta 1942 m. rugpiūčio mėn.
esesininkų centrinio organo vedamajame straipsnyj e , pavadintame „Ar vokietinti?" Vienam žurnalo „Doiče arbeit"
numeriui, skirtam apgyvendinimo klausimams, SS reichsfiureris iškėlė tokį lozungą: .,Mūsų uždavinys ne suvokietinti Rytus tiesiogine šio žodžio prasme .. , o pasistengti, kad Rytus apgyvendintų tik vokiško, germaniško kraujo žmonės". Ir toliau: ,.štai kodėl naujai užkariauta erdvė
turi būti užpildyta vokiečių krauju ir vokiečių gyvybe,
bet toli gražu ne suvokietintais žmonėmis" 11• šis laikraštis toliau pareiškė, kad mažos tautos turi išnykti, kaip išgaruoja vandens lašas ant įkaitinto akmens .
1960 m. tarybinėje spaudoje buvo paskelbti kai kurie
nauji generalinio „Ost" 12 plano dokumentai, iš kurių ga-

•••••••••••ai
l-l.ropH6eprcKHH npoųecc, T. 2, CTp. 550; HeMeŲKO-cpalllHCTCKall
1963, CTp. 23.
It TipeCTynHbl e ųe11.1-1 - rrpeCTynHbl e cpeACTBa, CTp, 75, 76.
12 f eHepa11.bHbU1
n11.an «Ocr», «BoeHHO-HCTopw1ecK1-1i1)Kypna11.» N2 1,
1960, crp. 83-98; HoBhie A0KYMeHTbI o rnT11.eponcK0M n11.ane «Oc -r»,
«KOMCOM0/1.bCKal!npaBAa», 20 l!HBapSI 1960 r.
tO
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Urna spręsti apie vokiškojo imperializmo viešpatavimo
įtvirtinimo Rytų Europoj e programą, numatytą dvidešimčiai me tą Dokum ent e Nr. 4 - laišk e vienam reicho komisariato vokiečių rasės stiprinimo reikalams vadovui Himleris reiškia savo nuomonę dėl jam pa te ikto „Ost"
plano ir samprotauja, kaip elgtis su vietiniais gyventojais
okupuotose Pabaltijo respublikų teritorijose. ,,... Pagal šį
dvidešimtmečio planą, - rašė jis,- Estija ir Latvija , taip
pat visa generalgubernija
turi būti visiškai suvokietinamos. Mes tai turim e įvykdyti, kaip galima, per 20 metų.
Aš pats esu įsitikinęs, kad tai pad aryti galima. Pasiūly
mas sudaryti gen eralgub emijos ir visos Ostliandijos teritorijoj e tik atramos punktus neatitinka mano norų ir planų . Blogiau su Lietuva. Čia mes mažiaus iai galime tikėtis
suvoki eti nti gyventojus. Dar daugiau, mes turime paruošti
bendrą pla ną šiai teritorijai ko lonizuot i. Ir tai turi būti
padary ta" 13•
Vykdant šią žmogėdrišką politiką, ten, kur žengė hitlerinio vermachto batas, liejosi žmonių kraujas . Pavyz džiui, hitlerinės saugumo policijos einzackomandos (operatyvinio būrio) 3 viršininko 1941 m. gruodžio 1 d . ataska itiniam e pranešime buvo rašoma , kad einzac kom anda
3 Lietuvoj e vykdė saugumo policijos funk cij as nuo
1941 m. liepos 2 d. 1'1 Vilniaus sritį ji perėmė nuo 1941 m .
rugpiūčio 9 d., o Šiaulių sritį- nuo 1941 m. spalio 2 d.
Iki to laiko Vilniuje darbavosi einza ckomanda 9, o Šiauliuos e - einzackomand a 2. Einza ckomanda 3, taip pat jos
įsakymu žudikai iš baudžiamojo-apsaugos
bataliono, kurį
sudarė lietuviški eji buržuaziniai
nacionalistai, nužudė
137 346 tarybinius žmones 1\ Šiame dokumente taip pat
buvo pranešama, kad tų pačių metų rugpiūčio 23 d . Panevėžyje buvo sušaudyta 7523 žmonės, rugpiūčio 29 d.
Utenoje ir Molėtuose - 3782 žmonės , rugsėjo 5 d. Ukmergėj e- 4709 žmonės. Jam e taip
pat sakoma, kad
spalio 2 d. Zagarėje, išvedant sušaudyti vietinius žydus,

••••••••••••

13 «KOMC0M0/1.bCKal! npa nAa», 20 l!HBapn
'! eCKHH )Kyp Ha/\ », N!! 1, 1960, CTp. 98.
14 Masinės žudynės Li etuvoje,
p. 131.
15 Ten pat, p. 137.

1960 r.; «BoeHHO-HCT0 pH-

19

šie pasipn esmo . Juos m alšinant, buvo vietoj nužudyt a
150 žmonių. Iš viso tą dieną Zagarėje buvo nužudyta
2236 žmonės 16•
Saugumo policij0s ir SD vado Lie tuvoj e 1943 m. balan džio mėn. ataskaitoje buvo pran eša ma: ,,Per ataskaitinį
mėnesį apskritys: Švenčionių, Ašmenos, Svyrių, Eišiškių,
Jašiūnų ir Turgelių valsčiai, Vilniaus
a pskriti e s; Rūdiš
kių, Onuškio, Aukštadv a rio ir Semeliškių valsčiai, Trakų
apskrities, buvo išva lyti nuo žydų. Tokiu būdu buvo sudaryta 50-8 0 kilome trų pločio pasi enio juosta, laisva nuo
žydų.

Nurody tam e rajone gyvenę žydai buvo surinkti į vi e ną vietą ir apžiūrėti, siekiant
išsiaiškinti darbingus. Su
ne dar binga is žydais (api e 4000 žmonių) buvo ypatingai
pasielgt a (jie buvo sušaudyti. - P. S.) Pan e riuos e 1943 m .
balandžio 5 d ... " 17
Paneriuose, arti Vilniaus, masinės žudynės prasidėjo
nuo 1941 m. liepos mėn. ir vy ko iki 1944 m. li epos mėn.
Tarybinė teisminė-medicininė ekspertų komisija
nustatė,
kad vo kiški eji fašistiniai budeliai sušaudė ir sud e gino
Paneriuose n e mažiau kaip 100 000 žmonių 18 . čia žuvo geria usi int eli gentijos atstovai: Lie tuvos TSR Liaudies seimo pirmi n inkas L. Adomauskas, profesorius K. Pe lfe ri s - žinomas onkologas, Vilniaus universiteto m e dicinos dėstytojas, prof esorius ekonomistas J . Potkovskis, žinomas pažangus Lie tuvos visuomenės veikėjas advokatas
A. Bulota ir jo žmona A. Bulotienė, gydytojai V . Baranovskis, A. Bliumovič ius, agronomas A. Orlovskis, inžinierius K. Antuševičius, artistas Vyrvič-Vichrovskis ir daug
kitų .

1946 m. sausio - vasario mėn. Rygoje vykusiam e teismo pro cese, kur iame buvo nagrinėjama byla ąpie fašistinių grobikų pikt adary bes Pabaltijo
res publikos e , buvo
nustatyta, kad Tarybų Lietuvos teritorijoj e ji e nužudė

.. ...... ... ...

16 Masinės žudynės

Liet uvoje, p. 133- 135.
17 Liet uvos TSR CVA , f. 1399, ap . l , b. 26, l. 55.
18 Ypatingosios
Valstybinės komisijos
p ranešimas
apie hitl e rinitJ
grobikų nusikaltimus
Lietuvos Tarybų socialistinėj e respublikoje , Vilnius,
1945, p . 8.
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stovyk loj e Nr. 133 (Alyt uj e) 60 000, Plik aja me kaln e
(Na ujoji Vilnia) - 10 000, Vilijampolėj e (Kauno priemi estyj e) - 8000, Ma rij ampolės (dab ar Kapsukas) rajon e 7700 žmoniq ir t. t. 19 Iš viso Liet uvo s TSR teritorijoj e
nustatyta 271 masinių žu dynių vieta ir šimtai atskir q h itlerin io te roro aukų kapų.
Baisios masi nio žmoniq naikinimo vietos buvo Kauno
fo rtai. Pas ta tyti šio a mžiaus prad žioj e, jie įėjo į Kauno
tvirtovės sistemą. Hitlerinės okupacijos meta is 11, III ir
VI fortų rajonuose buvo naikinami tarybiniai karo belaisviai. 11 ir III fortuose išd yg o neturėjusios num eriq ta rybinių karo belaisvių stovy klos; V I for tas buvo pava dintas stovykla N r. 336.
Fašisti niai barbarai išleido e ilę nusikalstamų dir ektyvq, instrukcijų ir įsakymų, kuriuo se n e tik reikal avo iš
ki ekvieno savo armijos kari škio žiauri ai ir nežmoni šk ai
. elgtis su nelaisvėn pat ekusiais Tarybinės Armijos kariais
ir vadais, bet ir nustatė visišką vokiečių neatsakingumą
už jų padarytas piktadar yb es ir žiau rumus tarybiniams
karo b elaisvi ams. Yra išlikę „Nurodymai darbo komandų
va dovams ir sargybini ams", pasiraš yti stovyklos Nr. 336
komendanto pulkin inko Erh arto. Jis rašė: ,,Kiekvi ena s
b elaisvis laikomas prie šu" 20 .
Giliai sukrečia tarybinio karo belaisvio E. Kožedubo
laiškas iš šios stovyklos, rašytas 1941 m. spalio 19 d. Laiško autorius rašo: ,,Brangi mano šeima, Motia, Kalia ir
Maruska!
Nežinau, kas jums tenai nutiko lig šiol, ar jūs gyvos,
ar sveikos ir kaip gyv enat e toliau ... Labai norėjau su
jumis dar kartą pasimatyti, be t tai n epavyko, mums daugiau nebelemta pasimatyti. .. Neužmir škit e , k ad aš mirštu, galvodamas api e jus, su jūsq vardais lūpose. Mano
mirtis truks ilgai, ir ji bus baisi.
1941 metq rugsėjo ketvirtąją ir penktąją dalyv ava u
baisiuos e mf1šiuose, likau sveikas. Rugsėjo keturioliktąją

··········••
1

19 CyAe6 HblH npoųecc TIO AMY o 3AOAemurnx He~·1eųKo-cpaurncTcKHX 3axnaT'Ii'IKOB Ha TeppHTOpHH J\aTbllllCKOH, J\HTOBCKOHH 3CTOHCKOi'.'
I CCP , PKra, 1946, c-rp . 11.
20 Z. I<ondralas, IX fo r tas, Vilnius, 196 1, p. 23.
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patekau į vokiečių nelaisvę pri e Novgorodo-Seversko
Rogovkos kaime ... Kaune gyve nu nuo spalio 5-osios i;
tuo tarpu iki šios dienos buvusios tvirtovės forte. Gyve nu
po atviru dangumi tai duobėje, tai oloj e, tai rūsyj e . Maisto gauname dienai 200 g duonos, puslitrį virtų kopūstų ir
puslitrį arbatos. Viskas nesūdyta, k ad n es utintum e. Į darbą varo lazdomis ir vielų bizūnais , b et maisto neprideda.
Utėlių milijonai. Aš du mėnesi us nesiskutau, nesiprausiau
ir nė karto nebuvau pe rsirengęs. Iš drabužių tur iu apatinius baltinius, vir šutinius baltinius, milinę, pilotę, batus
su autais . Oras šaltas, šlapdrib a , pur vas . Kasd ien miršta
200- 300 žmonių. š tai kur aš pat ek au, ir mano di enos
suskaitytos . Išgelbėti mane gali tik ste bukl as . Taigi, likite sveiki, mano br angieji, likit e sveiki, giminės, bičiuliai !
ir pažįstami, jeigu atsiras geras žmogus ir persiųs m ano
laišką, ta i bent žinokit e, kur aš žuva u baisi a mirtimi" 2 1•
Neįmanoma įsivaizduoti nieko niekšišk esnio ir n ežmo nišk esnio , kaip tos sąlygos , kurias hitl erininkai sud ary da- ·
vo stovyk lose, ta ip masiškai išmarindami kalinius . Api e
šią kankinamą ta rybinių karo belaisvių dalią p asa koj a
„Pravdos" korespondentų Kauno VI forte ras ti, išv adavus
Lietuvą, dokum entai.
,,Storame vatmano popi er iuj e,- rašė „Pravda " ,- gotiškomis raidėmis kruopščiai užrašyta: ,,Papildomų kapų
planas". Versdamas tolesnius lapus, rad au susiūtus užraš us
apie pačius kalinius. Neci tuosiu jų ištisai, tik štai k eletas
būdingesnių: ,,42 m. birž elio 29 d. ligonių 1131, sveikų
340, išvykę 27; 43 m. saus io l d. ligonių 1322, sveikų 43,
išvykę 15; 43 m. sausio 10 d. ligonių 1305, sveikų 43, išvykę 15; 43 m. sausio 20 d. ligonių 1294, sveikų 44, išvykę 15 ... " ir taip toliau.
Kai parodžiau šiuos užra šus savo bendrak eleiviams ,
pasirodė, k ad jie aptiko kazemate dar baisesnių dokumen tų. Tai buvo maisto išdavim o kaliniams žiniarašč iai. Kas
trys dienos išduodamo maisto ki ekis palaipsniui mažėjo .
Liepos mėn. lapas perbrauktas ir k ampe ranka užrašyta :
,,skrandžio ligoniams maisto nereikia" 22.

............
,
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TipecrynHbte u;= -n pecTynHbie cpeACTBa, cr p . 150.
«TipaBAa», 9 aBiycra 1944 r.

►

67-se VI forto k apuos e , kaip rodo pačių hitle rininkų
sudaryti stovyk los dokum entai , užka sta 35 000 nukankintų
ta rybinių karo belaisvių 23•
VII fortas buvo pav ers tas ba isia taikių gyventoj ų
kankinimų ir žudynių vieta . For to po žemiu ose be mai sto
ir vandens ištisa s savaites kankinosi seniai, mo terys, vaikai. Zudikai mušė ir plėšė kalinius, pri ev ar ta vo mot er is,
tyčiojosi iš senelių , o paskiau masiškai juos ša ud ydavo.
3027 nukankintos aukos - toks kraupu s VII forte įvykdy
tų žiaurumų rezultatas 24 .
Tačiau IX fortas smarkiai pra noko visas kii as mas inio
žmonių žudym o vietas Kaune. Šiame for te da r nuo 1924 m.
bur žuaziniai Lie tuvos va deivos buvo įrengę kalėjimą . Iki
Tarybų va ldžios drėgnose pož emio kam ero se kankinosi
revoliucinio j udėj imo dalyviai - Lietuv os komuni stai ir
kiti kaliniai. Okupavę Lietuvą , jau 1941 m . liepos m ėn.
hitl er inin kai suvarė į IX fortą apie 1000 karo belaisvių
ir privertė juos kasti griovius už forto sienų . 5 hekt arų plot e buvo iškasta 14 griovių, ki ekvienas dau giau kaip
200 me trų ilgio, 3 metrų pločio ir daugi au kaip 2 metrų
gylio, ir daug nedidelių duobių. Tas fak tas , kad hitlerin inkai iš anksto paruošė griovius , n epan eigiamai įrodo, ka d
ji e nuo pat pirmųjų okupacijos dienų numatė metodiš kai
naikinti Kauno, visos Lietuvos taikius gyven tojus , taip pat
tar ybini us karo belaisvius. Šiam tikslui ji e ir pan audoj o
IX fortą .
Tarp pirmųjų aukų, kritusių nuo fašistinių budelių
ran kos IX forte, buvo geriausi li e tuvių tautos sūnūs žurnalistas J. Beleckas, dailininkas G. Lomsarg is, n epa laužiamas revoliucioni erius, 20 savo gyvenimo metų pral ei-

·•••••••••••
•
23

Ypa tingosio s Valstybinės komisijos pranešimas apie hitlerinių
gro bikLI nusik altimu s Lietuvos Tarybų socialistinėj e respublikoje, p. 20.
Krau ge riškai hitl erin ink ai sus idoroj o su tarybin iais karo bela isviais Vilniaus, Alytaus stovyk lose. Pvz., hitl erininkų pranešime iš Vilniaus b elaisvių stovyk los sakoma : .,194 1 m. gruodžio 20 d . belaisvių stovykloje
Nr . 344 Viln iuje buvo 7300 belaisvių , iš kuriLĮ 4000 organi zuot i į da rbo
_komandas . Nepaisant, kad šiuo melu 1200 serga dėmėtąja šiltine ir kasdien
50 mir šta, 1200 bu s išsk irti darbams, likusieji nedarbingi"
(TipecTyrrHbie u;eJ\11- n pecTynHble cpeACTBa, CTp. 158).
24 Masinės žudynės Lietuvoje, p. 131, 132.
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dęs buržuazinės Lie tuvos kalėjimuose, Lie tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas
P. Zib ertas. Per vieną
1941 m. spalio 4 d. naktį čia buvo nužudyt a 1500, o kiek

vėliau dar apie 2300 žmonių 25•

Raportuodamas Himleriui apie SĮ pogromą Kaune,
SS brigadefiureris štalekeris pažymi, jog „ tai buvo
įvykdyta taip, kad paš alinis stebėtojas negalėjo pastebėti
jokio vokiečių įsakymo ar kurstymo" 26 • Šie budeliai, vokiškųjų fašistų pag albininkai, vykdę baisią tarybinių žmonių naikinimo programą, buvo lietuvių tautos atmatos buržuaziniai nacionalistai, įvairūs impulevičiai, širnkai,
paškevičiai, dabar radę prieglobstį kapitalizmo
citadelė
je - Jungtinėse Amerikos Valstijose .
1962 m. birželio 18 d. Tarybų Sąjungos vyriausybė
kreipėsi į JAV vyriausybę, prašydama imtis atitinkamų
priemonių, kad tarybinės valdžios organams būtų išduotas karinis nusikaltėlis Antanas Impulevičius, atsakingas
už kruvinas piktadarybes ir nusikaltimus žmonijai. Tačiau
JA V vyriausybė neišdavė nusikaltėlio, tuo pačiu pažeisdama valstybių, kartu kariavusių prieš hitlerinę Vokietiją, susitarimus .
Kauno visuomenės kreipimesi į Filadelfijos, kur dabar gyvena Impulevičius, gyventojus rašoma: ,,Mums
sunku suprasti, kodėl Jūsų šalyje, Jūsų mieste gauna prieglobstį tokie kariniai nusika ltėliai, kaip Ukmergės bud elis Mečys Paškevičius, Panerių žudikas Stasys Zakevičius,
Antanas Impulevičius ir kiti, kurie pabėgo į JAV nuo
teisingo lie tuvių tautos atpildo ... Mes esame tvirtai įsiti
kinę, kad Jūs nepakęsite savo mieste, dorų ir darbščių
fila delfieči ų tarpe sadisto, kurio sąžinę slegia kraupi našta - 50 tūkstančių žmonių mirtis .. . Teg u ki ekvienas filadelfietis žino šiurpią tiesą apie A. Impulevičiaus praeitį,
jo ryšius su pikčiausiais žmonijos pri eša is - hitleriniais
okupantais" 27 •
)9■■••······25

O. Kaplana s, IX forta s kaltina, Vilnius, 1962, p. 10.
IX fortas, p. 39- 40.
26 «COBE!TCKa5!
/\ITTBa»,14 ceHT5!6
p5! 1962 r.
27
Ka!tina nužudyt ieji, Vilnius, 1963, p. 12- 13.
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Tačiau Impulevičius

nebuvo per duotas mūsų respub likos teisingumo organams, kurie už a kių nuteisė jį aukšč'iausia bausm e - sušaudyti. Priešingai, saugodami fašis tinį nusikaltėlį nuo atpildo už jo kruvinus darbus , JA V
t eis ingumo organai 1964 m. išdavė Impul evičiui Jungtinių
Am erikos Valstijų piliečio pasą Impulėno va rdu.
1941 m. spalio mėn . IX forte buvo įvykdyta vadina moji „did žioji akcija". Tada iš Kauno geto į IX fortą buvo
nuvaryta apie 10 tūkstančių žmonių 28 . Greta vyrų į mirties duob es buvo varomos moterys, ten gyvus mėtė
vaikus .
Naikinti taikius tarybinius žmones ,pad ėj o ir jau min ė
to žudiko Impulevičiaus batal ion as . Liudininkai pasa koj a,
kaip bud eliai iš skausmo išprotėjusių motinų akivaizdoj e,
pasme igę durtuvais mažus vaikus, mesdavo į duobę. Kai
kada jie suvarydavo žmon es į duobę, apipildavo benzinu
ir pad egdavo. Taip buvo sudeginta Kauno univ ersiteto
docento, filosofijos daktaro N. šapiros šeima 29 •
Hitl erininkai IX forte masiškai sistemingai naikino
ne tik tarybinius žmones, bet ir kitų šalių piliečius . Ji e
pavertė IX fortą mirties fabriku, pavadindami
jį įmone
Nr. 1005-B 30• Čia tragiškai žuvo tūkstančiai gyventojų iš
hitle rininkų okupuotų Europos šalių - Austrijos,
Olandi jos, Belgijos, Prancūzijos, Monako, Len kijos, čekoslova
kijos ir kitų šalių.
1941 m, spalio mėn . IX fort e buvo įvykdyta vadinamoji „mažoji akcija", kurios metu buvo sušaudyti čia at vežti čekoslovakijos pilieč iai. Zudikų iš pirmojo (tryliktojo) baudžiamojo policinio bataliono teis mo proc ese
Kaun e teisiamasis P. Matiukas parodė: ,,Atvykę į fortą ,
pamatėm e ma ždaug 2 tūkstančius vyrų ir moterų. Jų rankovės buvo paraitotos
iki a lkūnių. Ji ems pasakė, kad
veda skiepyti pri eš cholerą . Be t mes juos kitaip paski e pijom: suvarę po 100- 150 žmonių į griovį, ten nužudy-

••••••••••••
28

z. Kondra

las,

Ten pal, p. 94.
Spalio revoliu cijos cent rinis valstybinis archyvas (toliau SR CVA ),
L 702 1, ap , 94, b. 2, l. 147- 150.
30
Lietuvos TSR CVA, L 1399, ap. 1, b. 61, l. 339,
29
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forto kamerose išliko toli gražu ne visi įrašai, kuriuos
kalini ai sienose , gul tu ose , spintelėse. Tačiau ir išlikę

rašė

įrasai pasako ja ap ie baisų tarptautinį
kurį hitlerinin ka i buvo sukūrę IX forte.

mirties fabriką,
Be įrašų TSRS
tautų kalbomis , jų da u g ir užsienio kalbomis . štai kai
k urie iš jų :
,,S. Kool. j r. Amsterdam "
,,Za llecstein Volf de Bruxelle s"
,,Hilaire Roro , de ice"
,,Hayat lsaac, de Marseille"

........
....
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AHraa1J, 28 ceHTl!6p:,i 1962 r.
SR CV A, f. 7021, ap. 94, b. 2, l. 158.
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0
ce 850 jeu n · bo mmes. Ce qi:e se:-a aYcc :::::
ous j'ėc:-=..:ai
au moment dernie r .
·asar:o 12 d. bu\ilu s · ias
r:-~•je r:e . ranc· ·ja).
.~:n·ko u · Kauną 1944 o . gegužės 18 d . . ic:; b.:Yo me
850 ·j aun . · ,~-rų. ~ mus nutiks , pa:-aš:-s :u ?<=5
~ u_:i.-iiuoju
momentu ).-,-_Daugiau rašy ti šiam p:ancūrui net~ -=s:
o. - !a smės e gzekuci jo s
prari jo . kaip ir t · '·st~C l - kirų
žmoniu .
KY1~ '· au simas , ~am hitJerininkai ,·ež-ė : ~auną žudyti
žmon~ iš Belgijos , Olandijo s , Prancūzijos, Lenki jo s, če
ko slovakijo s ir kitų šalių? Į šį • ausimą reiki a taip a tsa k")
-ti.
P;:-ma, tokie masinių žudynių centrai . kaip Buchem-al das , Os, ·encim as, Dacha u, :\1aidanekas , buYo , maty t, per ·
krauti „darbu " ir nesuspėjo naikinti n uolat ten atsiunčia 
mų transportų su pasmerktais
žūti žmonėmis. An tra ,
okupantai , matyt , norėjo iki galo likti ištikim i sa,·o dar bo „stiliu i"- dezori entu o ti pasm erk tuo sius ir likusius jų
artimuos ius. Trečia , kaip dabar paaiškėjo, gestap ini nKai
lei do s,l\"O aukoms rašyti namo laiškus , kad ji e laimin gai
pasiekę Kauną ir čia pasilieką dirb ti. Tok ia klasta turėjo
padėti h itlerin inkams ,·ėliau Yykdyti „e\ ·ak uacijas " į Rytus. Be to, masi škai žudydami žmones toli nuo tėvynės,
h itle rinin kai galėjo nuslėpti n uo tų šalių plačiųjų darbo
žmonių mas·ų savo nusikalt imus .
1943 m etų ruden į visi IX fo rto grio, iai jau bu,·o pilni
sušaudytųjų. Kiekvi en ame griovy je buvo daugiau k aip po
3000 lavonų. Faš istai , pralaimėj ę Rytų fronte , ma ty dami,

r

••••••••••••

u z. Ko ndrat as, IX fortas, l' · 33 ; .\.f. Eglin is, Yiirlies fortuose. \ "il ·
mus, 1957, p. 73- 76.
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kad neišvengiamai turės pasitraukti iš okupuotųjų rajonų,
ir norėdami nuslėpti savo kruvinų nusikaltimų pėdsakus,
1943 m. spalio mėn. lavo nu s ėmė deginti. Tatai liudij a įra 
šas sienoje, padar yta s IX for to k alinio Hi ršo Buršt e ino :
,,Deg iname sušaudy tųjų kūnus ir laukiam e mirti e s! Broliai,
keršykit e !" 34
Mirti es fortas Kaun e - tai vi ena s iš daug elio pa minklų tos pri eva rtos, plėšimo ir žudymo
„kultūro s", kurią
hitl eriniai fašis tai norėjo prim esti žmonijai. Tik IX forte hill eri ninkai sun aikino daugiau kaip 60 tūkstančių taikių vielinių gyven tojų, daugia u kaip 10 tūkstančių į nel aisvę patekusi ų tarybinių karių ir api e 10 tūkstančių sv etimšalių - iš vi so 80 tūks ta nčių žmonią
Lie tuvos vyriau sybės nutarimu IX fort e 1959 m. gegužės 30 d. buvo a tidary tas mu ziejus. Gausiam e miting e,
5kirl ame šio mu ziej aus a tid ary mui, Lie tuvos KP Ce ntro
Komit eto pirm asis sekr e torius A . Snicčkus pasak.ė: ,,Ka uno IX fortas yra gyvas fašis tinės rea kcijos žiaurumų įsi
kūnij imas. J is aiš kiai parodo, kokias baisias n elaim es darho žmonėms a tnešė antrasis pasa ulinis ka.ras . Be l IX fortas
prim ena mum s ne tik aukas. . . Tiek buržuazinio režimo
me lai s, liek hitlerinės okupacijos laikais jis buvo žiaurios
kovos v iela, ir ši kov a pasibaig ė perg ale. IX fortas k alba
mums n e tik apie auk as , be t ir apie tai , kad tironai , k apitalisti niai b udeliai yra pasm erkti , kad jt1 neišgelbės joki e
žiaur umai.
IX fortas mums nuol a t prim ena, kad reikia būti budrie ms, nesi gailė ti j ėgq, kad ni ekada daugiau n ebe pas ikarto tų tos žiauri os baisenyb ės " 36 •
Voki škieji faš istiniai grobika i plačiai naudojo įkaitq
sistemą. Su ėmę mies tuose ir kaimuos e pirmus pakliuvu sius žmones, okupantai nufodydavo juos už bet kokį sabotažą, su kuriuo ji e neturėjo jokio ry šio. Antai 1941 m.
liepos 13 d. vokiečių saugumo po licija paskelbė
apie 300 įkaitq sušaudymą Vilniuj e. Už pasikėsinimą
i hitl erinio kom endanto gyvybę 1941 m. rugsėjo 26 d.
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M . Eglin is, Mirties fortuo se , p. 73.
ss „Ti esa" , 1959.V.3 1.
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JX fort e buvo nužudyta 1000 žmonių iš Kauno geto ~6•
š venčionių apskrit yj e už pasikėsinimą į du okupantų va ldininku s 1942 m . gegu žės 19 d. huvo sušaudyta 400 įkaitų .
Kartu buvo įsp ėj ama, kad ate ityj e panašiais atv ej ais „hus
panaudotos dar gri ežtesnės priemon ės " 37 •
N eregė tų žiaurumų ir smurto na cistai ėmėsi prieš laikiu s Lie tuvos gyventoj us baudžiamųjų ekspedicijų metu.
Pri siden gdami kov a su partizanais, baudėj a i Lietuvo je suly gino su žeme 21 kaimą , o jų gy ven toj us išva rė į faš istin ę vergovę .

Pate ikti pavyzd žiai apie pasibaisėtinas hille rinink ų
piktadaryb es yra tik nedaugelis iš tū kslanč i q panaš iq
faktų. Šiq nusikaltimų v aizdas nušvi estas Ypatingosios
valstybinės komisijos
hitlerinių grobikų nusikaltimams
nust a ty ti Lie tuvos Tarybų Socia lis tinėj e Respu blikoj e dokum entuos e .
Nuo pirmųjq ok up acijos die nų hitl cri ninka ms į pagalbą atėjo taip p a t nemažai reakcinės katalikų dv asininkijos. Pavyzdžiui, Lie tuvos katalikų bažnyčios galva arkivysk up as me tropolit as J . Skvir eckas, vys kupas V . Brizgys,
genera lini s v ikaras K. ša ulys 1941 m . liepos 4 d. kr eipimesi į lie tuvitl tautą sakė , k ad lietuviam s „Voki etija ...
išsi vada vimo villis. . . a tsiver ia vėl naujas gyve nimas".
„Voki eč itĮ ka riuomen ė ir tauta,- rašė j ie,- eina vaduot i
Europos . .. " 38
Ji e ne tiktai davė nurodymu s kuni gams ir kl e rik a l inių
o rgani zacijų vad e ivoms remti hitl eriniu s okup antus, bet
ir palys ji ems teikė pagalbą. Savo dienoraš tyje 1941 m.
liepos 9 ir 11 d. J . Skvir cckas rašė: ,,Buvo atvyk ęs pas
mane vyskupas Brizgys. Pasakojo a pie san tykiu s su voki eč·iais. Santykiai s u kar iški ais, fcldk omenda ntu ir Kauno
k ar iniu komend antu ge ne rolu Poliu ir Rop u esą laba i geri.
lš politik os dar sakė, kad, esą , nu sista ty ta pasi ųsti paclėkojimo telegramą H illeriui per vokie čių militarinę val■■■■■■■■■■■■ l

so O. !(apianas, IX fortns kaltina, p . 10.
:, 7 Pa rtij os istorijos instituta s pri e Lie tuv os KP CI<. Doku mc nlq rin•
klny s, N r. 388, l. l.
38 „ Į laisvę", 194 1.VII .4.
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džią,

/

pasižadant kovoti dr auge prieš bolševikus . T ele gramą pasiraš ys žymesnieji visuomenės atstovai.
Šiandien popi et man buvo atvež ta pri eš porą dienų
sumanytoji telegrama , dėkojant Hitl eriui už Lietuvos nuo
bolševikų išlaisvinimą. Ją pasirašiau
antras, tuojau po
buv. pr ezidento Griniaus . Pasira šo ją visuomenės atstovai.
Tar:p pavardžių pastebėj au buv. ministro pirmininko Tumėno pavardę, kun. Mirono (kuris, pasirodo,
jau esąs
laisvas), Jon o Vileiši o, kaip buvusio burmistro, vyskupo
Brizgia pavar des .. ." 39
1940- 1941 metų socialistiniai pertv arkymai respublikoj e, Lietuvo s darbo žmonių iškovojimai buvo likviduoti.
Vadinamoji Ambrazevičiaus „vyriausybė" dar 1941 m.
liepos 4 d. dekl araci joj e paskelbė, kad Liet uvos ūkis „r emiasi privati ne nuosavyb e", kad Tarybų valdžios atimtos
iš buržuazijos ir buožių žemės ir kitas turtas grąžinamas
ankst esniems savininkams 40 •
Tačiau oku pantai ir nega lvojo perduoti nei va ld žios,
nei turtų buržuaziniams nacionalistams. Tai neat itiko jų
kolonizacinių planų.

išvaikę ir šią
194 1 m. pabaigoje paskelbė, kad Lietuvos žemė ir jos gamtos turtai priklauso stambiųjų kapitalistų firmai - ,,Ostland kompani",
o 1942 m. sausio mėn. įsteigė „Bendrovę Ostlando žemėms
va ldyti" (,,Landb ewirtschaftungs
Gesellsch aft Os tland
m.b.H ") su filialais generalinėse srityse, taigi ir Lietuvoj e.
šiai organizacija i buvo per duotos stambios tarybinės žemės
ūkio įmonės (tarybi niai ūkiai, mašinų-traktorių stotys, mašinų-arklių nuomojimo punktai), kitų konfiskuotų ūkių žemės ir turtas 4 1• Tarybų valdžios nacionalizuotos pramonės
įmonės taip pat nebuvo grąžintos vietiniams k apitalist ams,
o atit eko vokiečių įmonininkams nacistams. (Tik smulkios
pramonės ir pr ekybos įmonės, amatininkų dirbtuvės,

Voki škieji fašistiniai grobikai, netrukus

išdavikišką Ambrazevičiaus „vyriausybę",

••••••••••••
Zudikai bažnyčios pri eglobstyje, Vilnius, 1963, p . 16- 17.
Laikino sios Lietuvos vyriausybės įstatymai, nutarim ai ir potva rk iai, Kauna s, 1941, p. 43- 44.
41
„Amlsb latt", 1942, Nr . 2, p. 22 ; Nr. 4, p . 47.
39

40
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buožių

ūkiai

ir

t. t. buvo

grąžinti

kaip privati nuo -

savyb ė. )

Kai p jau buvo nurodyta, okupantų tikslas buvo masiškai išnaikinti Lietuvos gyve ntojus, kad vėliau galėtų
j ą apg yve ndinti
paga l žinomą „generalinį Rytų planą "
vokiečių „vi eš pataujanti
rasė" 42• Nepilnais duom enimis,
vien tik iki 1942 m. rudens į Lietuvą buvo atvežta iš Vo kietijos 16 300 vokiečių šeimų, neskait ant daugybės įvai
rių žemės ūkio ir mi esto pr ekybos bei pramonės įmonių
savininkų 43 •

Po to, kai 1943 m. Raudonoji Armija smogė eil ę naikifaš istin ei kariuom enei, okupaciniai va ldžios
organai, siekd ami „sustiprinti užnugarį" , ėmė grąžinti kai
kuri ems buvusi em s še iminink ams jų turtą. Tačiau ir ši
priemonė lietė tik tuo s, kurie savo veikla įrodė ištikim ybę okupantams.
Ši prive rstinė priemonė buvo tik pavė
luotas vokiškųjų fašistinių grobikų man ev ras.
Socialinė fašistinės vald žios atrama
Lietuvoje buvo
dvarininkų ir buožių klasė. Paskutiniais iais bur žuaz ijos
v iešpatavimo me tais Liet uvos kaime jie sudarė api e
15% bendro ūkių skaičiaus 44 • 1940 metų žemės reforma
palietė tik 6,4 % visų valstiečių ūkių, arba 22 674 ūkius 45 .
Po žemės reformos dvarininkai iš esmės buvo lik viduoti. O buožija vokiškosios fašistinės okupacijos met ais
vėl atgijo ir tapo aršiu hitlerinio režimo pakaliku ir kruvinu Lietuvos darbo liaudies priešu. Iš jos ir deklasuotų
elementų hitl erininkai Lietuvoj e formavo pol icinius bat alionus, organizavo „vi e tinius savisaugos būrius" , kurių
svarbiausia paskirtis buvo kovoti pri eš parti zanus.
Sunkią hitlerinių okupantų priespaudą teko pak elti
varg ingi esiems ir smulkiesi ems valstiečiams (turėj usiems
namų smūgių
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43 Ypatingosio s valstybinės komisijos
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1960 ,
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hitlerinių grobik tl piktadarySocialistinėje Re spublik oj e prane šima s,

li-rli Lietuv os TarybtĮ
1945, p. 24.
44 AKaAeMHSIHayK CCCP. AoKhaAbI H coo6iųeHHlt Y!H
cTHTyra 11crop 1m, M ocKna, 1955 , crp. 10 1.
45 A Butkutė-Ramelienė, Lietu vos KP kova už Tarybų valdžios įtvir
tinimą, V iln ius, 1958, p. 117.
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iki 10 ha žemės) , kuri e sudarė Lietu oj e 50 % visq valstiečių ūkių
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Pirmiausia nukentėjo nauja kuriai , ga ę žemės iš Tar ybų valdžios 1940 met ais . ietiniai fašistai atėmė iš jų ne
tik žemę, bet ir pasėlius, gyvulius, inventorių. Šiaulių apskri ties viršininko :1\oreikos 1942 m. balandžio 24 d . telefonogramo je Joniškio policijos punkto viršininkui gerai
iliustruojama naujakurių padėtis: ,, Įsakau Jums išvykti
į \ aineikių kaimą ir pasiūlyti buvusiam ūkio savininkui
Pranui Daunorui nedelsiant pasitraukti iš kaimo. J e i nepasitrauks savanoriškai - iškelt i prievarta. J ei pri ešinsis - sulaikyti ir pristat yti man nubausti. . ." 4i N uvaryti
nuo žemės na uja kuriai buvo priv ersti dirbti tuos e ūkiuose,
kuriems buvo grąžinama jų žemė 48, arba buvo išvaromi
kartu su šeimomis į hitl erinę vergoYę.
Darbo valstietij ą užgr iuvo nepakeliamos
prievolės
ir įvairios rinkliavos hitlerinei armijai. Pavyzdžiui , 19421943 ūkini ais metais rugių ir kvi ečių prievolės sudarė
apie 5 centnerius derliaus nuo l ha jų pasėlių ploto (tai
daugiau kaip pusė to meto jų bendrosios produkcijos ),
pieno prievolės sudarė nuo 400 iki 1000 litrų nuo v ienos
karvės (t. y . nuo 1/ 3 iki ¾ bendrosios produkcijos). kiaulienos- 100 kg (gyvojo svorio) nuo kiekvi en u 8-16 ha
zemės, vilnos - 1,5 kg nuo kiekvienos avies ir ·t. t.49
Tačiau šias plėšikiškas pri evo les okupantai laik ė tik
minimaliomis , reikalaudami, kad valstiečiai atiduotų visus
savo ūkių produktus, išskyrus tik tą jų dalį, kuri ėjo sėk
lai, pašarui ir skurdžiam valstiečio šeimos maitinimuisi.

............
,
46

B. HlOHKQ, Eopb6a KoMM)'lUICTH'leCKOH rrapnrn AHTBbl 3a y Kpenhem1e COI03a pa 6oqero Khacca C KpeCTb.SJHCTBOM.AKaAeMll51 HayK
CCCP. AoKhaAhI ll coo6rn,eH1UI YiHCTHTyra HCTOpirn, BhmycK 4, Moc KBa, 1955, CTp. 101.
47
Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK. Dokum entt\ rinkinys, Nr. 388, l. 4.
48
.
_Am~s~l~.tt des Generalkomissars in Kau en , 1941, Nr. 4, p. 56;
.,Lia ud ies uk 1s , 1959, Nr. 6, p. 172.
49
E. fp eCKO, Pa3op eHHe HapOAHOfO XO35!.HCTBaAHTOBCKOJ°:
't CCP
B rrepHOA 1:;ThepOBCKOH OKKyrrau;r
-m: (194 1- 1944 rr .), AoTOpecĮiepaT
KaHAHAaTCKOHAHCCepTau;1rn
, BliAbHIOC, 1963, CTp, 10- 11.
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valstiečių apipl~šimas labai nuskurdino Lietuvo s žeiiki, ypač gyvulininkystę .
ž prievoliq neatl ikimą buvo įvairiais būdais baudžia ma : konfiskuoj amas turtas , valstiečiai išvejami iš sa,·o
ūkiq , i šsiunčiam i į hitle rinę vergovę, suim ami , o dažnai ir
sušaudomi. Antai -ilnia us apygardos komisaras 1943 m.
kovo 2 d. pran eša generalini am komisarui Kaune, k ad „po
to, kai 1942 m. gruodžio prad žioje buvo dar kartą plaka to forma pask elb ta aiškus ir n edvi prasmiškas įsakymas
visiems žemės ūkio gyve ntojams dėl pri evolių ir nurod yta , kad jo nevykdantieji bus griežčiausiai baudžiami, a sario pradžioje , ka i padėtis su prievolėmis nors ki ek ir
pagerėjo, tačiau vis dėlto liko toli graž u nepat en kin ama ,
aš buvau pri ve rstas , siekiant užtikrin ti fronto ir užnugar io
gyventojų aprūpinimą , įsakyti sušaud y ti asmenis , aiškiai
sabotuojančius pri ev oles. 40 tokių sabotuotojų saugumo
tarnyba sušaudė įvairiose administracinėse ap y gardos e.
Sušaudoma buvo nedelsiant, čia pat , vi~toje " 50 . Toliau
dokumente sakoma: .,Be to , norėčiau pažymėti , kad apskričių viršininkų pasitarime , įvykusiame mūsų įstaigoje
1943 m. vasar io 1 d. , apskričių viršinin kai pat y s ta m pri -

Toks
m ės

tarė"

51

.

Nepaisant Lietuvos valstiečių pri ešinimosi , hitl eri niai
pavergėjai smurto pr iemonėmis vi s dėlto atėmė žymią Lie tuvos žemės ūkio produkcijos dalį . Antai 1942- 1943 t1kiniais metais (t. y. 1942 m. rugpiūčio l d. iki 1943 m. lie.pos
31 d . tik prievolėmis iš valstiečių bt1vo atimta 20- 30 %
svarbiausių grūdinių kultūrų bendrosios produkci jos , apie
28% galvijų, 52 0/o kiaulių (6 ir daugiau mėnesiq), 40 % na minių paukščių, api e 1/ 3 pieno ir t . t. 52 Dar daugiau
produktų okupantai
paėmė iš valstiečių 1943 ir 1944
metais.

••••••••••••
Tip ecTyn Hwe ųe,u1 - rrpecrynHwe
cpeACTBa, cTp. 263 ; Am,y -MeHTbI 06 OKKynaųHOHHOH ITOJ\HTl!Ke cpaWHCTCKOHrepMaHl!ll Ha TepPIITOPHII CCC P (1941- 1944 rr-O, MocKBa , 1963, CTp. 163 .
51 T en pat.
52 E. fp ecKa, Pa3opeHHe ceJ\hCKoro X035!.i°ICTBaJ\JITBbl B nepll Of\
fHThepoecKoi'1 OKKynaųm1 (1941- 1944 rr.) , TpyAhl A KaAeMJITI HayK J\l!TOBCKOf! CCP, cepm1 A, Ng 2 (11), 1961, C'rp. 64.
50
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2.iauri okupacinė politika, fašistinis teroras, taip pat
aiškus darbininkų nenoras dirbti okupantams - visa tai
darbininkų klasės eiles sumažino tr ečdaliu, palyginus su
ikikariniu jų skaičiumi 53 . Be to, okupantai uždarė ne
mažiau kaip 25% įmonių 54, kurių produkcijos nereikėjo
karui. Labai sunki buvo mate rialinė darbininkų padėtis .
Oficialiai darbo diena trukdavo 10- 12 valandų 55 , tačiau
įmonių savininkams buvo suteikta teisė ner ibotai ją ilginti, ir todėl paprastai darbo diena užsitęsdavo 14- 16 valandų. Tačiau, nepaisant
to, darbininkų ir smulkiųjų
tarnautojq darbo užmokestis buvo menkas. Pavyzdžiui,
stambiausiose pramonės šakose , kuriose dirbo beveik
pusė visų pramonės darbininkų, 1942 m. vidutiniškai
per mėnesį darbininkai uždirbdavo apie 50- 70 reichsmarkių 56•

Realusis darbo užmokestis, taip pat mažai apmokamų
tarnautojų darbo užmokestis buvo dar mažesnis. Pagrindinė to priežastis buvo mažas nominalusis atlyginimas,
įvairūs mokesčiai ir „aukos", o svarbiausia toji aplinkybė,
kad darbo žmonės paga l oficialiai nustatytas kainas galėjo
įsigyti tik nedidelę dalį reikalingų maisto produk tų ir pramonės prekių 57 . T rūkstamus daiktus jie turėjo pirkti
„juodojoje" rinkoje labai dide lėmis spekuliacinėmis
kainomis . Pavyzdžiui , pakanka nurodyti, kad kilogramas lašinių arba sviesto „juodojoje" rinkoje kainavo
maždaug 40-50 reichsmarkių, kilogramas mėsos - 2030 reichsmarkių, kilogramas pieno - 5 reichsmarkes
ir t. t.
Būtiniausiems vieno žmogaus gyveni mo poreikiams patenkinti hitlerinės okupacijos metais reikėjo išleisti vidu-

••••••••••••
5' 1

E. fpecKa, Pa3ope1rne np0Mbllll/\eHHOCTH
pecny6AHKH B rOAbl
n!T/\epo1JCKO!i
0KKynaųHH (1941-1944), TpyAhl AKaAeMHIIHayK .I\HTOB·
cKoii CCP, cep1111A, N2 9 (12). 1962, cTp. 19.
54 Ten pat.
55
E. fpecKa, Pa3ope1me nap0AH0ro xo35111crna J\HTODCKOH
CCP
B nepH0A ntTAepoBCKOHOKKynaŲHH , (1941- 1944 rr.).
56 Stalistische Berichte fiir das Ostland, Nr. 1/4, Riga, 1943, p. 24,
57 Šis klausimas smulkiai nušviestas E. Greskos kandidatinėj e disertacijoje „Lietuvos TSR liaudies ūkio nusmukdymas hitlerinės okupacijos
metais (1941- 1944)".
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tiniška i apie 400 reichsmarkių per mėnesį, neskaitant
ir kitų išlaidtĮ šeimai išlaikyti 58 •
Vokiškieji fašistiniai grobikai okupuotoje Lietuvos te1itorijoj e visokiais būdais stengėsi gauti darbo jėgą dar bams Voki etijoj e. Ji e n et skelbė, kad Lietuvos gyventojai
neva savanoriškai vyk5tą dirbti į Vokietiją. Tačiau taip
nebuvo, ir vokiečių valdžios organai ėmė plačiai pri evarta mobilizuoti darbo jėgą. 1942 m. gegužės 25 d. Lietuvos generalinis komisaras fon Rent elnas išleido įsakymą
prieva rta siųsti valstiečius darbams į Vokietiją. Fon Rentelno įsakyme buvo rašoma: ,,Valstiečiai, kurie dėl kurių
nors priežasčių buvo represuoti, turi būti pasiųsti į darbo
stovyklas arba į Vokietiją atlikti darbo prievolės. Jokiu
būdu negalima jų palikti laisvėj e Lietuvos generalinėj e
srityje (net jiems atlikus bausmės laiką)" 59 .
Apie priverstinius darbo jėgos verbavimo metodus
liudija saugumo policijos ir SD vado Ostlande 1942 m.
lapkričio 16 d. įsakymas: ,,SS reichsfiureris ,- sakoma jame,- 1942 m. lapkričio 3 d. įsakė imti į nelaisvę visus
a tliekamus ir darbingus gyventojus gaujų veikimo rajonuose, mūsų okupuotuose ir apieškomuose. Ji e turi būti
pasiųsti į Vokietiją darbininkais . Siūlau pasiųsti atitinkamus nurodymus vadams, kad ji e per kuo trumpiausią
laiką man praneštų , ki ek darbo jėgos paimta po ki ekvi enos apieškojimo operacijos" 60 •
Siekdami aprūpinti darbo jėga reichą , okupantai griebėsi ginkluotos jėgos, gaudė žmones gatvėse, namuos e,
varė juos į surinkimo punktus ir masiškai pri eva rta vežė
mokesčių

!

fašistinę katorgą.
Dėl fašistinių okupantų

teroro ir smurto dar labiau
kovoti dar smarkiau. Tėvyn ės meiir pasir yžimas apginti savo laisvę
bei nepriklausomybę kėlė Lietuvos liaudį į šventą karą
pri eš grobikus . Visaliaudinis pasipri ešinimas vokiškosios
fašistin ės kariuomenės užnugar yje buvo labai įvairus.
įniršo liaudis . Ji ryžosi
lė, nea pykanta priešui

•••••••••••
•
58

A Bunku s, Lietuvos ekonomika okupa cijos me tais , Hitlerinė okupacijcl Lietuvoj e, Vilnius, 196 1, p. 220.
50
TipecTynHble l\MH - np eCTYTIHbl
e CPeACTBa, CTp. 209.
60
Ten pat, cTp. 2 17.
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Kova prieš hitl erinius okupantus ir jų pakalikus lietuviškąją buržuaziją ir buo žes - toks bu vo svarbiausias da rbininkų klasės ir valsti etijos, Lie tuvos gyve ntojq
daugumos reikalas. Kvislinginės bur žua zijo s ir buožių gyventojai beveik nerėmė. Tiesa, iš pradžių ji ems pavyko
padaryti įtakos daliai vidutinių valstiečių 61, kuri e, kaip
buvo įpratę, tikėjosi galėsią likti nuošalyje. Tačiau, viena, nuol atiniai plėšimai, masinis Lietuvos liaudies naikinimas, Lietuvos pav ertimas vokiečių kolonija, kita, ,,žaibinio karo " plano žlugimas, pogrindinių partinių ir komjaw1imo organizacijų aiškinamasis darbas paskatino ir
vidutinį valstietį kovoti prieš vokiškuosius grobikus ir jų
talkininkus .
Lietuvos darbo žmonės gyvai prisiminė Tarybų valdžią , jos įgyvendintas priemones, nors ši valdžia Lietuvo je tegyvavo tik vienerius metus. Bet ir per šį trumpą
laiką žmonės suspėjo pažinti laisvo gyvenimo gerumą,
todėl ryžtingai stojo ginti savo tarybinės Tėvynės . Dar
1919 m. V. Leninas sakė: ,,Niekad nebus nugalėta toji
tauta, kurioj e darbininkų ir valstiečių da uguma sužinojo,
pajuto ir pamatė, kad jie gina savą, Tarybų valdžią 
darbo žmonių valdžią, kad gina tą reikalą, kurio pergalė
jiems ir jų va ikams užtikrins galimumą na udotis visomis
kultūros gėrybėmis, visais žmogaus darbo kūriniais" 62 .
Mirtino pavojaus valandą Lietuvos darbininkų klasė
ir platieji liaudies sluoksniai nukreipė savo žvilgsnius
į broliškąsias tarybi nes tautas, kurios, vadovaujamos savo
KomW1istų partijos , didvyriškai
priešinosi hitl eriniams
grobikams . Narsi Leningrado gynyba, pergalė prie Mask·
vos , o paskiau tarybinės kariuomenės triumfas prie Volgos
ir kito s pe rga lės -visa tai kėlė Lietuvos liaudį į kovą su
grobikais, žadino tikėjimą, kad hitl eriniai okupanta i neišvengiamai žlugs.

••••••••••••
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6

PA, f. 1, ap . 1, b. 19, l. 232.
V. I. Lenina s, Raštai , t. 29, Vilnius , 1954, p. 289.

2. Lietuvos Komunistų partijos·veikla, mobilizuojant
darbo žmonių pasipriešinimą vokiškiesiems fašistiniams grobikams pradiniu karo laikotarpiu
1941 m. birželio

nely giuose

mūši uose

su pranaRaudonosios Armijos dalys fr part inio-tarybi nio akt yvo būriai paliko Tarybų Lie tuvą. Šiuose mūšiuose tarybinia i kariai,
darbininkai, tarnautojai ir valstiečiai alliko dau g didvy riškų žygdarbių. Tačiau dokumen tų apie kovinę karinių
dalių veiklą, apie Lietuvos Komu ni stų part ijo s pri emones,
mobili zuoj ant darbo žmones ats ispirti pr iešui pradiniu
karo laikotarp iu, bevei k neišliko . Todėl ir visi tie įvyki ai
istorinėj e lite ratūroj e nušviesti labai sku rdžiai arba dažna i
visai nepaliečiami 1•
Pirmaisiais Didžiojo Tėvynės karo mėnesiais padėtis
frontuos e mūsų kariuom ene i susiklostė lab ai nepalan kiai.
Vykstant sunki ems gyny bini ams m ūšiams ir trauk ian tis,
didelę dalį tarybinės teritori jos užg robė pri ešas. J au birželio 27 d. visa Tarybų Lietuva buvo okupuot a.
Viena to priežasčių buvo J . Staline klaid a, padary ta,
vertinant karinę-strate ginę situacij ą. Vienval diškai spręs
damas svarbiausius va lstybinius ir kariniu s klau simus, j is
manė, kad Vokietija artimiausiu laik u nesilyš sulaužyti
sudaryto su TSRS nepuolimo pak to.
Prasidėjus karui , sunkiomis a plinkybėmis, ka i taryb inės kariuomenės front as buvo pralaužtas, Lietuvos Komunistų partija ir vyriausybė ne galėj o imtis visų priemonių
liaudi es j ė goms mobili zuoti kovai su priešu. Tačiau jau
pirmosiomis valandomis , prasidėjus kariniams ve iksmams,
Lietuvos KP(b) CK davė nurod ymą: ,.. . .Visos partinės or ganizacijos pagal galimybę turi apgink luo ti partin į-tary
binį aktyvą ir sukurti grup es kovai su galimais bandi tizmo bei pe rmestų į užnugar į vokicč itl a gentų diversijų iš
,,penktosios kolonos " pasir eiškimais " 2 •

............
,
1

2

3fr

mėn .

šesnėmis vokiškųjų fašistinių g robikų j ėgomis

Lietuvos TSR istorija, Vi lnius, 1958.
PA, f. 1771, ap . 177 1- 12, b . 19, l. 3 1.
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Partinių-tarybinių aktyvistų koviniai būriai turėjo tapti tiesioginiu ve ikiančiosios armijos rezervu. Lietuvos
KP(b) CK Biuro nariai išvyko į Panevėžį, Uteną, Zarasus
formuoti būrių iš komunistų, komjaunuoliq ir nepartinių
aktyvistų 3 • Tarybinių aktyvistų kovinių būrių formavimą

labai sunkino tai, kad jiems trūko ginklų. Tai matyti iš
Lietuvos KP(b) CK ataskaitos, kur sakoma: ,,. .. vietos e
nebuvo ginklų ir sukurti nors ir nedid elius bfuius pavyko
labai sunkiai " 4.
Partinių-tarybinių aktyvistų koviniai būriai didvyriškai
kovojo su priešu. Antai , padėdami Raudonosios Armijos
dalims, Lietuvos KP(b) Šiaulių miesto ir apskrities komitetai suformavo tarybinių aktyvistų kovinius būrius, kurie
jrašė didvyriškus puslapius į lietuvių tautos istoriją . Jie
saugojo karinius objektus , žva lgė fronte ir priešo užnugaryje ir pranešė vertingų žinių apie priešą karin ei vado vybei. Miesto gynėjams - karinėms dalims - pavyko ne
tik sulaikyti priešo slinkimą, bet ir pati ems jam smogti
eilę kontrsmūgių, sutriuškinti kelias tankų dalis ir motorizuotą hitlerininkų pulką 5. Didvyriška Šiaulių miesto gynyba sulaikė fašistų slinkimą, be to, jie čia patyrė daug
nuostolių 6 . Tik gresiant apsupimui, tarybinė kariuomenė
buvo priversta atsitraukti.
Koks buvo tolesnis Šiaulių miesto tarybinių aktyvistų
likimas, archyvinių duomenų nėra. Nedaug mums pavyko sužinoti apie narsius savanorius ir vietoje.
Traukiantis tarybinės kariuomenės dalims, Lietuvos
KP(b) Šiaulių miesto komiteto nutarimu būriui buvo pavesta susprogdinti ginklų fabriką 7 • Vykdant šį pavedimą,
ta rybinių aktyvistų būrį priešas apsupo. Padėtis buv~ ~e
išeities. Būrys ėmė kovoti vienas prieš vieną su pn esu
Lygumų miestelyje 8 • Būrys nušovė apie 20 pri ešo kare!vių. Prasidėjo grumtynės durtuvais . ,,Bato" fabriko darbi-

.............
3

PA, f. 1771, ap . 16, b. 65, l. l.
4 Ten pat.
5 «npaBAa», 25 HIOHH 1941 r.
6 Ten pat.
7 PA, f. 1771, ap. 13, b. 65, l. 2.
8 Ten pat.
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ninkas komunistas F. šerkšniovas buože užmušė vokieėių kareivį ir ėmė šaudyti jo automatu. Drąsiai kovėsi ir
kiti tarybiniai aktyvistai. Po kiek laiko vėl pasirodė pri ešų kareivi ų grandinė. Įniršę fašistai granatomis ir kulkosvaidžių ugnimi sunaikino būrį, ir tik nedaug eliui Šiaulių
aktyvistų pavyko išeiti iš apsupimo~.
Kitą Šiaulių aktyvistų kovinį būrį pri ešas taip pat atkirto ir sunaikino ties Joni škiu ir Zeimeliu .
Rokiškyje buvo sukurtas jungtinis kelių šiaurės rytų
Lietuvos apskričių ginkluotas partinio -tarybinio aktyvo
būrys. Būrį sudarė apie 200 Panevėžio apskriti es partinių
tarybinių aktyvistų, 200 - iš Rokiškio ir daugia~ ~aip
100 žmonių - iš kitų Lietuvos apskričių. 1941 m. buzeho
26 d. būrys stengėsi išstumti iš Obelių t en prasiskv erbusius fašistus. Pirmoji ataka nepasisekė, ir tarybiniai akty vistai pasitraukė. Tačiau sekančią dieną jiems pavyko.
šia me mūšyj e būriui padėjo besitraukiantis artilerijos dalinys JO_ Vėliau būrys aktyviai kovojo su diversantais ir
vietiniais fašistais eilėje šiaurės rytų Lietuvos valsčių.
Neturėdamas žinių , kaip slenka vokiečių kariuomenė, bū
rys nesuskubo laiku atsitraukti ir buvo apsuptas. Būrio
vadovybė nutarė prasi veržti į rytus. Darnia ataka būrys
įsiveržė į Subatės miestelį (jau broliškosios Latvijos teritorijoje) . Prasidėjo įnirtingas mūšis, trukęs apie keturias
valandas. Netekę vien užmuštais daugiau kaip 50 kar eivių, hitlerininkai
neišlaikė spaudimo , me tė ginklus ir
pabėgo. Sumanumas ir ryžtingumas padėjo būriui laimėti
mūšį ir išeiti iš apsupimo. Buvo paimta trofėjų : 20 automašinų, 6 rankiniai ir sunkieji kulkosvaidžiai, dešimtys
au tomatų, šautuvti,
daug šaudmenq 11• Mūšyje žuvo
30 tarybinių aktyvistų, jų tarpe kov iniams veiksmams vadovavęs Lietuvos KP(bl Tauragės apskrities komiteto sekretorius Domas Pundzius, partijos Panevėžio apskriti es
komit eto instruktorius Jos elis šorf eris 12 •

··········•·
1
9

Ten pat, l. 46.
PA, f. 1771, ap . 13, b . 65, l. 121- 122.
11
Ten pat.
12
Ten pat. L 87- 9 1.
10
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Labai aktyviai veil\ė Lietuvos KP(b) Panevėžio apskri ties komiteto suorganizuoti aktyvistų būriai. Vi enas būry·s
1941 m. birželio 26 d. ties Subačiaus mie s teliu sutriuškino hitlerininkų desantą, plėšusį ir naikinusį vi etinius gyventojus 13• Kitas tarybinių aktyvistų būrys bir želio 2324 d. nuo nacionalistų gaujos gynė · Kr ek enavos miestelį 14. Mūšyj e žuvo valsčiaus vykdomojo komit e to pirmininkas J efimas Pankratas, komsorgas Vladas Jalov eckas,
milicininkas Jonas Beleckas, Pranas Rutkauskas ir kt. 15
Trečias būrys, kurį sudarė a_pie 100 žmonių, birž elio 24 d.
iš Panevėžio automatrica ir mašinomis išvyko į Puša loto
miestelį, kurį buvo užėmusi nacionalistų gauja, i šs tūmė
juos iš ten ir išvadavo vietinį tarybinį aktyvą. Mūšyj e
žuvo Lietuvos LKJS Raseinių apskrities komit eto sekretorius Albertas Garjonis ir kiti. Tačiau birželio 27 d. tarybiniai aktyvistai neatlaikė vokiečių dalių ir pri e jq
prisijungusių nacionalistų gaujos puolimo ir buvo išblaškyti. Į nacionalistų rankas pakliuvo būrio kovotojai:
Jurg is Ožalas, Jonas Balčiūnas, Povilas Židonis ir Petras
Lukoševičius. Tą pačią dieną jie buvo sušaudyti. Stovėda
mas ant duobės krašto, J. Ožalas sušuko: ,,Nekaltas kr aujas
veltui nedings". šautuvo buožės smūgiu jam sutrupino galvą. J . Balčiūnas, vos laikydamasis ant kojų, plūstant kraujui iš krūtinės, šūktelėjo: ,,Tegyvuoja Tarybų Sąjunga!"
aujamiesčio ir Upytės miestelių (Panevėžio apskritis)
kovinį komjaunuolių būrį suorganizavo komj aunuolis
Juozas ·evidomskis. Būrys skubėjo į pagalbą Upytės aktyvui ir pakliuvo į pasa lą, nes miestelis jau buvo užimtas
buržuazinių nacionalistų gaujos . Beveik plikomis rankomis komjaunuoliai susirėmė su pri ešu. Narsiųjų mirtimi
krito komjaunuoliai Juoz as Kareckas, Juliu s Katolnik as,
Juozas evidomskis 16•

••••••••••••
13

A Snlečkus, Lietuva kovoje pr ieš
va, 1944, p. 9.
14 PA, f. 1771, ap. 13, b. 65, l. 121allŠQdiena, Vilnius, 1963, p. 95.
1' PA, f. 1771, ap. 13, b. 65, l. 57niškėho rajonas), 1958.V.24.
1
~ A
Vabalas, Mirties pėdsakai
p. 11- 14.
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vokiškuosius okupantus, Mask122; J . Pap/auska s, Neg reit iš·
59; .,Komuniz mo
prie

Nevėžio,

perga lė" (Jo·

Vilniu s, 1960,

H i t lerinė

kariuomenė TSRS paiienyje
1941 m.
birželi o 22 d . ryt 4 loukl • jsokymo pul l i

Hitler inių
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M. Sumauskas-LKP(b)

Siau •

r•s sriti es pogr indinio komiteto sekretorius

Centrinio parl iuninio judėj i mo štabo darbuotojai - sričių ir respublikų !labų v irl inin kai Didiiojo Tėvynės karo melu Maskvoje: trečias il kairės stovi . Slavropolio
kraito
p•rtiz1n inio judėjimo lt1bo viršin inku M. Suslovas; iš dešinės -- Lietuvos partizaninio
judėj i mo štabo v iršin inku A. Sniečkus ; centre sėdi Centrinio
0arfizaninio
jud.jimo
ifabo viršin inku P. Ponomarenk1

G. Zimon.s ulties

LKP(b)

P i etų

pogrind inio komi teto

sekretorius

LKP (b) apskričių pogrindinių komitetų sekretoriai

LKP(b) CK ir Lietuvos porl iun inio j udėj imo !lobo dorbuo♦ojol Kreml i uje po apd o va nojimo 1944 m. Sėdi (iš koirės j de šio t) : P. Balt rulk o , A. Zoicas , LTSR Aukšč iausios ios
Tarybos Pru id iumo p irminin ko, J. Poleckis, TSRS Aukšč i ausios i os Terybos Prez idiumo
sekretorius A. Gorkinas, Ch. Aiiinu, D. Supikovas. Stovi: B. Morkūnas, 8 . Baranauskes,
fes nakovas, LLKJS CK sekretorius, Lietuvos part izaninio itabo vir iini nko padėjėjas
komjoun imo re ikolams J. Gr igol1v iči us, R. Š1rmaltis

1. Meskup11-Adom1s-p
CK

Operotyvinės

irmosios LKP(b)
grus>is vadovu

J. Da !kau skas -

ant, osio s LKP(b)
vadovas

M . A fo n1nas

J. Baili ulu

J. Bilys

CK

Operatyvi nės grupės

J, Poplau skos

J. Pi ovohk is

V. S.ska la uskcu

LKP (b) apsk ričių pogrindi nių komitetų sekreto riai

Rozalimo miestelyje (Panevėžio apskritis) buvo sukurtas kovos būrys, į kurį įstojo Smilgių komjaunuoliai.
Bū
riui vadovavo kom unist as Bronius Zidonis ir komjaunuolis
Lionginas Čapkevičius. Būrys prižiūrėjo tvarką, naktį ėjo
sargybą mi este lio pakraščiais, saugodamas,
kad neužpultų
prasiv erž usios ginkluoto s nacionalis tų gaujos. Įžengus hitlerin inkams į Smilgius, būrys traukėsi į rytus, b et p akeliui
jį apsu po hitl e rininkai. Po gin klu oto susirėmimo, pabaigę
visus šaudm enis, būrio nariai, nakties den giami, išsisklaid ė
ir išėjo iš aps upi mo, norėdami toliau kovoti su pri eš u 17 •
Panevėžio komjaunuoliai
iki paskutinės minutės vykdė
mi es te kovini us įpareigojimus. Birželio 26 d. 30-ties Panevėžio komj aunuolių būrys, kuriame buvo Marytė Margytė, Liud as Did žiulis , Juozas J onušas, Vik toras Daunoras ir kt., tra ukd amas is susirėmė mūšyj e su hitlerinių
parašiutininkų desa ntu . Po to jis išsiskirstė į atskiras
grup es. Kitą di eną tr ys Panevėžio k omjaunuoliai M. Margytė, J. Jonušas ir V. Daunoras - vėl p akli u vo
į nacionalistų pasalą. Susirėmus abu komjaunuoliai
žuvo,
o sužeista M. Margytė pateko į nelaisvę. Pump ėnų mi estelyje narsią komjaunuol ę žiauriai kankino, o p askui kapinėse sušaudė 18•

J. Ciul•d •

L. Solomini u

Y . Biel iau skas

Aktyviai veikė Lietuvos KP(b) apskričių komite tų suorganizuoti tarybinių aktyvistų kovos būriai ir kitose vietose.
Vi enas būrys, kurį suorganizavo Lietuvos KP(b) Telšių
apskriti es komit etas, nak tį į birž elio 24 d. išstūmė iš mi es to pri ešo parašiutininkus,
kurių tarp e bu vo ir buvusio
tekstil ės fab riko „Mas tis " savin inko sūnus Augustinavičius, pri eš karą pabėgęs į Vokietiją 19 . Lie tuvos KP(b)
Biržų apskrities
komit e tas suorganizavo kovo s būrį, kurį
suda rė daugi a u kaip 200 aktyvis tll 20 . J ie atakavo pri ešo

...........
.

,

17 Pa, f. 15414, ap. 1, b. 48, l. 1; J. Baltu šnika s, J. Šinkūnailė,
P. Stara s, Nepadarysim gėdos K. Pože los vardu i, Kareiviai be miliniq,

J. Mocev i t l us-LLK JS Šiaurės

srllles pog rind inio komiteto sekre torius
l . Ol ek as - LLKJS Pie t ų
sriti es pog i ndini o komit e•
to sek re tor i us

Viln ius, 1963, p . 179- 180.
18 A.
KA eHoB, Ma pHTe Mapr11Te, Be,rno )KHBbre, Mo c1<aa, 1958,
CTp . 24 1.
19 PA , f. 1, ap. l , b. 44, l. 133.
20 PA, f. 177 1, ap. 13, b. 65, l. 28-2 9.
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tiltus, ,ikt yvistai m šaudyti i voki č iq p \s lininkus.
~istai nC'I ko daugiau kaip 100 l iHC' 1viLĮ nukuut c 1s ir sufo islais 21. Mf1šyj
II hitl rininktĮ da limis pas ižym ėjo konumistai P. Pa unk sni, A. ,u · i n ·, B. P č iuli s, M . Sust ris
P. Einams ir kiti.
'
Taip buvo ir daug lyj kilq Li tuvos vi e lų . Į pagalbą
Raudonosios Armijo s dalims a tėjo darbininkai,
v a lsliel:iai, int eligentij a, vyrai ir mot e rys, įvairiausio amžia us ir
ta utybės žmon ės. Kartu su tarybiniais pasi e ni ečiais jie gyn ė pasi enio mi es telį Kudirkos Naumies tį, Lazdijus, Alytų,
Jon avą , kitus mies tus ir kaimus. Darbo žmonės pad ėjo
tarybiniams kariams išga udyti ir sunaikinti div e rsantus
bei pri ešo age ntus . Tai, pavyzdžiui, pažymėjo Raudonosios Vėliavos ordino ėekoslovakijos prol e tariato vardo
l šaulių divizijos vado pavaduotojas politiniams reikalams P. Sevastjanovas, kuris savo atsimini muos e rašė:
„Ne kartą buvau liudininkas, kaip kauniečiai atvesdavo
mums surištus ir nuginkluotus vokiečių desantininkus ir
jų pakalikus - lietuviškuosius
nacionalistus.
Tais atvejais, kai kauniečiai patys nepajėgdavo nuginkluoti pasa los, ji e kviesdavo į pagalbą raudonarmiečius ... Keli šimtai jaunų savanorių tada įstojo į mūsų pulkus" 22 •
Kauno miesto partinis aktyvas, partijos mi es to komite to ir vykdomojo komiteto nariai važinėjo po įmones,
aiškino susidariusią padėtį, kūrė savanorių būrius. Lietuv os LKJS miesto komitete buvo sukurta smogiamoji
komja unuolių grupė, į kurią buvo atrinkta apie 500 stip·
riausių, mokančių valdyti ginklą komjaunuolių 23 •
Lietuvos KP (b) CK sek re torius A. Sniečkus savo knygoj e „Lietuva kovoje prieš vokiškuosius okupantus"
pažymėjo Kauno darbininkų savanorių grupę, kuri išgau·
dė hitlerinius
div ersantus respublikos
sostinės - Vil·
nia us - apylinkėse. Netrukus ši grupė taip sustiprėjo, kad

••••••••••••
21

PA , f. 1771, ap . 1771- 16, b . 95, l. 1.
n. B. CeaacrMrnoa, He MaH- BOAra- Ay1-iaii, Mo cKaa,
30-3 1.
23 A. V iršulis, Didvyrių kelia s, p . 15.
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Iš Mc hyvuo s išliku sio o kup<.1 c in ės valdžios dokum e nto mat y ti, jog jau 1941 m. hlrže lio 24 d ., L y . vos okup avus Ka uną , buv o suimli 18 ka uni eč iLĮ, a pka ltintų tuo , k ud
ji e pava rtojQ ginklą pri eš „ša uliu s ir pa rtiza nus"- taip
~avc vadino nac iona listiniai baltaral štininkai pirmomis
hitl erinės okupacijos dienomis 2ri.
Apie 30 Mu sninkų va lsči aus (Ukme rgės aps kritis) kom jaunuolių, prisijungę pri e bes itraukianč ios Ra udonosio s
Armijos da lies, padėjo stumti hill crin inkus iš jų u žimtų
Pabrad ės kare ivinių, be to, jie dal yvavo ka utynėse mišk e pak eliui į Šven č ionėlius 20 .
U tenos ir Zarasų apskritys e ginkluotų pa triotų g rupės
kartu su Kauno Vidaus re ikalų lia udies kom isaria to
J operatyviniu pulku, vadovaujamu Lie tuvos TSR vidau s
re ikalų komisaro A. Guzevičiaus, sėkmingai kovėsi ke liuose mūšiuose pri eš vokiečių desa ntininkus. Buvo sunai kinta 8 tankai, 18 motociklų, a pie 8 automašinos, nukaut a daugiau kaip 200 hitle rinių kareivių ir karininkų 27 •
Didvyri škai pri eš ui pr iešinosi ir valsčių partinių organizacijų sukurtos
kovinės grupės. Užpalių mies telyj e
(Utenos apskritis) buržu azinitl nac ionalistų gaujos k artu
s u vokiečių parašiutininkais užėmė valsčiaus vykdomojo
komit e to pastatą. Partinės organizacijos
sekretorių
F. Skurskį fašistai sušaudė ir ja u rengėsi susidoroti su keliais kitais tarybiniais patriotais. Tačiau jų planus sužlug dė tuo me tu iš vie tinių gyventojų susiorganizavusi
pasipri ešinimo grupė, kuri išs tūm ė fašis tus iš miest elio 28•
Papilės (Mažeikių apskritis) valsčiaus partinės organizacijos pran eši me sakoma: .,Jau 22 d . (1941 m. birž elio mėn.- P. S.) vakar e mus apšaudė banditai. Atsakėme

••••••••••••
A. Sniečkus, Lie tuva kovoj e pri eš voki škuosiu s okupantus, p. 9.
„Komunistas", Nr. l. 1965, p . 25.
26 L. Vaic ekauskas, Pinm 1sis kovos krik štas, 2ygiai, apkasai, atakos,
Vi ln ius, 196 1, p. 44- 46.
27 Pa rtijo s ist o rijos instit u ta s pri e Lietuvos KP CK. DokumenttĮ rin l<inys, Nr . 400, l. 5.
28 PA , f. l, ap . l , b. 44, l. 133.
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Jlems ugnum ... Visą n a ktį vyko sus.iš.audymas ... 23 d.,
vakare, banditai - buvę ša uliai - vėl ėmė mies te lį apšaudyti. Jų puolimą ir vėl atlaikėµi. 23 ir 24 d. tas
susišau dymas tęsės ir pasibaigė :tik 24 d. a nksti
rytą.

Rytą

mes gavome

žinią

iš

aktyvistų ,

kad

musų

va ls-

čiaus Šiaudinės bažnytkaimy susidarė gauja ... Tuojau pasiėmėme sunkvežimį ir nuvažiavom į $iaudinę . Atvykom!=

ten pačiame demonstr acijos įkarštyje. Joj e k artu su žiū
rovais dalyvavo 50 žmonių, o aktyvių banditų buvo apie
15... Gau j a išsislapstė miškuos e, o jos vadeivas ... mes
sulaikėme ir atvežėme į Pa pil ės arešto namus . . . Vakare
vėl prasidėjo miesteli o apšaudymas
ir truko visą naktį.
Keturi banditai bu vo užmušti. . ." 29 Tik 26 d . pava kar e
tarybiniai aktyvi stai iš Papilės atsitraukė. Šiam būriui
va dovavo K. Veža usk as 30 .
Didelę pagalbą Raudonajai
Armijai teikė Akmenės
bataliona s (vadas Kazys Šiaulys), suorganizuotas
iš pa·sienio milicijos; Plungės partinia i-taryb iniai aktyvistai
tvad ova s Vacy s Uznys), kovoję kartu su Raudonosios Armijos dalimis prieš hitlerininkų desantą už Tarvainių
gelež ink elio stotį; Šeduvos būrys, sudarytas iš vietos
partinės ir komjaunimo
organizacijų narių ir milicijos.
Šis būrys dengė mūsų dalių traukimąsi ir perėjo į par tizanus . Būrio vadą Šeduvos valsčiaus milicijos skyriaus v iršininką Adolį Baranauską, valsčiaus vykdo mojo komit eto
pirmininką Juozą Nordūną, komjaunimo
valsčiaus komiteto sekretorių Balsį ir kitus vėliau nacionalistai sučiupo
ir žvėriškai nukankino.
Tačiau veržliai vykstant karini ams veiksmams, sparčiai
žy giuoj ant pri ešui, o kartais ir trūkstant tinkamos informacijos bei centraliz uoto organizuotumo, daug elis tary binių žmonių nesuspėjo nuo pirmųjų dienų įsijungti į kovą su hitl eriniai s grobikais .
Archyvinė medžiaga rodo, kad Lietuvoj e pirmosiomi s
karo dienomis buvo suorga ni zuota 37 partinių-tarybiniq

•••••••••••••
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PA, f. 177 1, ap. 13, b. 65, l. 127-129.

30

Ten pat, l. 126.

a ktyvistų

kovos būriai ir dešimtys pasipriešinimo grupiq,
padariusiq fašistams didelę ža lą. Kovos būrius ir pasipriešinimo grupes Lie tuvoj e sudarė vien savanoriai, o pagal
socialinę sudėtį - dau giau sia darbininkai
ir tarn au toja i.
Bū riuose did elė dalis . buvo partinių ir komjaunimo
darbuotoją Kai kur jie sudarė daugiau kaip 60 procentų 31 •
Gink luotuose susidiirimuose su pri ešu, taip pat išeinant iš
aps upim o, šiuos e būriuose žuvo apie 5000 tarybinių ak tyvistų ~2 • Turimais duom en imis, iš viso būriuose ir pasiprieš inimo grupėsė dalyvavo ap ie 10 000 žmonių.
Kadangi vakariniai Lietuvos rajonai buvo okupuoti
pirmąją k aro
dieną, o v isa respublika
per savaitę,
nebuvo pakankamai laiko pasi ruošti partinių organizacijų da rbui karo ir okupacijos sąlygomis pervesti į nelegalią padėtį, ir dėl to Lie tuvos KP CK negal ėjo tinkamai
orientuo ti eilės partijos apskričių komite tų 33 • Dar dau giau, dau gelis partijo s apskri č ių komitetų nesuspėjo net
pranešti kai kurioms valstiečių partinėms organizacijoms,
kad jie eva kuojasi.
Todėl jei prieš pat karo pradžią Lie tuvos KP (b) eilėse
buvo 4625 komunistai, tai į Rytus eva kavos i tik 2553 komuni stai 34 • Iš 14 000 komjaunuolių evakavosi tik 2200 35 •
Daugia usia nespėjo eva kuo tis žemutinis partinis-tarybinis-komja~mimo aktyvas: valsčių partorgai, valsčių vyk domųjų komitetų pirminink ai, komjaunimo valsčiq komite tų sekretoriai,
taip pa t eiliniai nariai.
Kai 1941 m. birž elio 22 d. 17 va l. 2-osios armijos va dovybė įspėjo Lietuvo s KP(b) CK, jo g reiki a palikti Kauną per keliolika m111učių, k adangi jį supa vokiečiai, CK
ev akavo Kauno aktyvą miesto autotransp ortu , o partini star ybinis apara tas išvyko į toliau nuo fronto esančias apskritis. Iš Kauno buvo išsiųsta keletas ešelonų su parti-

••••••••••••
Iš m(1šitĮ d alyvitĮ atsiminimą
LKP CK Partarchyvo duomenys. Be to, šį skaičiq nurodo likę
gestapo dokum entai ir lietuv iškqjq buržuazinltĮ nac ionalislt\ leistas laik rnštis „N epriklausoma Lietuva", Nr. 3-4, 1942.Vlll.1.
33 PA, f. 1771, ap. 16, b. 65, l. 3.
34 PA, f. 1771, ap . 16, b . 65, l. 3- 4 .
35 PA, f. 4421, ap. 3, b. 32, l. . 73.
31
32

nių, tarybinių

ir karinių darbuotojų šeimomis •, su dokumentais, Valstybinio banko vertybėmis 36.
Susidarius tokiai padėčiai, planai sunaikinti karinės
ūkinės reikšmės obj ektus daugiausia
buvo ne įvykdyti,
be to, vie tinių partinių organizacijų karinių dalių vadovybė visiškai neinform avo api e susidariusią situaciją, tuo
labiau api e bendrą padėtį fronte, dėl to jos buvo priverstos atskirais atvejais priimti savo nutarimus, nežinodamos
karinės vadovybės nuomon ės. Pavyzdžiui, minėtas ginklų
fabrikas buvo susprogdintas Lietuvos KP(b) Šiaulių miesto
komit eto savo rizika priimtu nutarimu 37 .
Su hitl eriniais okupantais didvyriškai kovėsi Vilniaus
pėstininkų karo mokykla (1200 kursantų, daugiausia
komJaunuoliai). 1941 m. birželio 25 d. mokykla traukėsi į Rytus. Molodečno rajone ji gavo įsakymą sulaikyti vokiečių
puolimą. Tuoj buvo parinkta pozicija gintis. Didesnė mokyklos dalis užėmė pozicijas pri e Zaskavičių kaimo, o mažesnė buvo pasiųsta ne toli Lebedžių. Paskubomis buvo išsidėstyta ir kasami apkasai.
Ry tą mok yklos pozicijas puolė tankai. Priešas prasiveržė pro kursantų pozicijas, bet buvo su laikytas.
Po to
buvo nutarta palikti nedidelį dalinį, kuris turėjo pridengti
tiltą, o pagrindėms jėgoms atsiplėšti nuo spaudžiančio
pri ešo ir įsitvirtinti naujose pozicijose . Grupės vadu buvo
paskirtas V. Vil enskis, vėliau ne kartą pasižymėjęs kautynėse, už ką jam ir buvo suteiktas Tarybų Sąjungos
Didvyrio vardas.
Pasiruošę mūšiui, mokyklos kursantai, kurių tarpe, be
lietuvių, bu vo nemaža rusų, ukrainiečių, gruzinų ir kitų
tautybių atstovų , sutelkę j ėgas, pasitiko priešą . Hitlerininkai į narsuolių pozicijas iš tankų, artilerijos ir minosvaidžių atidengė ugnį . Nors jėgos ir buvo nelygios hitlerininkų buvo žymiai daugiau, - priešas buvo sulaikytas. Tuo metu pasirodė tarybiniai tankai. Narsuoliams
buv o įsakyta atsitraukti 38 •

••••••••••••
116 PA , f. 1771.
37

38
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ap. 16, b . 65, l. 3.
Te n pa t, l. 2.
„Tiesa ", 1958 m. va sario 18 d.

Sekančią dieną

kursantai įsijungė į savo kovinį dalimokykla prie Lepelio susijungė su
a rtile ristų-minosvaidininkų mokykla . Kursantai
atkakliai
kovojo prie Lep elio ir Vitebsko, neužleisdami be mūšio
pri ešui nė vienos tarybinės žemės pėdos .
Didvyriškai kovėsi su vokiečių daliniais ir 29-ojo teri torinio lietuviškojo šaulių korpuso kariai. Besitraukdami
kartu su Tarybin e Armija, ji e ti es Velikije Lukais ir
Torop ecu sudavė okup antams ne vieną skaudų smūgį.
Taip su mūšiais, atkakliai pri ešindami esi, šimtai, tūks
nį.

Vilniaus

tančiai

pėstininkų

tarybinių

žmonių

traukėsi

į

Tarybų

Sąjungos

gilumą.

Analizuojant

tuo metu Liet uv os te ritorijoj e
vykusių įvykių me džiagą, matyti, kad jau p irmosiomis
karo dienomis Lie tuvos KP(b) CK nurodymu, o daugeliu
atvejų ir savarankiškai
rytinių Lietuvos apskričių partinės
organizacijos ėmė kurti tarybini ų aktyvistų kovos būrius
ir grupes. Šie būriai ir grupės veikė kartu su Raudonosios
Armijos dalimis, žvalgė fronte ir priešo užnugaryje, pranešdavo vertingų žinių apie priešą vadovyb ei, naikino
fašistinius desantininkus ir jų ag entus - lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų ginkluot a s gauj as. Tarybinių akt yvistų žygdarbiai
dar laukia tyrinėjimo ir pilnesnio nušvi etimo.
archyvinę

judėjimo užuomazga ir vystymasis,
partinių organizacijų ir pogrindinio judėjimo vadovaujančių centrų kūrimasis

3. Partizaninio

Partizaninė kova, prasidėjusi Lietuvoje jau pirmosiomis karo dienomis, vyko Komunistų partijos vadovaujama. Komunistų partijos programa, kaip organizuoti atkirtį
vokiški esiems fašistiniams grobikams ir juos sutriu škinti,
buvo išdėstyta VKP(b) CK ir TSRS LKT bir želio 29 d .
dir ektyviniam e laišk e pafrontės sričių partinėms ir tarybinėms organizacijoms
bei VKP(b) CK Politinio Biuro

47

1941 m. liepos 18 d . nut c1.
rimuos e „D ėl k ovo s or ga n izavimo
vok.i ečiq ka riuomenės užnu ga ryj e ". Susidariu si ą karinę
padėtį a tskleid ė ir savo kalbo je per radiją 1941 m . liepos 3 d. Va lstybin io gyny bos komit eto pirminink as
J . Stalinas ir pašaukė tarybinius žmon es įtempti vis as j ė
gas grobik ams sutriu škint i.
Reik.ia pabrėžti , jog VKP(b) CK nurod y ma i visur vietose dirbti politinį ir organizacinį darbą gyventojų tarp e,
kurti pa rtizanų būrius ir organizuoti jų ginkluotus v eiksmus pri eš okup antus Lietuvoje buvo įgyvendinami sudė
tingomis sąlygomis. Nepaisant didelių sunkumų, Lietuvos
KP(b) Centro Komitet as, buvęs Maskvoje, labai daug
nuveikė, mobilizuodamas ir organizuodamas
komunistus,
komj aunuol ius ir visus Lietuvos gyventojus kovai pri ešo
užnu garyj e. Vadovauti partiniam pogrindžiui ir partizanų
būri ams Lietuvos KP(b) CK 1941 m. liepos mėn. ir rugpiūčio mėn. pradžioje iš atsakingų partinių ir tarybinių
darbuotoj ų sukūrė 6 grupes po 6-7
žmones ki ekvieno je
ir pasiuntė jas į svarbiausius Lietuvos TSR miestus ir apskritis (Kauną, Šiaulius, Marijampolę, Ukmergę, Rokiškį, Alytų) 1• Šios grupės į Lietuvą vyko iš Kalinino mi esto
per fronto liniją 2•
Dar 1941 m. liepos mėn . buvo sukurta pogrindinė gru pė Aly taus apskrityje. Į ją įėjo apskrityje likę komunistai
ir komjaunuoliai: Andrius Zdoba, Antanas Mikulevičius,
Mik as Malakauskas, Andrius Akromas ir kiti. Grupei vadov avo prityręs pogrindininkas, veikęs dar buržuazijos
vi ešpatavimo metais Lietuvoj e, Aleksas Raža n auskas.
Vykd ydami Lietuvos KP(b) CK nurodymus, komunista i, likę okupuotoj e teritorijoj e ir pasiųstieji į priešo užnugarį , nuo pirmųjų karo dienų ėmė atkurti ir vienyti
partijos eiles, kurti pogrindines partines ir komjaunimo
organizacijas, taip pat b endras antihitlerines organizacijas
ir kelti Lietuvos darbo žmones į kovą su vokiškaisiais grobikais bei jų vi etiniais pakalikais.

Kuri ant

komunis tinį pogri ndį

ir o rga nizuo ja n t p artiza Liet uvoj e, didelį vaidmenį suvaid ino Liet u vos KP(b) CK a tsiųs ti į Kauną seni, prityrę k omu nista i
Alfonsas Vili mas , Alb ert as Sla p šys, Adom as Gad lia u skas ,
Aleksand ra s Navi ck as ir k t.3 J ie susitikd av o su kom unistais ir komj aunuoliai s, likusiai s p rieš o užnu ga ryje, kūrė
naujas pogrind in es grup es st amb ia u siose Kauno įmon ėse,
ge ležinkelininkų, vals tybinių įstai gų darb uotoj ų tarp e.
Vien tik A. Gadliausko
grupė Kaune
suo rg an izavo
5 LKP(b) kuop eles, turėjusias 15 narių 4 • Buv o sukur tos
po grindinės komj aunimo org aniza cij os Kau no pri emi es čiuose - šančiuose (sekr etor ius Va cy s Godli au ska s) , žaliakalnyje (sekretorius Mikas V ilk aus k as ), Sen amie styje
(sekretorius Petras Unikauskas), I, IV ir IX gimnazi j os e 5 •
Priešo užnugaryje likę komjaunuoliai Mečys Zum eris,
Vytautas Kaminskas, H enrikas Tendz egolskis, Jurg is Inčiūra grįžo mokytis į Kauno Aukštesniąj ą tec hn ikos mokyklą (dabar Kauno
politechnikumas) , pasiryžę ieškoti
ryšių su partijos
pogr indžiu . 1941 m . spalio mėn. šioj e
mokykloj e, komunistams pad edant , bu vo suorg ani zuot a
pogrindinė komjaunimo
org anizacija , kur ios sek ret oriumi buvo išrinktas Mečys Zum eris 6 •
Kartu Kaun e susikūrė pogrindinė kom ja unimo grupė, k u rioje aktyviai veikė J anin a Čižinauskaitė, On a Valavičiūtė,
Marija Valavičiūtė, Algird as Žuk ausk as, Nastė Renčinaus
kailė ir kiti. Susiorganiz av o komjaunimo
grupė ir dailės
darbų koop eratyve
„Dail ė ". Jai vadovavo
komjau nuolis
Alfonsas Milkevičius. Atskiras komjaunimo grup es suorganizavo Romualdas Kulvinskas , Juoz as Liaud anskas. Juozas Slavinskas, Leonas Borisevičius, Mečys Zum eris ir kiti7.

ninį judėjimą

■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■ ■■l

PA, f. 1771. ap. 16, b . 93, l. 13.
Lietuvos TSR Va lstyb inio sau gum o komit eto duom en imis 1941 m,
rugpiūčio mėn. i pri ešo užnugarį buvo pasiųsta daugiau kaip
žmo nill •

PA , f. l, ap. l, b . 176, l. 2.
A . Godli ausk o grup ei pri klausė : Petras Un ikauskas , Aleksandr a s
Nav ick as, Jon as Balt ruša it is, Anta nas Knapkys, J onas Matulevič ius,
A!f onsa s :2.viguJis , Kazys Stankevičius, Fiodoras Nor medovas, Vas ilijus
Ja ska lofas, And rejus Timofe jeva s, Pra nas Vitas ir ki ti. J ie 1941 m. lap k ri č i o 29 d. buvo h itlc r inin kq sušaudy ti.
5 PA, f. 5399 , ap. 3, b. 1, l. 3- 4; A
Viršulis, Didvy r ių keli as ,
p . 20- 40.
o PA, f. 5399, ap. 3, b . t, l. 34.
7 Te n p at, l. 3-4;
f. 442 1, ap . 3, b. 34, l. 5 1.
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Vilij a mpolės

gete buvo sukurt a po grindin ė pa rtinė or.
ganizacija . J os nariai buvo Mera La nai tė , Ch aim as Elin as
Moisieju s Rafas, Moisiejus še rm anas , Elj a Šmuilov as. Ge~
to kom unistai ėm ė telkli api e sav e ko mj aunu oliu s, s ukūrė
po grindinę komjaunim o organi zac ij ą , kuri buvo su skir sty.
ta į atski ras kovi nes grup es. G rupėms va dovav o Elija s
Pianko, Michailas Rubinsonas, Zalmanas Golcb e rgas , Elie.
zeris Zilberis 8 •
Kurd ami pogrind i nę pa rtinę or ganizaciją Kaun e, ko•
munista i Adomas Gadlia uska s, A lfon sa s Vilim as , Alb ert as
Slapšys, Petras Simėnas sušaukė po g rindinių partinių kuo •
pelių atstovų pasi ta rimą, kuri ame a psva rs tė VKP (b) CK
direkt yvas, priėm ė pasiūlymus į traukti į po grindinį dar•
bą nepartiniu s akt yvistus, išvys ty ti pa rtizaninį judėjimą.
Suk ur tam par ti za nų būriui ėm ė vadov auti P. Simėnas 9.
Partinis pogr indi s 1941 m. kūrėsi ir vi enijosi ir kito se
okup uotos Lietuv os aps krit yse. Akt yvi ai partin į pog rindį
ėm ė kurti Karolio Petriko grup ė Ma rij ampolės apskri •
tyje 10, An tano Milvy do grupė Te lšių apskr ityj e 1 1• Tačiau
šios g rupės netruku s buvo suse kto s ir sut riu škinto s. Neišlaikė rūsčios kovos ir suiro Kėdainių grup ė 12 • Patyru si
sunkių nuostol i ų, aprib ojo savo veiklą ir nuėjo į gilų po grindį Vlado Vildžiūno 13 ir Vin co Šiupinio 14 grupės. Vl a1 ■■••••••••••

PA. f. 5339, ap. 3, b. l, l. 4- 5; A. V lr §uli s, Didvy rių k eli as,
p . 53- 64.
u PA, f. l. ap. l , b . 53, l. 100.
m Į K . Pet ri ko grup(l Įėj o: V i ncas K eršy s, V KP(b) nar ys nuo
1933 m., Vt1clovds Tamoši unas, VKP(b ) narys nuo 1928 m., Pra nas šakoėtub, Balys Jt1kub<.1u
skas ir J eka terina Kolesniko va, k u ri netr uk us
lopo išdav i ke.
11 A . M ilvydo g ru pę sudarė: Petra s Si mėna s, VK P(b) narys nuo
1931 m ., Mykol<.1s Dai noras, V KP(b) na ry s nuo 1940 m., Stasys Sutl cev ičius, VK P(b) nar ys nuo 193.'.i m ., Ju ozus Kaslra v icka s, V KP(b) nary s
nuo 1932 m., Jonas Matulev1 ėi us, VKP(b) nary s nuo 1935 m ., ir Jo nas
8

Janu {;c v iėius.
12 Kėdai n ių

R ru pės v<.1do
vas - Kazys Macevi ė l us, VKP( b) narys
nuo 1927 metų . C rupc; sudarė: A nupras Mace vl ėiu s, V KP( b) n ary s n110
193G m., Vlud<.18 B<.1rona
s, V KP(b) nary s nuo 1933 m ., An tanas Kn apk ys, Antana s Tvercc 1us, Jos1fas V ronaH Ir Bronius Um bra sas, k uris
veltau lu po 1šci<.1v1ku
.
13 V . V sld1.iuno (V KP(b) narys nuo 1927 m.) r~ rupę Ruda rė: Y.Id·
das K 1rl1zas, V K P(b) nc1rys nuo 1940 m., A lfonims Zlrguly ,;, .Juow s Rin -

SO

do Vildži ūno g rupė vė li a u , 1942 m. pavasa rį, vėl ėm ėsi
ginklo.
N epaisant žia urių persekiojimų ir smur to, j au 1941 m.
vasa rą ir rudenį V iln iaus, Kau no, Šiau lių, Ukme r gės ir
kitq Lietuvos mies tų partizan ų grupės vieną po kito smogė priešui smūgi us. Pavyz džiui, 194 1 m. rugsė jo 5 d. ko muni sto Pe tro Simėno vadov aujamas pa r ti za nų būrys
u žpu ol ė didelį vokie či ų sa ndėlį , buvusį penki k ilo metra i
nu o Kauno, pri e N emu no kr ant o. Partiz ana i nu kovė sargyb inius ir pade gė sa nd ėlio pata lp as, kur buvo da ug maisto, skirt o pasiųsti į Vokie tij ą . Naktį į ru gsėjo 6 d. būrys
užpuolė du up ės tra nspor tus su g rūdais, a timtais iš Lie tuvos vals tiečią A bu trans por ta i buvo pask andinti. Ka uno
pakraš tyj e gru odžio 3 d. vakar e nuo k ito up ės kranto
bu vo apša ud y tas vokiečių k ar eiv iq hCirys. Buvo nukauti
2 ir sužeisti 4 ok upantai 15.
Šia ulių mi es to darb inink q pa rtizanų būrys u žpuol ė
e lek trinę , tiekusi ą elektro s energiją fašistinėms remonto
clirbtuvėms . Elek trinė buvo v isišk ai sugriauta 16•
Ne toli Ukmergės vienki emyj e voki eč iq komendantūra
rekv izavo iš va lstieč i q visas kia ul es ir ka rv es , n o rėd a ma
pasi qsti jas į Vo kie tij ą. V arant ba ndą į J onav os ge leži nkelio stotį, ,,Lia udies keršy tojo" būrio parti zanai nuko vė
sargy biniu s ir gyv uli us grąžino valstiečia ms. Kad stai ga
nepasiro dyt q vokieč i tl bū r ia i , part izana i užmin avo ka i kuriu os kelių ru ož us ir til tus 17•
keviėl u s.

V lt1das Kav alin uskt1s, l<dzys Slunke v ičius. P<.1s
tc.lficji t rys vė
liau iš kovo s su okupanta is pasi t rau kė.
14 V . Siupinio (V K P(b) nary s nuo 19:11 m .) grupe: s11cl.irė: Bro nius
M i. k u l ė na s , VKP( b) nar ys nuo 1926 m., J uows Gv il c.lys, V K P (b } ndr ys
nuo 1935 m ., Pov ilas Zil inskas, V KP(b) narys nuo 1932 m „ J\l berlas
Slapšys, V KP(b) narys nuo 1934 m., A lek sas Li skovas ir Vi ncas O leškevi ėiu s. Pastara sis iš kovos su ok upan tai s pasi tra u Kė.
10 PA , f. 177 1, dp . 16, b. 93, l. 17; b . 95, l. l.
10 PA , f. 177 1, np . l( j, b . GS, l. 8.
11 PA, f. 177 1, <1p
. I u, b. 9:1, l. 17 . .,Lia udi es k eršy tojo" burys buv o
1111ku
rtas 1!)4 1 m. l iepos mė n . Jo buzė - Jonavos mi ška i. Bu r io v adas J\ ll onsas B,11wl e vi ė iu s. PMli zt1nq tarp e buvo n espėjQ cv uk uoli s kom jaunuoll al Pet ras Gnlub ovc1s, Vas il iju s K u rgano vas, T imo lc jus Sosur ov ns, Charl mn pij us J cfi movas. Ji e s us ijun gė su i apsu p imą pak li uv usiais
Raudonosios Arm i J~s ka ria is. 1942 m. li epos mė n . po l r is v<1lnndas lru -
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J au 194 1 m. liep os 3 d ., t. y . antrą ok upacijos sava itę, Valkininkų valsčiaus val dyba skundėsi, k ad ,, ... daug
pasil iko mišku ose besislapstančios bolševikų kariuomenės
kuri k a r tu su vieto s ko mu nista is t ebe sislaps to mi škuo s~
ir užpuldinėj a vokiečių kariuomenę b ei ši aip j ie ms n epatink amus asmenis " 18
Kit ame 194 1 m. rugsėj o 30 d . rašy ta me lai šk e va ldyba p ranešė, k ad k ai kuri a s tar pmi estin es telefo no ir t elegr afo lin ijas, ypač tas, ku r ios nu ve stos šiem et k a rin ia ms
r eika lams, sunai k ino v ieti niai gy ventojai: nupiovė stu lp us, pavogė laidu s 19•
Šiaulių apygar dos komi sa ro ir Šiaulių mi esto k a ri nio
kom enda nto sk el bim e bu v o ra šom a : ,,Šeš tadienį, [1941 m.]
ru gsėj o 13 d ., 18 valandą (6 v .p.p.) senojo je turgavi etėj e
įvyks 4 valstybės priešų su ša ud yma s. Ji e mėgino sabot ažo ak ta is k ova s su bol šev izmu sutrukdyti, vokiečių
ka ro paj ėgoms pakenkti" 20 • Taip buvo nu žudyti tarybiniai
patr iot ai Ant an as ir Povil as Misevičiai ir pioni e rius Stepas Va n aga s, kuris su ga dino ryšių kabelį.
J au pirm asis ka ri nės avantiūros pri e š Tarybų Sąjun
gą mėnuo sukėlė hitl erininkams
nerimą dė l okupuoto je
teritor ijoj e likusių tarybinių žmonių pasipn esm1mo .
194 1 m . lie pos 23 d., t. y . praėjus mėnesiui nuo k a ro prad žios , Ke ite lis davė tokį nurodymą: ,,Okupuotos plačios
Rytų terito rij os sau gumui u žtikrinti esamos kariuomenės
pa k aks tik tu o atv eju , j eigu be t koks pas ipri eš inimas bus
kusi o mūšio būrys buvo išsklaid ytas . Apie dvi dešimt žmoniq žuvo . 2.uvo
ir būrio vad as A lfonsas Banuleviėius, buvęs Rau donosios A rmijos polit inis vad ovas Nikolaj us Solovj ovas, ryšin inkė Apolonija Ivanauskaitė
Monėiunskienė, jos atv estas iš Kauno j būrj leitenantas An drej us Zuj evas ir kiti. Suže istas Tatj aną Jefimovą ir Aga fiją Raclionovą hitl er ininkq pakalik ai suėmė ir sušaudė. Komjau nuolis Timofeju s Sosu rovas
žuvo ties švenėionimis. Alek sej ui Kobzev ui pavyko pasiekti Baltarusiją
ir prisijungti pr ie Naruėio ežero rajo ne veikusio par lizam1 būrio „Bi·
čiu liai" . Na talija Rad iono va, Anti pas Kru gliakovas ir ki ti jstojo j būrį
.,Už Tarybq Li e tuvą".
18 PA, f. 1, ap. 1, b . 90, l. 1.
19 Te n pat , l. 5.
20 Partij os istorij os institu tas prie Lietuvos KP CK. DokumenltĮ ri nkiny s, Nr. 388, l. 2.
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palaužiamas n e j ur idin iu nusikaltusiųj ų baudi mu , o tuo ,
kad okupacinė val džia tai p įbaugins gyve nt oj us , jog šie
nebeno rės n iek aip prie šin tis " 21•
N e mažiau išk albingi ir fašistinių kariškių liu dij imai.
Antai v ien as k ar inink as, tarnavęs dalyje , kur i saugo j o
geležinkelį, 1941 m . pranešė : ,,Birželio 28 d. ba talion as išžygia v o Varėnos geležinkelio stotin ir išvy ko vy kdyti gautųjų uždavinių ilga me geležink elio ru ože Varėna-Vilnius .
čia pirmomi s savaitėmis b eve ik kas dien teko kautis su
besislaps tanči ais bol ševi k ais ir kitais vietos gyv ento j ais,
ku rie puldinėjo kariuomenės sa rgybas ir patrulius " 22 •
Susumuod amas kai kur iuos pa rti zanų kovos per pir muosius k eturi s k aro mėnesius re zultatu s, Liet uvos KP (b)
CK savo 1941 m. sp alio 10 d. atsiša uki me į re spub likos
darbo žmon es rašė : ,,Pagarsėj o savo didvy rišk ais dar bais
Kauno, Šiaulių, Ukmergės, Utenos parti zana i, k ulka, kir viu ir ugnimi k eršijanti eji už sav o paverg tą kraštą, už išniekintą garbę, u ž brolių ir ar timųjų gyvyb es. Gyv ybiniai
Lietuvos int er esai šau kia į šitą kovą kiekvieną Lietuv os
gyventoj ą be pažiūrų, tikybos ir tau tybės skirt umo" 23 .
Atsi šaukim e Liet uvos KP(b) CK kreipėsi į Lietuv os
darbininkus, vals tiečius , int eligen tij os ats tov us, ra gindamas visus pakilti į kovą su hit lerin iais oku pantai s. CK
kvietė Lietuvos komun istus bū ti pirmos iose išsivad av imo ko vo s eilėse, v ado va uti masėms, stip rin ti j ų ryž tą ir
kovinį pasiruošimą .

žinios api e pogrindinitĮ or ganizacijtĮ ir par tizanų žygdarbius plačiai sklid o po visą Lie tuvą, stiprind amos gyventojtĮ pasitikėjimą savo j ėgomis, jtĮ pasiryžimą duoti
atkirtį okupan ta ms.
Nepilnutiniai s duom enim is , 1941 m. Lietuvos teritor ijoj e veikė 14 partizanų būrių ir gru piq , ku riose buvo
api e 600 žmonių 24 • Tačiau d ėl labai sunkit ! pirmtĮjlĮ oku-

••••••••••••
n pecr ynHbte t\eMI - npecr ynm,ie cpeACTBa, c-rp. 60.
„Karys", 1943.X.9.
2s Kovoj e pr ieš hillerinq okupaciją . Lietuvos KP(b) atsišauki mai
Didžioj o Tėvynės kar o metu, Viln ius, 1948, p. 17- 18.
2• Lietuvos KP CK Parta rchyve saugomoje parlizam1 kar totekoj e
jrašyli 567 žmo nės.
21
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patyrimą, darėsi judresnės, smogė

paci j os mėnesių sąlygų, pa tyrimo, aprupm1mo, ryšių su
Maskva, org ani zuotumo stokos sept ynis partizanų būrius
pr iešas sunai kino pirmai siais okup acijos me tais. Ypač sunku Lietu vos pogrindinėms org ani zacijoms ir partizanams
buvo, prasidėjus 1941 m. žie mai , nes ji e n e turėjo iš anks to
sukurtų bazių. 1941 m. rugsėjo 6 d. gestapininka i ir policinin kai apsupo Marij ampolės partizaninio judėjimo orga n i za tori ų komunistą Ka rolį Pe triką. Septynias
valandas
truko nelygus susirėmimas. Iššaudęs visus šovin ius, paskutine gr ana ta Petrikas pats susis pro gdino.
Iki paskutiniųjų savo gyveni mo valandų narsiai laikėsi kovotojai pri eš hitlerinę okupaciją, ištikimi Lietu vos
Komunistų partijos
sūnūs Alfons as Vilimas ir Albertas
Slapšys . Ji e stojo į revoliucinio judėjimo ei les dar bur žuazij os vie špatavimo Lietuvoje metais, dirbo didelį pogrind inį darbą, kele tą metų kankinosi kalėjimuose . Fašis tini ams okupantams užgrobus Lietuvą , Vilimas ir Slapšys
ėmė burti pogr indin es anti fašisti nes grupes Ka un e . Patriotai naikino karinius sandėlius, nužudė 29 hitl erinin kus 2;; .
Gestapininkarns pavyko sučiupti A. Vilimą ir A. Slapšį.
1941 m. gruodžio 13 d. šie pirm ieji pogrind žio didvyriai
buvo pak a rti Kauno Ąžuolyne, 2.aliakalnyje. Kartu su jais
buvo nužudytas ir Vladas Baro nas. 194 1 m . žuvo grup ių
vadovai Adomas Gad liauskas, Vincas Šiupinys, Antanas
Milvydas ir jų grupės .
Pri eš ui pavy ko užtikti kai kurių pogrindinių komj aunimo org anizacijų p ėdsakus. Buvo demaskuota pogrindinė kom jaunimo organizacija, kuriai vadov av o Vacys Gad liauskas. Gestapininkų apsupti , ji e kovė si iki paskutinio
kraujo lašo. Fašistai paėmė gyvus sunkiai su že istu s kom jaunuolius Vacį Gadliauską, Pe trą Unik.auską ir kitus,
žiauria i juos kankino, bet narsūs komjaunuoliai neišd avė
savo draugų. 1941 m. lapkričio 19 d . fašistai juos sušaudė Kauno fortuos e 26 •
Tačiau žuvusiuosius
pakeitė nauji kovotojai.
Pogrind inės organizacijos
plėtė savo ry šius su liaudimi, kaupė

••••••••••••

PA, f. l, ap . l , b . 44, l. 79.
PA , f. 5339 , ap . 3, b . l. l. 5; A. Viršuli s,
p . 35- 40.

pri ešui vis stipr esnius
Visur įvairiomis formomis ir įvairiomis pr iemonėmis tarybiniai patriotai kovojo pri eš okupacijos režimą,
žiugdė hitlerininkų planus, kliudė jiems plėš ti gimtąją
žemę ir panaudoti jos išteklius kovai su Tarybin e Armij a.
Lietuvos darbininkai visaip žlu gdė užduočių vykdymą
fašistų užgrobtos e įmonėse , nėjo į darbą, gadino įrengi
mus ir produkciją, įvairiais būdais sabotavo.
Pavyzdžiui, Šiaulių na ftos bazėj e , Raudonajai Armijai
trau ki antis, liko api e 10- 11 milij onų litrų įvairių degaJų ir tepalų, nes išv ežti š į didelės karinės reikšmės turtą
nebuvo ga limybės. Kai į miestą jau veržėsi oku pantai,
naftos bazės apsaugos darbininkai Petras Pučkus, Jonas
Montvidas ir Antanas Liaudanskis pa ėmė rak tus, atsuk o
sra igtus ir išleido degalus į griovį, kuris tekėjo į Vijol kos upelį 27•
Kitas pavyzdys. Vilniaus batų dirb tuvės „Aulas" darbininkai išleido avalynę frontui su broku. Vokiečių komisija Rygoje tikrind ama nustatė, kad 800 po rų aulinių ba tų - nieka las , grąžino juos į Vilnių, grasinda ma teismu 28 •
Okupacinė valdž ia su pr ato, kad daugybė avarijų, diversijų, užduočių sužlugdymų yra ne atsitikti nis daly kas.
Apie Liet uvos darbininkų pažiūrą į vokiečius okupaciniai
valdžios organai tiesiog rašė, kad „dauguma darbininkų
be mūsų ypa tingos pri evartos nepradės darbo ".
Akt yv iai kovojo su grobikais ir valstiečiai. Ji e vengė
pristatyti okupant ams produktus, sabotavo daugybę fašistinės valdžios įsakymų ir potvarkių. Hitl erininka i į tai
atsakė neregėtais žiaurumais . Pirmosiomis karo dienomis
jie sud egi no Ablingos (Klaipėdos raj .) kaimą ir sušaudė
48 jo gyventojus 29 .
Tačiau nuožmios okupantų represi jos nepasiekė tikslo: Lietuvos liaudies pas ipri ešinim as okupantams stiprėjo
ir vis dažniau vir sdavo partizaninia is veiksmai s.
smūgius.

••••••••••••
21 Parli jos is to r ijos ins titi..:tas p r ie Lie tuvos KP CK. Dokum e nlq rin kiny s, N r. 389, l. l. 2.
2s PA, f. 1, ·ap . l , b. 7, l. 27 .
20 PA , f. 3377, ap. 12, b . 12, l. 15, 16.
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Didvyri ų

ke l ias ,
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Ypač pagY:ėjo a~ti~a~istin iq ~~gri_ndin ~~l organizacijų
veikla LietuvoJ e, sutnu skmus vok1skųJų f as1s tų k ariuom enę pr ie Maskvos 194 1 m. gruod žio m ėn . Did elė Raudonosios Armijos perga lė įkvėpė tar ybinius p atriotus nauj iems žygdar biams. Fašistinėje nelaisvėj e prisikentėję
Lie tuvos darbo žmonės ėmė dar dau gia u padė ti partizanams ir po grind inink ams, aktyviau sabotuoti okupacinės
val džios pr iemones.
Labai aktyviai veikė antifašistinė pogrindinė organ izacija Panevėžyje ir Panevėžio apskrityj e. Si organizacija buv o sukurt a 1941 m. vasarą ir gyvavo iki 1942 m.
geg užės mėn . vidurio. Ji suvi enijo eilę savarankiškai
susikūrusių pogri ndinių grupių į vieningą partizanų div ersinę organizaciją. Organizacija
buvo pavadinta Karolio
Poželos vardu. Ją suorganizavo nespėję į Rytus evakuotis Panevėžio komun istai. Centrin ei grup ei, kuri apėmė
Panevėžio miestą, vadovavo buvęs Lietuvos KP(b) Pan evėži o apskriti es komit e to instruktorius Povilas Vaičiūnas,
K. Mačionis ir A. Charag ezovas. Joje veikė apie 200 žmonių - Panevėžio ir aplinkinių kaimų gyventojų. Organi zacijos nariai spausdino ir platino lapelius, rinko ginklus,
va davo žmon es, vežamus katorginiams darbams į hitl erinę Vokietiją . Kaip rodo dokumentai, Karolio Poželos vardo organizacijos nariai buvo tikri tarybiniai patriotai,
nuoseklūs int ernacionalistai.
Viename organizacijos dokum ent e pasakyta: ,,Panevėžio partinė organizacija sutinka pabėgusius iš stovyklos karo bel aisvius, siunčia juos
į būrius ir daugelį palydi iki Baltarusijos. Daug karo belaisvių partinė organizacija apginkluoja šautuvais, grana tomis ir aprūpina šaudm enimis ... Partinė organizacija
nu gabeno į karo belaisvių stovyklą dvi dėžes granatų,
kad belaisviai galėtų sunaikinti sargybą ir pabėgti iš
stovyklos" 30 •
Panevėžio apskrityj e veikusi Smilgių grupė vadinosi Juozo Greifenbergerio vardu. Ja i vadovavo Leona s
Židonis , Vladas Židonis ir Lionginas čapkevičius. Pušaloto grupė vadinosi Rapolo čarno vardu; ja i vadovavo

••••••••••••
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PA , f. l, ap . 1, b. 3, l. 20.

Juo zas Židonis. Šeduvos grupė vadinosi Kazio Giedrio
vardu . Jai vadov avo Dominykas Korizma. Grupės susidėjo
iš skyrių. Pavyz džiui, Rapolo Ča rno grupė , kurioj e buvo
3 1 pogrindininkas, turėjo 3 skyrius, kuriems vadovavo
Jonas Ruzga, Jonas Belažečkis ir Leonas Domaševičius.
Pogrindininkų tarpe atsiradęs išdavikas Česlovas Remeika išdavė K. Poželos vardo organizaciją. 1942 m. birželio 5 d. aktyviausi eji org anizacijos nariai, 48 žmon ės,
Kauno nepapras tojo teismo (Stand gericht) nuospr endžiu
Kaizerlingo miške (Kurganovos giraitėj e) buvo sušaud yti 3 1• Kiti buvo nut eisti kalėti Pravi eniškių konc entracijos
stovykloj e . žuvo ir 20 belaisvių jūreivitĮ, kuri e ruošė pabėgimą iš stovyklos. Tie K. Poželos vardo org anizacijos
nariai, kuri e n epat eko į gestapini nkų rankas, ir pab ėgę
belaisviai vėliau kovojo Gražinos vardo partizanų būryj e .
Kaun e dar 1941 m. pabaigoj e ėmė veikti didelė an tifašistinė organizacija , kurioj e buvo senų komunistų ir
komjaunuolių. Org anizacijai vadova vo komunistas Povilas Malinauskas. Komunistų tarpe buvo prityrę pogr indininkai ir užsigrūdinę kovos e revoliucion ieriai - Vlad as
Akelis, Viktoras Kunickis ir kiti. Šios organ izacijos nariai
1941 m. pabaigoj e ir 1942 m. pradžioj e sugadino tris medžio apdirbimo įmones, vien a iš jų (Jonavos gatvėj e)
sudegė iki pamatų. Vasario mėn. šios organizacijos nar iai
komjaunuoliai susprogdino du vagonus su šaudm enimis.
Sprogimo metu žuvo nemaža hitlerininkų. šančiuose buvo
susprogdintas ginklų sandėlis.

••••••••••••
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Yra nustatyt os šios sušaudytųjq antifašistinės Karolio Poželos .
vardo organizacijos narit1 pavardės : Bronius Barausk as, Kazys Bergas,
Adolfas Bučas, Leonas Cibulskis, Lionginas Capkevičius, Balys Gabrėnas,
Lionginas Geišas, Antanas Giedraitis, Jonas Ivanau skas, J onas J ereckas,
Petras Kiuras, Simonas Kavaliauskas , Kazys Kazlauskas, Petras J ermolavičius, Petras Kuprinskas, Juo zas Kuzma, Andriu s Lukianskas, Kazys
Mači o nis, Viktoras Morkūnas, Vacys Petraitis, V ladas Pink evič ius, Jurgis Požėmis, Rapolas Požėmis, Genė Pribušauskaitė, V iktoras Pribušauskas, Stasys Radzevič ius, Martijanas Rybakovas , Stasys Stankūnas, Petras
Stasiūnas, J onas Sark anas, J uozas Slekys, Petras Šlekvs, Povilas Vaičiū
nas, Stefa Valiutytė, Vladas Valy s, Teodoras Vitartas, Antan as Vailk evičlus, Stanislovas-Chaimas Zilberis, Leona s 2id onis, Vladas Zidonis
ir kiti, kol kas dar nežinomi. 2uvusiems kovotoj ams Panevėžio darbo
:žmonės pastatė paminklą.
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1942 m. sausio 26 d. P. Malinausko vadovaujama
posusirinko konspira cini ame but e Kampo
gatvėje, Nr. 4. Pasitarim e buvo nut arta da ug eliui pogrindininkq pers ikelti į miškus pas partiz anus . Tačiau gestapo agentai jau buvo susekę šią pogrindininkų vietą. Hitlerininkai apsupo namą ir par eikalavo pasiduoti. Pogrindininkai atsakė ugnimi. Kov a vyko keletą valandų. Buvo
nukautų ir sužeistų. Mirtinai su žeistą P. Malinauską hitlerininkai a tvežė į buvusią Raudonojo Kryžiaus ligoninę,
tikėdamiesi, kad, atgavusį sąmonę, jį privers
p ap asa koti
apie kovos draugus. LTSR Centrinio valstybinio archyvo
Kauno filiale yra išlikęs išrašas iš chirurginės ambu latorijos registr acijos kn yg os: ,, 1942.I.27 Malinauskas Povilas
atvyko 34o mirė 455• Diagnozė „Vulnus sclopetarium
capitis (šauta galvos žaizda )" gydytojo šerno parašas 32.
Buržuazinių nacionalistų laikraštis „Į laisvę" api e antifašistinės org anizacijos iššifravimą ir sunaikinimą rašė:
,,Kov o 1O dieną Kaun e pagal karo lauko teisę buvo sušaudyti 37 teroristų (taip okupantai ir jų talkininkai vadi no tarybinius patriotus .- P. S.) grupės nariai. J ie buvo
kaltinami priglaudę karo belaisvius ir juos aprūpinę gink lais . Be to, jie sava noriškomis aukomis rėmė komunistinį
grindininkų grupė

kurstomąjį darbą" 33.
Sušaudytųjų tarpe

buvo ir Pranas Zib ertas 34 • ,,Pranas
Zibertas, - rašė A. Sniečkus 1940 m. apie Liaudi es seimo
atstovus,- viena iš skaidriausiųjų ir va lingiausiųjų šio
Liaudi es seimo asmenybių. Gimusį ir augusį dvaro kume tyn e, ant savo pečių nešusį jau ir buržuazinėje Lietuvoj e
· baudžiavos palikimą, Zibertą anksti pa traukė vienintelis
šviesus ir taiking as darbo žmonių kelrodis - Komunistų
p artija. Tačiau bur žuazija, neapkęsdama viso, kas stoja
skersai kelio jos sava naudiški ems grobuoniškiems in te resams, sąžiningą , dorą laukų darbininką Zibertą apnarplio-

••••••••••••
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Lietu vos TSR CVA Kauno filialas , f. 522, ap . 1
borato rijos regi stracijos kny ga), b. 45, l. 28.
33 „ Į laisvę",

3-1 Suėmė

Lukoše viė:ų,

,Ja·

1942.111.1l.

ir vėliau sušaudė Vladą Akelį, Viktorą Kunickį, Stasį
Klaudiją Kuchauska ilę, K ' emen są Va z-

Kazį Lu koševičių ,

delą, Fiodorą Ivanovą .
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(Ch irurgi nės

voratinkliu, prime tė j am kriminalinį nusi kaltimą, biauriausiai
apšmeižė ir pasodino visam a mžiu i
į kalėjimą. Nemaldaudamas
Smetonos malonių, a tk aklia i,
ki e tai pasiryžęs n esut ept i savo švarios sąžinės, Zib ertas išsėdi v adinamosios
demokratijos laikot a rpio ir Sme tonos
kal ėjimuose 20 metų, tai yra bev eik pusę dab a rtinio savo
amžiaus ... Zib erta s - užsigrūdinimo ir at kaklumo p avyz dys kovotojų u ž liaudi es teises eilėse" 35 .
._
Kiek besistengė hitl erininkai priv ersti Zibertą tapti 1sdaviku, tačiau palaužti jo valios jie ms n epavyko. Tada
Zibertas buvo nugab entas į IX mirti es fortą. Paskutinie ji
Prano Ziberto žodžiai, pasakyti pr ieš sušaudymą ir vėliau
perduoti jo draugo, likusio gyvo, skamba kaip pri esa kas:
,,Būkite tvirti! Mūsų re ikalas teisus! J eigu liksi gyvas, papasakok partijai ir liaud žiai, kad žūvu kaip bolševikas .
Papasakok apie mano mirtį ir kad aš iki galo likau išti kimas bolševikų p artijai " 36 •
Toks n epalau žiamas bolševikas, bebaimis kovotoj as už
Tarybų valdžią Pranas Ziberta s visuomet
išliks Lietuv os
darbo žmonių atmintyje.
Pogrindininkų suėmimų banga per Kauną nusirit o ir
1942 me tais. Vasario 12 d. buvo sušaudyti 42 komunis ta i
už hitlerinės valdžios priemonių sabotavimą ir antifašisti nę agitaciją 37 • Kovo mėn. gestapininkai
padarė kratą
a laus dar ykloj e, kur rado daug antihitlerinių lapelių, gin klų ir sprogstamosios
medžiag os. Buvo suimta api e 150 antifašistų, kurių daugelį sušaudė 38 . Rugs ėjo 10 d . buvo sušau dyta dar 180 an tifa šistq 39 .
Šiaulių mi este veikė pogrindinė antifašistinė organizacija „4-riq A štabas". Šią organizaciją įkūrė komun ista i
Jona s Liubauskas (štabo sekretorius), Jon as Mis iulis (štabo viršininkas), Antanas Baranauskas (štabo viršininko padėjėjas). Įstodami į organizaciją, na riai gaudavo
slapyvardę ir pasira šydavo
pasižad ėjimą . Yra išlikę k e letas
jo

provokacijų

••••••••••••
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39

Liaudi es seimo stenogramos , Kaunas, 1940 m., p. 111- 112.
SR CVA, f. 702 1, ap . 94, b. 2, l. 70.
PA, f. 177 1, ap. 16, b. 93 , l. 18 .
Ten pat.
PA, f. 177 1, ap . 16, b. 19, l. 220; ap. 43, b. 4, l. 28.
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tokių pasižadėjimų:

,,Aš, Gordonaitė Riva , p as ikalbėjau
daug sykių su J. Liubausku, LKP(b) nariu, pirminės organizacijos sekretoriumi ir Šiaulių štabo sekretorium numeriu pirmu, slaptavardis .N'!14A, pasižadu dalyvauti partizanų eilėse pri eš fašistus Raudonosios Armijos naudai.
Kad ir blogiausioj padėty savo draugų ir paslapti es neišduosiu , ką tvirtinu savo parašu . Riva Gordonaitė" 40• štai
kitas pasižadėjimas: ,,Aš, Vincas Cirkelis, pasižadu dirbti
komunistų ir Raudonosios Armijos naudai. Cirkelis V.
1942.V.15" 41'
1942 m. sausio 5 d. įvykusiame organizacijos pasitarime buvo nutarta: ,,1. Greičiausiai organizuoti apylinkių
kuopeles, 2. aprūpinti kuopelių štabus maistu ir šaudmenimis" 42 •
Išaugus antifašistinei organizacijai iki 25 narių, buvo
nutarta ją pavadinti „Liaudies apsaugos batalionu" (LAB)
ir sudaryti prie štabo pagalbinę grupę. 1942 m. balandžio
28 d. LAB pagalbinės grupės štabo sekretorium buvo paskirtas Vincas čekanauskas (Ąžuolas), o štabo viršininku - Antanas Mikalkinas.
Šiaulių patriotai išardė geležinkelio bėgius, padegė
„Lino" fabriką, :Žagarėje užmušė sargybinį, iš gaisrinės
garažo paėmė apie 30 šautuvų ir kelis kulkosvaidžius .
Buvo pradėta užpuldinėti hitlerinius kareivius, organizuota tarybinių karo belaisvių pabėgimai 43•
LAB štabas ir kelios kovinės grupės persikėlė į su·
kurtą partizanų stovyklą Skaisgirio valsčiaus miškuose .
Ten buvo spausdinami atsišaukimai. Organizacijos nariai
dirbo didelį politinį aiškinamąjį darbą gyventojų tarpe.
Tačiau 1942 m. liepos mėn. hitlerininkai
susekė šią
organizaciją. Susirėmus su priešu, žuvo Jon as Liubaus ·
kas , Riva Gordonaitė, Jonas Misiulis, Vladas Šimaitis,
Vincas Cirkelis, Vincas čekanauskas, Julius Kirna, Juo·
zas Martinaitis, Lidija Kublickienė ir kiti 44 ,

···········•
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PA,
Ten
Ten
Ten
Ten

f. 65, ap. 1, b. 1, l. 14.
pat, l. 12.
pat, l. 20.
pat, l. 9-11.
pat, l. 36-38.

Alytuje hitlerininkai nuteisė mirti 35 antifašistus.
1942 m. balandžio 10 d. Alytaus kalėjime mirtininkai atsi sveikino su gyvenimu ir draugais. Sumušti hitlerinių bu delių, sukruvinti , jie ir toliau liko ištvermingi tarybiniai
žmonės . Vienas iš nuteistųjų mirti kreipėsi į savo likimo
draugus ir kitus kalinius: ,,Paskutinį kartą mums teka
saulė. Šiandien reikės atsisveikinti su šiuo pasauliu, su
savo broliais. Likite sveiki, draugai! Gal ir jūsų, liekančiųjų, laukia
toks pats likimas . Bet neliūdėkite - ateis
laikas, kai už mūsų brolius, už mūsų kančias atkeršys nenugalimoji Raudonoji Armija!" 45 Tą dieną visi 35 buvo
sušaudyti miškelyje prie Alytaus. Sušaudytųjų tarpe buvo
gydytojas Viktora~ Mozovka, Mykolas Rybakovas, Andrius Akromas, Feliksas Čeikauskas, Juozas Kantaravičius .
Tačiau priešo žvėriškumai ir represijos nepalaužė pogrindininkų, jie ir toliau vedė antifašistinę agitaciją, neleido okupantams pilnutinai panaudoti Lietuvos turtų.
Daug tuo metu vietiniai gyventojai padėjo pabėgu
siems iš nelaisvės tarybiniams kariams . Okupantai visaip
baugino gyventojus, ėmėsi represijų.
Yra išlikęs Vilniaus karinio kom endanto Cenpfeningio
1941 m. liepos 8 d. skelbimas, kuriame sakoma: ,,Tas,
kuris slepia, maitina, apr engia ar kitais būdais pad eda
Raudonosios Armijos kariams, vengiantiems nelaisvės ,
baudžiamas mirtimi" 46 • Savo grasinimus okupantai įvyk
dydavo . Už tarybinių karo belaisvių slėpimą Šaukėnų
miestelyje (Šiaulių apskr.) turgavietėje buvo pakartas
valstietis P. Kupraščenka ir kiti 47•
Tačiau hitleriniams pavergėjams nepavyko sustabdyti šio patriotinio judėjimo. 2.inomi šimtai atvejų, kai paprasti Lietuvos darbo žmonės, rizikuodami gyvybe, gelbė
jo daugelį Raudonosios Armijos kareivių ir karininkų,
atsilikusių nuo savo dalių, pabėgusių iš karo belaisvių
stovyklų, slėpė juos pas save. Kilnų patriotinį Lietuvos
darbo žmonių elg~sį , jų atsidavimą Tėvynei, meilę Rau•••••••••••■1
ITaMŲKUC, CoBeTcKan MTBa, MocKBa, 1949, cTp. 84.
Partijos istorijos institutas pri e Lietuvos KP CK. Dokumenlt\ rinkinys, Nr. 400, l. 19.
47 HiHerinė okupacija Lietuvoje, p. 326.
u
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-dont1jai Armija i rodo šis liC'lu vio va lsli č ia l .c.1
za usl o še imos iš Guroniq kai mo (Lazdijq apsk r.) pavyz dys. S0ima
slėpė pa bėg u s iu s iš stovyklos ta rybin ius ka riu s . Dėkingi
tar ybin iai ka riai paliko jai a tminimm pačiq pa d a rytą m .
dinQ d ' žutQ su užrašais ir picš in ' liais. Sta i vi nas už.rašas,
išd gintas ant d ėžutės si n e lės: ,.Drau gai! Vokiškoji burzuaz ija , fašistai, a p gavę sa vo li a udį šm ižiu api TMybq
'ąjungą, mobilizavo ją bai siam pave rgiam aj am ka rui. Tarybin · liaudis, n0žinanti bur žua zinio melo ir išnaud ojitT10,
krūtine stojo ginti savo vienint elQ pasaulyj e socia lis tinę
Tėvynę. Tikėkite ! Artin as i ta va lan da, kai fašistinė gyvatė bus sutrai šky ta ir T R darbo žmonės paspa us ra nk as
Vakar q darbo žmonėms, lik tada vi ešpata us taika ir laiming as Europos tautq gyve nim as. Te gyv uoj a Europos tautq brolybė ir bendradarbiavimas! Tegy vuoja TSRS - viso
pasaulio darbo žmon i ų tėvynė ! Te gyv uoj a n enugalimoji
Raudonoji Armij a!" 48
Didel į ir atsakin gą da rbą, kuri ant pa rtinio po gr indžio
ir parti zaninio judėji mo centrus ir tiesiogiai vadovaujant
j q veiklai respublikoj e, reikėjo atlikti Lie tuvos KP(b)
Centro Komit etui ir vie tinėms pa rtinėms organizacijoms
okupuo tos Lietuvos teritorijoj e. Nors Lie tuvos komunistai tur ėjo dau giametį kovos su buržuazine diktatūra patyrimą, bet nepaprastai sunkiomis hitl e rinės okup aci jos
sąlygomis reikėjo mokytis iš naujo . Pasik eitusios aplinkybės reikalavo iš pogrindinių partinių darbuotojų naujtĮ
organizacinio ir politinio da rbo įgūdžių. Ir komunistai
sėmėsi šių įgūdžių pr ak tiniam e darb e . Pravertė ir ankstesnės kovos pa ty rim as.
Kaip jau minėta, Lietuvos KP(b) CK atliko didelį darbą, parinkd amas vadovaujančius par tinius darbuotojus iš
įvairių Lietuv os apskričių ir pasiųsdamas juos į pri ešo
užnu ga rį vadovauti pogrindiniam partiniam darbui ir partizanini am judėjimui.
Lietuvos KP(b) Centro Komit etas respublikos partinėms organiz aci joms iškėlė šiuos kovinius uždavinius :
,.1. Atkurti ir organizuoti pogrindinių partinių organi~ «ConeTcKast A1nna »,
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zacijų veiklą;
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2. Org anizuoti gyve ntojų tarp e po litin į-masinį d arbą,
siekia nt su1.lu gdy li v isas voki š kųjtĮ ok upan l.q pri mon es;
3. Organizuo ti pa rti za ninį judėjimą ir va do va uli ja m;
4. Orga nizuoti dive rsinį da rbą , pirm iausia pri ešo komunikacijos e ;
5. Dirbti informaci nį-supažindin amąjį darbą a pie padė tį Lietuvoj e , karin es, ekonomin es ir politin es vo ki eči tl
priemones " '19•
1942 m. kovo mėn. lė ktuvais buvo permes tos dvi parliniq d arbuotojtĮ gru pės su Lietuvos KP(b) CK sekr e toriu mi l. Meskupu -Adomu, ,.kuri am buv o paves la org anizuoti
pogrindini o partinio da rbo Lietuvoj e centrą" fio.
Nea pykanta pri eš ui, T ėvynės me ilė , laisvės ir la imingo gyv enimo tro šk imas skat ino Ta rybų Lie tuvos pa trio tus kiek galint aktyvi a u prisidė ti pri e kovos pri eš nea pkenčiamu s grobikus. l. Meskupas-Adom as savo 194 1 m.
rugs ėjo 27 d . lai ške še imai rašė : ,,Kiekvi enas pri va lo aktyviai da lyva uti šioj e ko vo je ir įnešti į ją maksimumą to,
ką jis su geba. Reikia būti ten, kur galima labia usiai būti
naudingu kovoj e pri eš aršiausią žmonij os priešą - naciz mą. Mirtis ne ka rtą ja u stovėjo man pri eš akis, ir aš
niekad nesusvyrava u . .. J eigu teks at iduoti gyvybę už
partijos re ikalą , už darbin inkq klasę, aš padarysiu tai su
pasidid žiavimu" 5 l.
Visas sąmoningas Meskupo-Adom o gyve nimas buvo
skirtas kova i už didžiųjų marksi zmo-lenini zmo idėjq igyvendinimą Lie tuvoj e. Būdamas 17 me tų, jis pradėjo revoliucinės kovos
kelią : 1924 m. istojo į komjaunimą,
1929 m. kalėjime buvo priimtas i LKP gre tas , p er 14 revo liucinio darbo metų jis penkis kartus buvo suimtas,
api e šešerius me tus kalinamas. Meskupas -Adomas praėjo
dide lę revoliucinio pa rtinio darbo mokyklą, nuo komj aunimo kuopelės sekr etoriaus išaugęs į žymq partij os veikė
ją . Nuo 1938 m. pr adžios jis buvo LKP CK Politinio Biuro
ir sekretoriato nar ys.
,

9 Mast 1959 r .

PA, f. 177 1, ap . 16, b . 93, l. 237- 238.
so PA, f. l , ap. l, b. 19, l. 95 .
5 1 PA, f. 69, ap. l, b. 6, l. 11.
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Savo 1942 m. vasario 10 d. laiške Lietuv os KP(b) Centro l omitetui Meskup as-Adomas rašė: ,,Reiki a imti s visų
priemonilĮ, kad mano g rupė būtq pasiqsta į Lie tuvą . Tai
ypač svarbu šiuo metu, kai front as ar tėj a pri e Lie tuvo s.
J eigu artimi ausiu melu nepasiseks išvykti lėktuvu, tai reikia eiti pėsčiomis" 52• l. Meskup as ir jo grupė veržėsi ki ek
galint grei či a u įsijun g ti į aktyvi ą kovą pr ieš okup antu ~.
Formuodamas ope ra tyvinę grupę, Lietuv os KP(b) CK
kruopščiai a trinko ki ekvi eną kandida tūrą . Partij a, siq sdama žmones į pri ešo užnugarį, žiūrėjo, kad jie a titiktq
įvairi a usius reikalavimus. Narsum as ir šalt akr auji škum as,
sumanumas ir ryžtingumas, i štve rmė ir pasiaukojim as, vi etinių sąlygų pažinimas ir mokėjimas rasti keli ą į papr asto
žmogaus širdį. Ir, žinoma, pirmutinis ir svarbi ausias reikalavi mas - atsidavim as Tėvyne i, partijai, komunistinis
id ėj iškumas, apimąs vis as mintis ir poelgius.
Tokie išbandy ti kovotojai buvo šių dviejų grupių naria i: komuni stai Petras Pajarskis, Juoz as Daš kauskas, Tomas Ta mulevi čius, Stasy s Volkovičius, Alt eris Klein eris,
Stanislov as Šklėrius, Alfonsas Vildžiūnas, Miron as Voitenka, Valerij onas Mockus, Al eksandras Jacovskis ir Lietuvos komj aunimo organiz acijos nariai - Lietuvos LKJS CK
sekr etoriu s l. Icikovi čius-Richard a s, Lietuvos LJ<JS CK
instruktoriu s Kušelis Eljaše vas ir kili. Vi ena iš š.ių grupių
pra dėjo da rbą ši aurės Lie tuvoj e 63 , kita - pie tų 54•
Lietuvo s KP(b) CK toliau organizavo partinį pogrindį
Lietuvoj e, stiprino vadovavimą jam. Lietuvos KP(b) Ce nt-

•••••••••••.,

PA. f. 1771, ap. 16, b . 72, l. 10.
Lie tuvos KP(b) CK Operatyvi nė g rnpė, vad ov auj a ma T. M es kup o·
Ado mo, buv o pasi ųsta i pr i0{,o užnuga rį 1942 m . k ov o 7 d . Ji turėj o
nusil e isll Rok išk io apy linkėse. Tačiau dėl ne pala nk itl o ro sąlygq l ėktu
v as kiek nu k ryp o nuo kur so , ir grupė p araš iut ais nus ile ido ne pails tamoj e j ai v ie loj e Tarybų La tv ij os mišku ose (ne toli Torkelės kaim o ) ir iš
te n išėjo i Lie tuvo s teritoriją N. Radv ili ški o apylink ėse. 1942 m . k ovo
13 d . mH,ke netoli Smailių ko lm o grupę užpuolė da ug did es nis p olici ·
n l nkų būrys Ir ji visa iuvo . Zr. PA , f. 09, a p. l, b . Ia , l. 12 .
64 Į Pie lų Li etuvą Lietuv os KP(b) CK Op eraty vinė grupė, vad ov a u·
jam a J. Dašk au sko, buvo pasi ųsta 19 42 m . kovo 17 d . Grupė nu sllel <lo
R0dn inkų g ir ioj e Ir iš te n Išėjo l Va rėnos apskrl lĮ. Be ve lk vi sa grnpė
(Išskyru s Vytą Bieliausk ą) ž uvo 1942 m . ba la nd žio 12 d . Zr. PA, f. 3,
a p . 1, b. l, l. 2.
52
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ro Komit eto 1942 m. baland žio 15 d. nu tarim e kalbama
apie tai, kad reiki a „parinkti iš partinio , komj aunimo ir
palikim o n epartini o aktyvo api e 200 vyrų ir moterų, kurie nepateko į divizij ą, ir paruo šti juo s darbui pri ešo užnu garyj e Lietuv oje . Tam tikslui pasiųs ti a tsakin gus dra ugus į a tskira s sritis ir ši fruo tą telegramą Liet uv os TSR
LKT į galiotinia ms respublik oms ir sritim s" 5r._
Be to, Lietuvos KP(b) CK priėmė nuta rimą formuoti ,
apmokyti ir pasiųs ti į okupuotą Lietuv os te ritorij ą
200 žmonių iš 16-sios lietuvi škos ios šaulių di vizijos 56 . Vi si
šie žmonės buvo siunčiami i LKP(b) CK žinią.
Baigusius apmokymą dra ugus Lie tuvos KP(b) CK sistemin gai grupėmis siuntė į pr iešo užnu ga rį. Grupėms buv o·
keliamas uždavinys suaktyvinti par tinę ir pa rtizaninę kovą vi etoj e, į traukti į j ą plačiąsias gyven tojų mases. Siun ciamos į užnugarį grupės buvo aprūpinamos „Sever " tipo
radijo siųstuvais ryšiams palaikyti su Lietuvo s KP(b) CK
per žinybinius radijo maz gus .
1942 m. vasa rą tarp pasiųs tųjų į užnu gari g rupių buvo: ,.Dorochov o" grupė (vadas Kuzma Nikonovas ) Ukmer gės apskrityj e 57 , ,,Miško" g rupė (va das Vilh elma$
Mi č iūnas) 58 ir „Zuiki o" grupė (va das Petras Kulk a) 50•••••••• •• ■■1

PA , f. 177 1, ap . 16, b. 69, l. 3.
T e n pat , l. 5.
67 „Doro c hovo " Į?rupė buv o p a siqs la 194 2 m . ru Į?piūčio 24 d . Ją
sudarė : Pe t ras Darg už is (Med e lis). M e lc hij oras S lravin skas (Kamp as ),
Mik a s Ozi m iclavič iu s (Pet ra itis ), Kazy s Pakanav i čiu s (Kud irka ). V isa
g 1upė fovo
HM2 m .
68 „M iško" g rupė Į pri e šo ui nugar i buvo pa silJsla 1942 m. ruĮ? pi u 
č i o 24 d . J ą sud arė : Evsta fiju s Do lo lovu s (Trumputi s). VKP (b) n a rys nuo •
1939 m ., Pran us C ibul skis (Ta ura s), Povi las Bink is (J udr ys). V ladas Č:e•
balori ūm1s (Šuk ys), J ulius Ze lv ys (Koj e lis), du p asta r iej i n etru k us la poge slap o ag e nt a is. V. M i či ū nu i iuvu s, grupė iširo . P . Bink is, E. Do lolo •
vas Ir P. C ibu lskis p risi jungė pri e „Zu iki o " grup e s.
50 „Zu ik io" grupė į p rie šo uinugu rį buv o pa siqsla 1942 m. rug pi ū.
ėlo 8 d. J ,1 suda rė: Jo na s Ab uk au skas (Roz all s), VKP( b) na rys nuo193 4 m., Ko nstunlin as Dud lau skas (Zioga s), VK P(b) narys nuo 1942 m.,
Ant a nus Zub uli onl s (J u rgu lli s). VKP(b) n ary s nuo 1936 m ., Ba lys Silei ki s
(Jurguti s), l spunlj os I<P na rys nuo 193 4 m„ U ongi nas Baku lis (Ja nkaus k us), Ll<.JS n a rys nu o 1940 m., Pe tra s Goštau tas , LKJS na ry s nuo
1940 m ., Bo les lovas Kim sa , LKJ S na ry s nu o 1940 m., Sam lej us Jako bso •
n as , U<JS nury s nuo 1936 m .
55
60
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Utenos apskrityje, ,,Petro" grupė (vadas Michailas Afoninas) - Trakų apskrityje 60 , ,,Grigo" (vadas Stasys Apyvala) - Švenčionių apskrityj e 61 , ,,Dubrovskio" (vadas Timofejus Golubovas) - Rokiškio apskrityje 62 , ,,Dūdos" (vadas
Jonas Bakutis) - Šiaulių apskrityje 63 , ,,Kov:o" - Kauno apskrityje 6 4, Vlado Bieliausko - Šakių apskrityje 65,

~-··········
'

60 „Petr o " grupe
! pn eso užnugarį buvo pasi lĮsta 1942 m. liepos 3 d. Ją sudarė: Fiodoras Pu šakovas (Ge nys ), VK P(b) narys nuo
1939 m., Teofilis Mončiunskas (2:virb lis), VKP(b) n a rys nu o 1942 m.,
Antanas Rinkevičius (Arūnas), VI<P(b) narys nuo 1940 m., Baly s Dalangauskas, LKJS narys nu o 1940 m., Jonas Mikulevičius, VKP(b) narys
nuo 1939 m., Antanas Skukaus k as, Jonas Ban elis.
61 „Gr igo" grupė i pri ešo užnugarį buvo pasiųsta 1942 m. rugpiū
.č io 24 d . Ją sudarė: J onas Savičius (Baslys ), Samu e lis lsk inas (Lelys),
Urij us Susle ris (Ratas), Moisiejus Kuniskis (Raibūnas), Bened ikt as A leknavičius (Č:arbas) - visi LKJS nariai nuo 1940 m ., Juozas Deršonas
(Dalys) ir Juozas Bag donas (Bū g nas) .
62 „Dubrovs k io" grupė į pr iešo užnugarį buvo
pasiųsta 1942 m.
rugpiūčio 24 d. Ją suda rė: Jonas Butkevičius (Alvitas).
VKP(b) narys
nuo 1942 m., J onas Gronskis (Belioni s), VKP(b) narys nuo 1940 m.,
Jo nas Bagdonas (Sasnauskas ), VKP(b) narys nuo 1940 m., Jonas Kavaliauskas (Armaitis ), VKP(b) nary s nuo 1942 m., Jakovas Karp ovas (Voron ovas). VKP(b) narys nuo 1942 m ., Evstignėjus Zaičikovas (Marko va s),
Jonas Tarvydas (Simonis), J onas Buivydas (Tverkus). Gavrilas Klyčiovas
(Kiela), Jonas Misiūnas (Mickus) - v is i LKJS nariai nuo 1940 m., Feok tistas Morozovas (Moras) vėliau lapo išdaviku.
63 „Dūdos" grupė buvo pasiųsta į priešo užnugarį 1942 m. rugpiū
čio 29 d . Ją sudarė : Mykol as Sunakevičius (Sirokov as ), VKP(b) nar ys
nuo 1932 m., Rapola s Rimdžius (Kanapinis), VKP(b) narys nuo 1934 m„
Stasys Kurseviėius (Aleksandravičius), VKP(b) narys nuo 1940 m., Albertas Kinastas, LKJS narys nuo 1940 m . Kovo je su prie šu žuvo
R. Rimdžius ir A. Kinastas. S. Kursevičius ir M. Sunakevičius įstojo
į „Ker šytojo" būrį (Rasei nių apskr.) . J. Bakutis iš kovos pasitraukė.
64 „Kovo"
grupė į pri ešo užnu ga rį buvo pasiųsta 1942 m. rugp1ūėio 23 d. Ją sudarė: Jonas Ma rina s (Kovas ), Julius Kvaracėjus, Alfonsas Petrauskas (Laivys), Arefejus č:ernyševas (Pe trovas), Stasys Morkūnas (Mėlynas), Ivanas Kru gliako vas . Grupę išdavė J. Marina s, ir priešas ją likv idavo. Tik ta i J. Kru gliakovui pavyko išv engti arešto, j is
įstojo į būrį „Už Tarybų Li e t uvą".
65 Vlado Bieliausko
grupė į pr iešo užnugarį buvo p as iqsta 1942 m.
rugpiūčio 23 d. Ją sudarė Antanas Gryba s (Slaptys), VKP (b) narys nuo
1933 m ., Antanas J ocius (Prūdailis), VKP(b) nary s nu o 1936 m ., Povilas
Kr i aučiūnas (Baziliauskas).

66

„Arl ausko" - Zarasų apskrityje 66 , Jono Vo sy liaus ir Liudo
Lapinsko (Dėdėno) - Biržų apskrityje ir kitos. Iki 1942 m.
lapkričio mėn. į priešo užnugarį buvo pasiųsta 200 žmonių, jų tarp e 107 komunistai,
61 komjaunuolis
ir 32 n epartiniai aktyvistai 67 • Į okupuotą Lietuvą grupes siuntė
ir kitos žinybos. Antai į Vilniaus apskritį buvo pasiųsta
„Pionierių" grupė, į Kauno apskritį -,,Keršy tojo" grupė
(vadas Kazys Trinkūnas), į Trakų apskritį- komjaunuolių grupė, kurią sudarė V acys Jūras, Grigorijus
Piktys ,
Viktorija Garjonytė ir Andrius Dagys.
Daug elis iš jų buvo ilgus metus sėdėję bur žu azi niuos e
kalėjimuose, tvirtai tebetikėjo socializmo
p erg ale . Be to ,
buvo siunčiami žmonės, gerai pažįstą vietovę, kur ji e ms
reikėj o veikti. Šios Centro Komit et o pri emon ės labai padėjo augti ir vystytis
Lietuvos pogrindinėms organizacijoms b ei partizanų būriams.
Lietuvos KP(b) CK nurodymu šios organizacinės grupės kūrė partijos
miesto ir apskričių komitetus , kurie
tiesiogiai vadovavo partizaniniam judėjimui ir politiniam
darbui gyventojų tarp e. Iš pradžių šie komit etai buvo suorganizuoti Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Ut enoj e , Alytuje,
Tr akuos e , Ras einiuose. Ji e dirbo labai vaisingai. 1942 m.
pabaigoje partizanų būrių ir pogrindinių organizacijų
padaugėjo . Iš 23-jų Lie tuvoj e buvusių apskričių 17-koj e
veikė kovingos , glaudžiai
su gyventojais
susijusios pogrindinės partinės ir komjaunimo
organizacijos 68 . Jos
dirbo platų organizacinį darbą: kompl ekt avo partizanų bū
rius, organizavo jų aprūpinimą , skleidė liaudyj e li epsningą bolševikinės tiesos žodį . Netrukus
ir kitose apskrit yse
susikūrė pogrindinės organiz acijos .
Vadovaudamiesi
V . Lenino nurodymais, kad, ,,esant
plačiai organizacijos
sud ėčiai , nėra galima griežta konspi••••••••••■■1

„Arla usk o " grupė i priešo užnugari buvo p asi ųsta 1942 m. rug24 d. Ją suda rė : Juozas Eišvydas (Zub rys ), VKP (b) narys nuo
1939 m., Ju stinas Sutas (Ezys), VK P(b) narys nu o 1939 m ., Vlad islava
Jakimovič (Kru g lova) , LKJ S narė nuo 1939 m. , Grigorijus Ankudinovas
(Armonailis), Jo nas I!garūbis (Va bal ys), Leonas Ju sius (Putinas), V lada s
Sap okas (2:vyras ); pastarasis iš kovos su pr iešu pasitraukė.
67 PA, f. l, ap. 1, b. 19, l. 207.
68 PA, f. l , ap . l, b. 19, l. 96 .
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racija"

69 ,

taip pat savo politinio darbo pa tyrimu buržuaLiet uvos sąlygomis, partijos pogrindiniai kom it e ta i
(kuri e iš pradžių buvo tarpapskriliniai , t. y. apėmė ne vienos apskrilies teritoriją), kūrė nedid e les po grindin es organ izacijas. Pavyz džiui, Kaune 194 1- 1942 m. buvo sukurtos 32 pogrindinės par Linės organizacijos , kurio se veikė
138 komunistai 70• 1942 m. vasarą ėm ė dirbti partij os Kauno mies to ir apsk rities pogrindin is komitetas, kuri am vadovavo šie sek retoriai: Leiba Solominas (Pra nas ), Fe dotas
Krugliakovas (Lau kys ), Juo zas Bilys (Jurga itis); komite tų
nariai buvo : Petras Ry bakov as (Bernaitis), Vitoldas Urban avičius (Janulis), pasiųsti į pri ešo užnuga rį su „Prano"
grupe 71• Komiteto nariai užmezgė ryšius su pogrindinėmis
partinėmis organizacijomis,
kūrė naujas organizacijas.
Vilniuje ir Vil ni aus apskrityj e 1942 m. dirbo Liet uvos
KP(b) CK pa siųsta į pr ieš o užnu garį grupė „Alksnis". J ą
sudarė: Vitoldas Senkevičius (Margis) , Alb ert as Kunigė
nas (Alksnis), Vladislavas Zapolskis (Zaleskis), Bronius
Timinksas, Grigorij us Mois ej enka ir kiti 72 . Šios grupės
nariai susirišo su geto pogrindin e partin e organizacija,
kurią suorganizavo
buvę Vakarų Baltarusijos
Komunistų
partijos nariai: Icikas Vitenbergas (Leonas), Borisas šeršn evskis (J uodaitis), Sonia Madeiskerytė (Mania) ir kiti.
Buvo užm e gzti ryšiai ir su J ano Pševalskio sukurta pogrindine parti ne grup e 73 • Buvo sukurtas pogrindinis partijos Vilniaus miesto komit etas. Į komitetą įėjo: J ana s Pševalskis, Icikas Vitenbergas, Sonia Madeiskerytė, Borisas
še ršnevskis ir Makaras Korablikovas 74. Pogrindinio parti jos mi es to komiteto užda vinys buvo dar plačiau išvystyti
pogrindinių pi rminių partinių ir komjaunimo organizacijų
darbą. Nuo pat pirmųjų savo v eiklos žingsnių pogrindinis partijos miesto komit e tas nutarė suorganizuoti spauszinės

•••••••••••••
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V . J. Lenina s, Raštai, t. 5, Vilnius, 1951, p . 4 11.
Duomenis autorius ėmė iš pogrindininkų asmens bylq bei jų atsiminimų, saugomų Lietuvo s KP CK Partar chyve.
71 PA, f. 5324, ap. l , b. l, l. 14.
72 PA, f. 9, ap. 1, b. 1, l 2.
73 PA, f. 3377, ap. 3377, b. 885, l. 3.
74 PA , f. 3377, ap. 10, b. 354, l. 2.
70

68

tuvę,

buvo ieškoma

šriftų, spaustuvin i ų dažų

ir pop ie-

75 •

riaus
Tu o me tu „Alksnio " grupė nete k o savo radijo siųstu
vo, ir ryšys su Lietuvos KP(b) Centro Komit etu nutrūko.
Ryšiam s su Didžiąja žeme at kurti 1942 m . vasarą grupės
vadas pasiūlė, kad Vilniaus po grind in inkai pasiųstų du
u žg rūdintus, narsius ir patyrusius draugus per fronto liniją ry šia ms nust aty ti. Pereiti fron to linij ą buvo pasiųsta
Sonia Madeiskerytė . Uždavinys buvo laba i sudėtingas.
Nustatyti gyvą ryšį, turint galvoj e tai , kad iki fro nt o lin ijos buvo toli, kad eiti pėsčiom tiek Baltarusijos, ti ek Lietuvos teritorija buvo nepatikim a, prak tiškai 1942 m., pasirodė, buvo bevei k n egalima. S. Madeiskerytė buvo sulaikyta Velikij e Lukuos e, i.ačiau j ai pavyko pasprukti iš
gestapo nagų ir grįžti į Vilnių 76 .
Kartu su pogr indiniais pa rtijos centrais ir Lietuvo s
KP(b) organizacijomis, jų vadovaujamos, kūrėsi ir k omjaunimo pogrindinės organizacijos.
Kaun e ir jo priemiesčiuose jau 1942 m. veikė 17 komjaunimo organizacijų 77 . 1942 m. rugpiūčio mėn. bu vo sukurtas pogrindinis komjaunimo miesto komite tas. Jį sudarė: Marijonas Martynaitis
(sekr et orius) , Mykolas Vilkauskas, Vladas Pe trauskas (nariai) . Komja unimo pogrindinėje
organizacijoje veikė 85 n ar iai 78 • Aktyviausi organizacijos
nariai buvo Hu bertas Borisa , Julius Korbut as, Al gird as
Paulauskas. Komjaunuolio
Vlado Petra usko pad arytu
štampu su įrašu „Mirtis okupantams" pogrind ini nkai šta mpavo vokiečių išklijuotus ske lbimus 79 • Komjaunimo miesto komit etas 1942 m. Spalio švenčių išvakarėse rašomąja
mašinėle išspausdino ir išplatino apie 300 egz. atsišaukimų
į miesto jaunimą . Mi esto komj aunuoliai padegė fabriką ,
kuris hitl erininkams gamino sur enkamuosius standartinius
barakus. Mėsos kombin a te „Maistas" buvo suorganizuota

••••••••••••
1s PA, f. 3377, a p. 3377, b . 885, l. 3.
76 M. Mlceika, Sonia Madeiske1ytė, ,.Komunistas" , Nr . 3, 1964, p . 70.
77 PA, f. 4421, ap . 3, b. 34, l. 51.
78 Ten pat.
79 A. Vlr§ulis , Didvyrių kelias , p . 92.
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traukinių

katastro fa. Oro pavojaus me tu komjaunuoliai
Kauno stotyj e padegė traukinį. Sudegė 3 vagonai.
Kauno komjaun imo organizacija palaikė ryšius su partizanų būriu „Už Tarybų Lietuvą". Komjaunuoliai
žvalg ė
mieste, iš miesto veždavo partizanų būriams ginklus,
šaudmenis ir vaistus, nuv esdavo pas partizanus patriotus,
norėjusius ginklu kovoti su pri ešu 80 .
Hitlerininkams pag aliau pa vyko užtikti Kauno komjaunimo organizacijos pėdsakus. Narsiųjų mirtimi žuvo komjaunuo liai Ona Birulinaitė, Janin a Cižina uskaitė, Leonas
Borisevičius, Serge jus Petrauskas, Elja šmuilovas ir kiti.
Nuo 1942 m. Vilniuj e veikė pogrindinė organizacija,
kurią organizavo komunistė S. Madeiskerytė ir komjaunuoliai A. Kunigėnas bei V. Senkevičius. Ji mi este vykdė
dideles diversijas: padegė karinį sandėlį, susprogdino keletą garvežių ir traukinio sąstatą.
Oberštrumbanfiureris Krisas pasipiktinęs pranešė savo
vyresnybei apie tarybinės aviacijos antskrydį ant Vilniaus
1942 m. kovo 23 d. ,, ... Vertas dėmesio faktas, kurį past ebėjo daugelis vokiečių darbuotojų įvairiuose miesto mūsų
skyriuos e : raudonomis šviečiančiomis kulkomis iš žemės
buvo duodami signalai puolantiems lėktuvams, kurie po
to taikliai numetė savo bombas" 81 •
1g4 1 m. pabaigoj e įsikūrė didelė komjaunimo organizaci j a Raseinių apskrityj e, kurioje 1942 m. veikė 87 nariai 82 . Jai vadovavo komjaunimo apskrities komit eta s,
kurį sudarė J. Tei šerskis, J . Savickas, G. Stoškevičiūtė.
Komjaunimo organizacija daug prisidėjo, organizuojant
partizanų būrį „Keršytojas".
Komjaunuoliai gaudavo ir
išsiųsdavo partizanams ginklus, šaudmenis, sprogstamąją
medžiagą, vaistus.
Daugeliu atvejų komjaunuoliai patys organizavo partizanų būrius. Antai Švenčionių apskrityje partizanų būrį
„Vilnius " suorganizavo komjaunuolis Tarybų Sąjungos
Didvyris Stasys Apyvala, kuris 1943 m. birželio mėn. buvo

••••••••••••
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PA, f. 5339, ap. 3, b. l, l. 8-9.
Lietuvos TSR CVA, f. 59, ap . l. b. 7, l. 27.
PA, f. 534 1, ap. l , b. l , l. 1- 5.

priimtas į partiją, o tų pačių metų spalio mėn. buvo išrinktas Lietuvos KP(b) Švenčionių pogrindinio komit eto
pirmuoju sekr etoriumi.
Daug pogrindinių komjaun imo organizacijų buvo
Švenčionių, Utenos, Biržų apskrityse.
Jos padėjo vietinėms partinėms organizacijoms plėsti partizaninį judėji
mą pri ešo užnugaryj e, dirbti politinį darbą gyventojų ir
partizanų tarp e. Kiekv iename partizanų būryj e buvo diversinės jaunimo grupės, kurios vykdė drąsiausias ir pavojingiausias operacijas 83 •
Pogrindinės partinės ir komjaunimo organizacijos dirbo didelį organizacinį darbą, kompl ektuodamos partizanų būrius, juos aprūpindamos maistu ir šaudmenimis,
skleidė liaudyj e ugningą bolševikinės tiesos žodį, kuris
pasiekdavo kiekvieno tarybinio patrioto širdį, stiprino
žmonių tikėjimą, kad pergalė pri eš hitl er inius okupantus
bus laimėta.
1942 m. ba landžio 26 d. Maskvoje įvyko Lietuvos visuomenės atstovų mitingas. Šio mitingo dalyviai per rad iją ir spaudą kreipėsi į Lietuvos liaudį : ,,Broliai ir seserys
lietuviai! Visi, kam rūpi Lietuvos ir lietuvių tautos likimas ir jos ateitis! Kilkite į šventąją kovą pri eš hitlerinius
okupantus. Stiprinkite vieningąjį antihitlerinį lietuvių
tautos frontą, stiprinkit e komitetus kovai pri eš okupantus.
Dabar ir ateityje tėvynė vertins kiekvieną patriotą pagal
Lai, kaip jis buvo kovojęs prieš fašistinius okupantus" 84 .
Mitingo kr eipimasis suvaidino . didelį vaidmenį, telkiant Lietuvos liaudį, mobilizuojant jos jėgas tolesnei ko vai prieš okupantus. 1942 m. balandžio 29 d. ties Kaunu
Lietuvos pogrindininkai sukėlė stambią geležink elio katastrofą, nuversdami nuo bėgių fašistinį karinį sąstatą su
kariuom ene. Kata strofa buvo tokia didelė, kad hitl erininkai per visą savaitę naikino jos padar inius 85 • Fašistini us
karinius traukinius nuo bėgių nuvertė taip pat ir „Liaudies keršytojo" būrys , ,,Petro" grupė bei kiti.

••••••••••••
3

PA, f. 4421, ap . 3, b. 32, l. 72-73.
Kovoje pr ieš hitlerinę okupaciją, !.,ietuvos KP(b) atsišaukimai Didžiojo Tėvynės karo metu, p. 31.
85 PA, f. 177 1, ap . 16, b. 95, l. 7.
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Lietuvos KP(b) Centro Komit e tas 1942 m. liepos mėn.
kr eipim esi į Lie tuvos partiza nu s rašė: ,,Drąsieji Lie tuvos
pa rt izana i ir partizanės ! Ir j ūsų k a ržyg iška talka visų
laisvę mylinčių tautų kovoj e pri eš hitl e rinius žmogėdras
pad eda priartinti neišvengiamą hitlerinės Vokietijos žlugimo valandą, Lie tuvos išvadavimo, lietuvių tautos laisvės
valandą.

Dar labiau sustiprinkit e savo smūgius vokiškiesi ems
žmogžud žiams. Mu škit e juos, kaip kad mušė mūsų pro tėviai kruvinus vo kišk uosi us kryžiuočius" 86 •
1941- 1942 m. okupantus mušė Lietuvoje jau 12 partizanų būrių ir 24 atskirosios grupės (žr. l schemą). Sėk
mingiaus iai su pri ešu kovėsi Alytaus apskrityj e partizanų
būrys „Dainavos partizanas", vadovaujamas J. Barausko,
Biržų apskrityj e - būrys „Kęstutis", vadovau jamas J. Vosy liaus, Raseinių apskrityje - būrys „Keršyto j as" , vadovaujamas I. J eleckich ir S. Kursevičiaus, Švenčionių
apskrit yje - būrys „Bičiuliai " , vadovaujamas J. Vildžiū
no, ir ki ti.
Daug elis grupių, atsiųstų Lietuvos KP(b) Centro Komite to iš Didžios ios žemės 1942 m., išaugo į partizanų būrius,
įstojus vieti niams gyv entojams . Antai „Prano" grupė, kuriai vadovavo L. Solominas, tais pačiais metais išaugo
į partizanų būrį „Už Tarybų Lietuvą". Būrį sudarė 4 grupės, iš viso 67 žmonės.
Hitl eri nis vadeiva Lie tuvoje fon Rent elnas 1942 m.
birželio 22 d. savo kalboj e per Kauno radiją pasakė: ,,Tie,
kuri e gyv ena miško tankumynuose, neturi tikėtis, kad ji e
liks nepastebėti ir galės nuslėpti savo darbus - j ie turi
būti sun aikinti " 87 •

Tačiau „tie, kuri e gyveno miško tankumynuose", neišsigando . Jau 1942 m. rugpiūčio mėn. patys vokiečiai pranešė, kad Vilniaus rajone jiems teko susiremti tikrame
mūšyje su partizanų būriais 88 .

••••••••••••
Kovo je prie š hitlerinę okupaciją, Lietuvos KP(b) a tsišau kima i Didžio jo Tėvynės k aro metu , p . 38.
86
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«TpyA », 18 RlOMI 1942 r .
PA. f. 1771, ap. 13, b. 66, l. 38

Lie tuvos KP(b) Centro Komit e tas dirbo dide l į politinį
darbą gyventojų tar pe. Deš imtys tūkstančių žmonių klausėsi radi jo laidų iš Maskvos, suorga ni zuotų Mas kvoj e
susikūrusios lie tuvių ra dijo reda k cijos,
vadovauj amos
J . Banaičio 89. Per radiją buvo tr ans liu ojamos sp ecia lios
politinės apžva lgos ir straipsniai
politinėmis te momis;
šiam darbui 1942 m. vadovavo rašytojas Jonas Šimk us;
laidos partiz anams - šia m da rbui v adov avo R. Sar mail is; laidom s j aunimui vadovavo M. Bordonaitė ir E. Mi eželaili s, laidoms mot e rim s - J . Komodaitė ir M. M ešk auskienė . Buvo organiz uoj amos lite ratūrinės-muzikinės laido s,
kurioms va dovavo Kostas Korsakas. Pe r radiją kalb ėdavo
Lietuvos TSR partijos ir vyria usybės vadovai, rašyto jai,
meno veikėjai, stachanovininkai,
Lie tuvi ško jo jun gin io
kariai ir vadai. V ien tik pe r d ešimtį 1942 m. mėnesių tokių kal bų buvo p e rduola 163 90 .
1942 m . buvo išleista daug Lie tuvos KP(b) CK ir Lietuvos LKJ S CK atsiša ukimų. Okupuotoj e te ritorijoj e Lietuvos KP(b) CK pavedimu tais me tai s huvo išpl atinta
52 leid inia i 650 000 egzempliorių tiražu 91 • Be to, Liet u vos
KP(b) CK išleis tos lile ratū ros 489 000 egzempliorių gavo
Raud ono sios A r mijos Politin ė valdyba; dide lė šios lit eratūros dal is taip pa t buvo išpla linl a Lie tuvoje 92•
1942 m. vasario m ėn. M askvoj e vė l buvo pradė ta leisti Lie tuvos KP(b) CK organas - laikraš tis „Ti esa". Siaurės
vakarų front e nuo tų pači ų m e lų ge gužės mėn. buvo leidžiam as laikra š tis „Už Ta rybų Lietuvą", taip pal la peliai.
Ši litciatūra res publikoj e buv o pla lin uma , pas kle idž iant
ją iš lėk t uvų. Antai 1942 m. wu odžio 16 d. Siau rės va karų f ronlas man ;rut u ~iau lial -Kau nas Ut en a išplo.Uno
245 000 Cf~Z. lit era turos oa.
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Lie tuvos KP(b) Ce ntro Komit eta s nė valandėlei nenu su Lie tuvos liaud imi, nuolat ją informavo
apie padėtį front uose, apie partizaninį judėjimą pr iešo
užnugaryj e, antihitlerin į judėjimą Europos tautų tarpe .
Radijo laidos, laikraščiai, lapeliai, lietuvių tautos atstovų
mitin gai (1942 m. gegužės 3 1 d. įvyko Lie tuvos jaunimo
a tslavų mitingas, o 1942 m. gruodžio 6 d. antras lietuvių
Lau los ats tovų miling as) - visu tuo buvo sie kiama mobili zuo ti darbo žmones į kovą su pri eš u, paro dyti darbo
žmonėms , kaip reiki a su juo kovoti.
trau kė r yšių

♦

♦

♦

Apibendrindami tai, kas aukščiau pasakyta, matom e,
jog d ėl to, kad Lie tuva bu vo oku pu ota anksčiau už kitas
o kupuotąsias tarybin es respu blik as, Lietuvos KP(b) Centro
Komit e tas nespėjo tink amai pasiruoš ti da rbui pogrindžio
są lygo mi s. Ne t visai pria rtėjus pri ešu i, vietinės partinės
orga nizacijos ma n ė, kad karinės dalys pasitrauki a neilga m; ilga i kovai ni ekas nes iruošė. Panaš iomis iliuzijomi s
buvo gyven ta tol, kol nebuvo gauta VKP(b) CK ir Tarybų Są jungos Lia udi es Komisarų Tarybos birže lio 29 d. ditektyva ir VKP(b) CK Polit inio Biuro 194 1 m. liepos 18 d.
uul ar imas . Šiuose dvie juo se pagri ndi niuose partijos dokumentu ose buvo visapusiškai nubrėžli Tary bų Są jungą užpuolusios faši st in ės Vo k ietijos tikslai bei uždavinia i ir
nusaky ti p ar tiniq bei tarybinių organizacijų užda viniai,
mobilizuoj a nt lia udies jėgas pri •šui sut riuškinti. Pasidarė
a išku, kad rei kia ruo štis rimlai ir ilgai kovai, kurti pMti„anų b ūr ius ir organizuoti jų ginkluotus ve iksmus prieš
o kup untu s .
fš f)dl CiklO S m dž id~OS matyti, k ad pc.1rlizanq b11riul ir
pogrln d in ės

par Un ės Ir komj tHtni mo organizari

jo s buvo

to , m11ojnmos dvi m k c•li uls: 1) Iš komunistų, kom jaun uol1q Ir <1kLyvl
slq, n 'fi f)tl ju sl ų ,ivd kuot.i H į T ary hq S,1jun~oH
gl l111n ą, i ) iš Lir l11vos l{ P[I>) ( 'c!nlro KomllP to priri nklq
Ir p,11-1l 1 p-1 t1Į j p11~:ri
11cl
l nl11H 1(•sp11hllkos rniC'Hlu H Ir t1pHkrll lH
pM tl nlq lwl l nryhln tq du1IH1
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pri ešo užnugaryje, daug nusipelnė komunistai - A. Ražanauskas , P. Simėnas, A. Vilimas, K. Pe trik as , J. Vit as
A. Godliauskas, A . Milvydas ir kiti.
Sunkiomis 1941 m . vasaros ir 1941- 1942 m. žiemo s
sąlygomis, dažnai nežino damos tikros padėties frontuose,
Lietuvos partinės ir komjaunimo organizacijos žymiai išplėtė partizaninį judėjimą ir suaktyvino
pogrindinę kovą
priešo užnug a ryj e. Partizanų būriai buvo sukurti Kauno,
Ukmergės, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus ir kitose Lie tuvos
apskrityse. Šiuo met u respublikos partizanų būriai ir pogrindinės organizacijos,
neturėdamos radijo ryšių, dažnai
negalėjo gauti reikalingų nurodymų iš Lie tuvos KP(b)
Centro Komit eto. Pogrindininkams ir partizanams trūko
ginklų, jie neturėjo reikiamo kovos naujomis
hitlerinio
režimo sąlygomis patyrimo ir dėl to darė klaidų, dėl kurių nemaža jų žuvo . Antai iš 14-kos partizanų būrių ir
grupių 1941-1942
m. žiemą 7 žuvo . Kovoje su komunistiniu ir partizaniniu judėjimu hitlerininkai (kaip pripažįs
ta ir patys buržuaziniai nacionalistai savo organe Čikago
je „Laisvoji Lietuva", 1960-1961 m.) panaudojo buvusios
lietuviškosios fašistinės žvalgybos kadrus, kurie pe r vienerius Tarybų valdžios gyvavimo Lietuvoje metus dar
nebuvo visiškai demaskuoti ir likviduoti.
1942 m . pavasarį Lietuvos pogrindininkai ir partizanai
jau buvo sukaupę kovinio patyrimo. Nors Lietuvos partizanai buvo apsiginklavę silpnai, bet jų kovinė veikla
buvo labai įvairi: div ersijos, pri eš o ryšių linijų gadinimas,
smūgiai į pri ešo dalin ius iš pasalų, netikėti karinių sandė
lių užpuolimai, kov a su baudėjais. Pogrindinės partinės
organizacijos kūrė naujus būrius, užmegzdavo ryšius su
pri ešo užnugaryje likusiais komunistais, komjaunuoliais,
tarybin iais aktyvistais, vadovavo jų veiklai. Didelis dėme
sys buvo skiriamas agitaciniam-propagandiniam
darbui,
kurį pogrindinės organizacijos
ir partizanai dirbo tarp
vietinių gyventojų. Šis darbas buvo nukreiptas pri eš fašistinę agi taciją, jis padėjo žmonėms įgyti pasitikėjimo
savo jėgomis, tikėti mūsų pe rgal e.
Esminis darbo užnugaryje šiuo laikotarpiu trūkumas
buvo tas, kad nepakankamai operatyviai buvo reag uojal
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ma į hitlerinę propa gandą. Po grindinės. agit~ci_nės s~au~
dos buvo išleidžiama ir platin ama labai 1:1aza1'.pas~ųsti
kartu su grupėmis Lietuvos KP(b)_CK_paru~s~os ht er_at~~os
dėl tolumo n ebuvo gali ma , o tohmoJo sknd1mo aviac 1J~s
paga lba buvo nepakankama. Be to, Liet uv_?SK~(b) CK 1sleidžiamos literatūros agitacinėje medziagoJe nebuvo
pakankamai konkrečių faktų iš okupuotos Lietuvos gyvenimo 94 •
Pogrindinio judėjimo ir partizaninės kovos _ ~ir_muoju
karo laikotarpiu reikšmė yra n e tik ta, k ad_ pn e~m bu~o
daromi materialiniai nuostoliai, žlugdomos JO pn emones,
naikinami hitl erin inkai ir jų pak alika i, k eliamas liaudies
žvalumas bet ir tai , kad buvo ruošiama dirva tol esnia m
pogrindi~iam antifašistiniam ir partiz aniniam judėjimui
vėlesniais metais.
·

••••••••••••
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PA, f. l , ap. 1, b. 19, l. 242.
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Bev e ik tuo pačiu metu prie Centrinio partizaninio judėjimo štabo buvo įsteigta Politinė valdyba (vėliau pavadinta politiniu skyriumi), kurios viršin inku buvo paskirtas
V. Malinas. Politinė valdyba turėjo koordinuoti agitacinį
propagandinį darbą gyventojų tarpe laikinai
okupuotoj e
teritorijoje. J i palaikė kontaktą su vadovaujančiais partijos respublikiniais sričių organais 2 •
Didelę reikšmę partizaniniam
judėjimui turėjo partizaninio judėjimo vadovų pasitarimas,
suorganizuotas
VKP(b) Centro Komiteto 1942 m . rugsėjo mėn. pradžioje 3 .
Šiame pasitarime parti j os ir vyriausybės vadovai domė
josi visomis tarybinių žmonių gyv enimo ir kovos priešo
užnugaryj e smulkm enomis. C entro Komitetas labai gerai
įvertino tarybinės liaudies didvyrišką kovą pri ešo užnuga 1yje. Pasitarim e buvo daug kalbėta apie pri emon es partizaniniam judėjimui toliau išvystyti 4 •
VKP(b) Centro Komit etas išsivadavimo kovos okupantų užnugaryje
vadovams ir visiems dalyviams iškėlė istorinės svarbos uždavinį, kad partizaninis
judėjimas taptų
visaliaudiniu. Partizanų būriai turėjo į kovą telkti vis dau giau gyventojų, norėjusių kovoti su priešu.
Istoriniai Komunistų partijos nurodymai įtraukti į partizaninį judėjimą visus tarybinius
žmon es ir tokiu būdu
paversti jį visaliaudiniu partizaniniu karu pri ešo užnugaryje buvo suformuluoti specialiame gyn ybos liaudi es ko misaro J. Stalino 1942 m. rugsėjo 5 d. įsakyme ir 1942 m.
lapkričio 14 d. ,,Pravdos"
vedamajame straipsnyj e „Už

PARTIZANINĖ KOVA

LIETUVOJ E PA GR INDINIO PERSILAU2IMO DID2I0 JO TĖVYNĖS KARO EIGOJE LAIK OTARPIU ( 1942 m. l apkričio 19 d .1943 m. gruodžio mėn . )

1. At ramos bazių partizaniniam judėjimui išvystyti
suk ūri mas.
Lietuvos ir Baltarusijos partizanų
bend ri veiksmai
Partizaninis
j am vadova vo

judėjimas sėkmingai vystėsi dėl
Komunistų

to, kad
įtraukti į ko-

partija, sugebėjusi
sluoksnius.
Visam partizaniniam
judėjimui tiesiogiai
vadovauti,
visų partizanų būrių koviniams veiksmams
koordinuoti su
Raudonosios
Armijos veiksmais
dar 1942 m. gegužės
30 d . VKP(b) CK nutarimu buvo sukurtas Centrinis partizan inio judėjimo štabas prie Vyriausiosios kariuomenės
vadovybės; jam vadovauti
buvo paskirtas P. Ponomarenka.
Didžiul į vaidmenį, vystant partizaninį judėjimą, suvaidino 1942 m. spalio mėn. pradžioje įvykęs partizanų būrių
ir junginių vadų bei komisarų pasitarimas, sušauktas partijos Ce ntro Komit eto . Pasitarimas susumavo partizaninės
kovos pri eš fa šistinius grobikus, vykusios jau daugiau ka ip
me tus, rezult atus ir numatė praktin es priemones, kaip ją
sustiprinti 1•

vą plačiuosius gyventojų

••••••••••••
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visaliaudinį partizaninį judėjimą".

Centrinis par tizaninio judėjimo štabas prie Vyriausiosios kariuomenės vadovybės 1943 m. sausio l d. išleido
įsakymą „Dėl partizaninės kovos išplė timo ryšium su Raudonosios armijos puolimu". Jame buvo pažymima, kad, mū
sų kariuomenės pergalių fronte įkvėpti, tarybiniai žmonės
okupuotuos e rajonuos e stoja į partizanų būrius, stipriau
kovoja priešo užnugaryje.
,,Nors dabar žlema, - buvo

••••••••••••
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Ten pat, p. 448.
PA, f. l, ap . l, b. 426, l. 71.
Te n pat.
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sakoma įsakyme,- partizanų būriuose žmonių daugėja,
kiekviename rajone yra did eli p ar tizaninio judėjimo rezervai, daug elyje miestų kuri asi nauji partizanų būriai ir
grupės. Visa tai rodo, kad yra visos sąlygos visur sparčiai
išvys tyti visaliaudinę partizaninę kovą prieš vokiškuosius
oku;lantus" 5 •
Visiems partiza nams ir partizanėms, vadams ir politiniam s darbuotoj ams buvo išk eltas neatidėliotinas uždavin ys - pak elti savo kovinį aktyvumą, dar plačiau išvys tyti visų partizanų kovinius veiksmus, visok eriopai padė
ti puolančioms Raudonosios Armijos dalims. ,,Centrinis
parti zaninio judėjimo štabas prie Vyriausiosios kariuomenės vadovybės, - buvo rašoma įsakymo pabaigoje, - reikalauja , kad visi partizaninio judėjimo vadovaujantys
organai , vadai ir politiniai darbuotojai, visi partizanai ir
partizanės įvykdytų savo pareigą Tėvynei, visas jėgas
skirtų visaliaudinei išsivadavimo kovai hitlerinių grobikų
užnugaryj e suaktyvinti, kad b endrais veiksmais su Raudonąja Armija būtų sutriuškintas
priešas, išvalyta Tarybinė žemė nuo vokiškųjų okupantų" 6 •
Po puikios Raudonosios Armijos pe rgalės ties Volga
partizaninis judėjimas okupuotuose Tarybų Sąjungos rajonuos e pakilo į naują, aukštesnę pakopą.
Visaliaudinės kovos pri ešo užnugaryje
liepsna įkvėpė
naujų j ėgų Lietuvos patriotams, toliau suaktyvino
partizaninį judėjimą ir kitokią liaud ies kovą p rieš okupantus.
Lietuvos pa rtiz an ai ėmė smogti daugiau smūgių į hit lerinių armijų užnugarį, ardė jų komunikacijas,
vertė nuo
bėgių karin ius eše lonus, sprogdino sandėlius, ryšių pri emon es, užpuldinėjo priešo • įgulas.
Kartu sustiprėjo pogrindinių organizacijų veikla. Jos
dirbo didelį politinį darbą: platino tarybinius laikraščius,
lapelius ir Tarybinio informacijų biuro pranešimus. Pogrindininkai skleidė masėms tiesą apie padėtį frontuose,
įkvepiančias žinias apie artėjantį grobikų karinės mašinos
sutriuškinimą, rodė darbo žmonėms konkrečius kovos su
okupaciniu režimu k elius .

••••••••••••
s PA, f. l , ap . l , b. 426, l. 71.
6 Ten pa t.
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1943 m.

partizaninį jud ėjimą

Lie tuvoj e v is aktyviau
ir drąsiau ėmė · remti dide lė vidutinių valstiečių dalis ir
miesto gyventojų vidutiniai sluoksniai. Lietuvos gyv entojų vidutinių sluoksnių posūkis nuo pasyvaus pri eš inimo si
hitleriniams grobikams į aktyvią kovą su jais įvyko dėl
trijų aplinkybių. Pirma, istorinės Raudonosios
Armijos
pergalės ti es Volga
ir Kursko lank e juos įtikino , kad
priešas bus nugalėtas. Antra, Lietuvos komunistų ide ologinis darbas. Ir trečia , kuo toliau, tuo labiau okupantai
pl ėšė vidutinį gyventoją . Vidutiniai
Lie tuvos gyventojų
sluoksniai - vidutinis valstietis, mi esto amatininkas, pažangio ji int elig enti ja - sup rato, kad tik tarybinės liaudies pergalė pri eš fašizmą grąžins ji ems laisvę, išgelbės
visą lie tuvių tautą iš hitl erin io jungo, nuo išnaikinimo,
grąžins ji ems taikų laimingą gyvenimą. Dėl to pirmuo j u
karo laikotarpiu susikūrusios pa rtizanų grupės jau galėjo remtis plat esn e socialine ba ze, dide sne n e tik moralin e , bet ir mat erialine pagalba . Jos labiau suaktyvino
savo veiksmus , darėsi masi škesnės ir vi rto partizanų
būriais .

Didelę pagalbą

lie tuvių

tautai narsioje kovoj e pr ieš
grobikus teikė VKP(b) CK ir Sąjunginė vyriausybė. Išsiplėtus partizaniniam
judėjimui respublikoj e , 1942 m. lapkričio 26 d . Valstybės gynybos komit etas įsteigė Lie tuvos
partizaninio judėjimo štabą, vadovaujamą Lietuvos KP(b)
Centro Komiteto pirmojo sekr e toriaus Antano Sniečkaus 7 •
Lietuvos parti zaninio judėjimo štaba s, kuri ame dirbo
D. šupikovas, J . Grigalavičius, P. Baltru ška, S. Filipavičius, E. Bilevičius, E. česnokovas, B. Baranauskas ir kiti,
atliko didelį darbą, vadovaudamas
Lietuvos partizanq
veiklai, ruošdamas naujus partizanų kadrus , der ind amas
jq kovos veiksmus, aprūpindamas partizanus ginklais, radijo ryš iais ir kitomis kovos priemonėmis 8•
Centrinis partizanin io judėj imo štabas pri e Vyriausio sios kariuomenės vadovybės visaip padėjo Lietuvos pa1-

••••••••••••

7 PA, f. l, ap . l, b . 426, l. l.
s 2:r. clrg. A. Sniečkaus kalbą, pasakytą iškilmingam e susirinkim e
V ilniuj e, sk irt ame Tarybų Lietuvos išvada vim o iš vokiškqjų faš isliniq
grobiktl clvicleš imlmeč iui, .,Komunistas ", Nr. 8, 1964, p . 7.

6 P. Sto ras
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tizaninio judėjimo štabui. Specialiose mokyklose buvo
parengta eilė aukštos kvalifikacijos specialistų, dirbusių
pafrontėj e ir tiesiog priešo užnugaryj e . Lie tuvos partizanams buvo nusiųsta daug ginklų ir šaudmenų. Pavyzdžiui,
tik 1943 m. Lietuvos partizaninio judėjimo štabas gavo iš
Centrinio partizaninio judėjimo štabo:
įvairių šautuvų
kulkosvaidžių
įvairių minų
automatų

pistoletų

l
l
l

tolio

:l (
l

l

šovinių

šovini ų

„TT"
šautuvams

įvairių parašiutų

l

l~
lj

„TT"

rankini ų granatų

457
20
1860
330
126
5986
8300 kg
- 448 000
- 173 000
311 ir t. t. 9

Taip pa t didelę pagalbą Centrinis partizaninio judėji
mo štabas Lietuvos partizaninio judėjimo štabui teikė, organizuojant radijo ryšius su partizanų būriais, veikusiais
laikinai okupuotoj e Lietuvos teritorijoje. 1943 m . Lietuvos štabas gavo iš Centro Komiteto ir pasiuntė į priešo
užnugarį Lietuvos partizanams 23 radijo siųstuvus ir baterijas j iems 10•
Didžio jo Tėvynės karo ugnyje dar labiau užsigrūdino
ir sustiprėj o lietuvių tautos draugystė su visomis tarybinėmis tautomis . Iš pačių tolimiausių Tarybų Sąjungos
k ampelių Lietuvo s partizanai gaudavo karštų sveikinimų,
kuri e kėlė jų dvasią. Tolimosios Čiuvašijos darbo žmonės
atsiuntė tok ius įkvepiančius žodžius: ,,Jadrinsko
rajono
kolūkiečiai siunčia karštą sveikinimą Lietuvos partizanams - kovo toj ams su vok iškaisiais okupantais" 11• čiuva
šij os kolūkiečiai atsi untė Lietuvos partizanams nemaža
dovanų. Lietuvos KP(b) Centro Komitetas lietuvių tautos

••••••••••••
PA, f. 1, ap. 1, b. 488, l. 2-3 .
JO Ten pat.
11 „Tiesa", 1943 m. spalio 26 d.

V

vardu Karštai jiems padėkojo už visa tai: ,,Galite užtikrinti kolūkiečius, kad lietuvių tauta drauge su visomis Tarybų Sąjungos tautomis padės visas pastangas neapkenčia
mam priešui iš savo Tėvynės sienų išvyti ir galutinai sutriuškinti" 12•
Ypač sustiprėjo karo me tais lietuvių tautos draugystė
su broliškąja baltarusių tauta, pasireiškusi didele ir įvai
riapusiška pagalba viena kitai, vystant partizaninę kovą
prieš fašistinius okupantus .
Lietuvos ir Baltarusijos pas ienio rajonuose - Švenčio
nių ir Postavų - veikė Baltarusijos partizanų būrys, kurio
eilėse buvo ir lietuvių . Būriui vadovavo
iki karo dirbęs
Svenčionyse Tarybų Sąjungos Didvyri s Fiodoras Markovas. Petys į petį šiam e būryje kovėsi ir Baltarusijos, ir
Lietuvos patr iotai, kurių daug elis labai pasižymėjo. Antai
iš pradžių Lietuvoj e veikęs V . Sauleviči us su grupe dalyvavo, sunaikinant fašistinį Vil eikos gebitskornisarą Gustavą fon Beką 13 •
Prie Vitebsko bendrų Raudonosios Armi j os ir ta rybinių partizanų veiksmų dėka 1942- 1943 m. žiemą buvo
pralaužta 25 kilometrų pločio fron to linija . Per šiuos vartus į priešo užnugarį išėjo Lietuvos partizanų grupės ir
Lietuvos KP(b) pogrindinių komitetų organizatoriai. Daugeliui iš jų pereiti fronto liniją padėj o palydovai baltai usiai.
Čia pirmąją partizaninę žiemą, kovod ami pr ieš hitl e rininkus drauge su broliais baltarusiais , žiemojo Lie tuvos
partizanų grupės „Grigas",
.,Arl auskas ", .,Dubrovskis ",
.,Miškas" ir kitos.
·
1942 m . vasarą Tarybų Sąjungos Didvyrio Stasio Vaupšo būrys, kuriam e buvo daug baltarusių, triuškino hitl erinius okupantus Minsko srityj e ir palaikė glaudž ius ryšius su Minsko partiniu pogrindžiu. Vaupšo būrio dislokacijos rajon e per fronto liniją 1942 m. rugsėjo 19 d.
buvo perm esta Lie tuvos partizanų grupė „Bičiuliai" , vado-

••••••••••••
12

Ten pat.

13

TTal)'J'
H3aHcKaSI 6aparu, 6a BeAopy cKara HapoAa y r aAbI B AAHKOH
MKH CK, 1959, CTĮ). 182.
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vaujama aktyvaus kovotojo pri eš buržuazinę valdžią Lietuvoj e J ono Vildžiūno (Ivano Ivanovi čiaus) H.
·Į priešo užnugarį atvykę Liet uvos partizanai
mokėsi
iš Baltarusijos partizanų patyrimo bendrai kovoti su pnešu. 1942 m. lapkričio mėn. pradžioj e „Grigo" partizanų
grupė kartu su baltarusių būriais užpuolė vokiečių įgulą
Medelėje, kur nukovė ir sužeidė 42 fašistus , 16 policinin kų, sudegino garažą ir sandėlius su drabu žiais ir grūdais.
Nuo lapkričio 12 iki 20 d. ši partizanų grupė sud eg ino tris plentų tiltus Švenčionių-Tverečiaus ir Švenčio
nių-Adutiškio ruo žuos e, kur važiavo baudėjų automašinos iš Vilniaus prieš partizanų būrius, esančius Kazėnų
miškuose 15•
Kazėnų miško rajone, kur buvo dislokuota
Baltarusi jos partizanų brigada „Spartakas", veikė ir „Arlausko"
bei „Dubro vskio" partizanų grupės, Lie tuvos KP(b) CK pa siųstos į pri ešo užnugarį 1942 m. rugpiūčio mėn . Beve ik
kas naktį partizanai iš šių miškų užpuldavo hitl eri ninkus,
ir per kiekvieną tokį drąsų išpuolį žūdavo deš imtys f ašistų ka reivių. Hitlerininkai
nutarė partizanus
sutriuškinti.
1942 m. rugsėjo 19 d . specialiai išmokyti kovos su
partizanais keli šimta i baudėjų įsiveržė į mišką, kur buvo
partizanų stovyk la. Įnirtingas mūšis truko apie 5 valan das. Hitl erininkai užpuolė stovyklą tada, kai daugumos
par tizanų joje
nebuvo - jie vykdė kovin es užduotis.
Stovykloje buvo tik vienas pa rtizanų brigados „Spartakas" būrys ir lietuvių grupės . Pačiame mūšio įkarštyje iš
užduoties grįžo dar vienas būrys, kuris ti esiog iš žyg io
stojo į mūšį. Šiam e mūšyje vien tik nukautais pri ešas n eteko daugiau kaip šim to savo kareivių ir karininkų 16•
,,Arlausko" ir „Dubrovskio" grupių partiza nai Did žiosios Spalio socialistinės rev oliucijos 25-ųjų me tinių išva••••••••• •••
14 „Bičiulių"

grup<: sudarė: Borisas Govedas (Gandra s), Zigmas Va ~c,nis (Van egas), .Juozas Borf!ilm (Bijūnas), Bron ius Karčlauskas, Bo risas
Kuli ei,as {ZJvjalo vas), Vladas Stok<1
s, V. G rlzickas /Banga), B. Vil utis
(žr. PA, f. YJ, ap . l , h. l ).
,., PA, f. 57, ap . t , h. l , l. 2.
1
'- 0 . An kud lnova s, Me s kart u laisvę gyncmū, ,,K omunistas ", N r. 7,
l 'c16'J,p. 37.
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karėse

kartu su Baltarusijos par tizan ais triuškino pn eso
įgulą Kazėnų mieste lyj e. Šiame mūšyj e buvo sunaikinta
api e 150 hitle rininkų, 18 paimta į nelaisvę. Partizanams
atit eko 4 rankiniai ir sunkieji kulkosvaidžiai, de šimtys
automatų, šautuvų ir granatų, da ug šaudmenų 17•
H itler ininkai n e galėjo do vano ti už patirtą pralaimėji
mą. Ji e nutarė žūt būt likviduoti partizanus šia me ra jon e.
1942 m. gruodžio mėn . pab aigo je viena voki eč ių divizija,
žygiuojanti į frontą, gavo įsakymą išva lyti partizanus iš
Kazėnų miškų. Nors pri ešo j ėgos buv o didelės , partiza•
n ai ir šį sykį buvo pasiryžę priešą a tremti. Partizanų bū
riai apsikasė miško pakraštyj e, užėmė gynybines pozici jas iš visų pusių. Pri ešas ėmė granatomis pulti partizanu:;.
Įsili epsnojo į nirtingas mūšis.

Šiame mūšyj e irgi kovojo Lietuvos partizanų grup ės .
bar e hitl erininkai kel e tą kartų mėgino prasiv e ržti
į miško gilumą, bet visos jų atakos buvo a tr emtos. Po
ki ek vienos atakos mūšio lauk e likd avo dešimtys fašistų
Jų

lavonų

18
•

fašistai ėmė uraganiškai šaudy ti iš minoAntrosios dienos pavakar e hitl erininkams k elio se vi e tose pavyko pralaužti partizanų gynybą, nes dauge lis partizanų jau baigė šaudm enis. Fašistai baras po baro
ėmė supti m išką. Lie tuvos partizanams nutrūko ryšys su
dešiniuoju sparnu. Ji e buvo atkirsti nuo pagrindinių j ė
gų ir suspausti
tarsi į žiedą. Naktį Lietuvos partizanai
m ėgino ištrūkti iš apsupimo , bet ji ems n epavyko . Mūšyje
fovo p artizanas Jonas Bu tkevičius (Alvitas), pri ešo kulka
jam pataikė į ga lvą. Du part izanus sunkiai sužeidė 19•
Naktį pasnigo. Ka dangi prasiv eržti buvo n eį manoma, partizanai pasi sl ėpė po egl ė mis ir juos visus greita i a psnigo.
Taip ji e išgulėjo dvi para s, kol, baigę miš ką šukuoti, voKitą dieną

svaidžių.

ki ečiai pasi traukė 20 •

••••••••••••
17

PA, l. 3377, <1P
, 23, b. 265, l. 4.
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•~ G. Klyčlova.,, Sprogimas nakties tyloje, ,.Jaun imo ~reto s", , ·r. 2,
1958, p . 17- 18.
20 G. Ankudlnovas,
M es kMLu laisvę gynėme, ,,Komunista s" , . ·r. 7,
l fJ60, p . 38-39 .
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Penkios Lietuvių partizanų grupės: ,,Skardis" 21 , ,,Šal.
.,
• " 23, ,,L.e
~ b
. 2s , per e• J• us1os
•
t 1s 22, ,,M ecys
en k a 24, ,,E"e
z rs k 1s
1942 m. lapkričio mėn. pabaigoj e fronto liniją, įsikūrė
bazę Baltarusijos teri torijoj e, Rasonų mi škuos e. Šiuo metu
fašis tinė saugumo tarn yba (SD) ruošėsi op erac ijai pri eš
Baltarusijos
pa r tizanus, ve ikusius
Rasonų miškuos e.
11

11

••••••••••••
21 „Skardžio" grupę sudarė: Pet ras Paunk snis (Ska rdis), VKP(b) narys nuo 1938 m„ Adolfas Latvis (Kirstukas ), VKP(b) nary s nuo 1940 m.,
Juozas Mockus (Vyturys), VKP(b) narys nu o 1940 m ., Petras Eidu.kas
(Ledy nas), LKJS narys nuo 1938 m., Kostas Vegys (Pilotas), LKJS na rys nuo 1940 m., Evaldas Puzinas (Tomas), LKJS narys nu o 1940 m.,
Pra nas Federavičius (Purėnas), LKJS narys n uo 1940 m., J onas Varia kojis (Pavasaris), J onas Morkūnas (Raudonis ), Stasy s Janilioni s (Kalvinis) . Grupei vadovav o P. Paunksnis; ji turėjo veikt i Biržų ap skrity je.
22 „Šalčio" grupę sudarė: Vincas Pletkus (Šaltis), VKP(b ) narys nuo
1938 m., Vaclovas Minkevičius (Pumpuli s). VKP(b) narys nuo 1935 m.,
Michelis Pirmaitis-Goldb ergas, VKP(b) narys nu o 1942 m., J advyga
Staškevičiūtė (Survilaitė), VKP(b) narė nuo 1940 m., Kazys štuikevičius
(Viršila), VKP(b) narys nuo 1943 m., Stasys Baraus k as (Lydys), LKJS narys nuo 1940 m. Grupei vadovavo V. Pletku s; ji turėjo veikti Kėdainių
apskr ityje.
23 „Mečio" grupę sudarė: Petras Pranevičius (Mečys). VKP(b) na1ys nuo 1934 m., Ju ozas Paplauskas (Ciprijonas), VKP(b) narys nuo
1940 m., Kazys Staras (Argus), VK.P(b) narys nuo 1940 m ., Ant anas
Vilėniškis (Vilis), LKJS nar ys nuo · 194 1 m., Bronius Kaziulis (Soblis),
\ 'KP(b) narys nuo 1942 m., Andrejus š eršniova s (Laikūnas), VKP(b) narys nuo 1940 m., Balys Dimidavičius, Juo zas Merkelis (Ruzgas), VKP(b)
narys nuo 1943 m., Zenonas Mikalau skas (Tiras), Bronė Zukaitė (Karosailė), LKJS narė nuo 1940 m .
24 „2.ebenkos" grupę sudarė: Ju ozas Moluzas
(2ebenka), VKP(b)
narys nuo 1940 m., Leopold as Reše liauskas (Lukšlys), VKP(b) narys nu o
1943 m ., Bronius Šimkus (Zinkus), LKJS narys nuo 1940 m ., Abramas
Joselevičius (2.iugžda), LKJS nary s nuo 1937 m., Vytautas
Dvarionas
(Miceika), LKJS narys, J onas Vanagickas (Vaškys), LKJS narys nuo
1940 m., Stasys Galin is (Sargas), LKJS narys nuo 1940 m ., Liudas Bū
tėnas (Bareiša), Ignas Rybakovas (Grigorjevas), kuris vėliau tapo išda v iku. Grupei vadovavo J . Moluza s; ji turėj o v eikti Šiaulių apskrityj e.
25
„Ežersk io" grupę sudarė: Antana s Zai cas (Ežerskis), VKP(b ) na1ys nu o 1940 m., Povil as Armanavičius (Garnys), VKP(b) narys nu o
1940 m., Kazys Babonas (2.e maiti s), VKP(b) nary s nuo 1942 m., J uozas
Ulvydas (Ešer ys), VKP(b) narys nu o 1943 m., Dzidas Joc ius (Marg elis),
VKP(b) narys nu o 1943 m., Vlada s Sokavičius (Domas), LKJS narys nuo
1940 m., Petras Vaitkus (Plytas ). Grupei vadovavo A . Zai ca s ; ji turėjo
veikli Raseinių apskrityje .
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1943 m. kovo 5 d. Rovnapolėje įvyko partizanų brigadų
ir būrių vadų pasitarimas, kur buvo svarstomas kla usimas, kaip atremti fašistus 26 • Lie tuvos partizanų grupės
Lurėjo v eikti draug e su Balta rusijos parti zanais. Jos buvo
priskirtos pri e vi enos Baltarusijos partizanų brigados, kuri
buvo užėmusi pozicij as į pie tryčius nuo Kovalių kaimo,
i Rasonų pusę. Lietuvos partiz anai turėjo ginti nedide lį
harą tarp Golovščinių ir Grybovo kaimų.
Vos hitl erininkai priartėjo pri e partizanų pozicijų, šie
a tiden gė į juos naikinamą ugnį . štai kaip šį mūšį aprašo
vienas jos dalyvis, Lie tuvos pa rtizan as J . Paplauskas:
,,.. .vi enas baltarusių būrys, esa ntis ki ek toliau nuo mūsų,
ėmė šaudyti iš kulkos vaidžio. Mes pradėjome pilti iš šau tuvų. Hitl e rininkai sukrito ant žemės . Švystelėjom granatų . Na ir pra ;;id ėjol Aplink visą didžiulę aikštę poškėjo
šūviai. Jos vidury virė kaip ka tile. Vokiečiai atsitokėję
puolė partiz anus . Visą ugnį ji e nukreipė į mūsų pozicijų
sparnus, kurie buvo smarkiai išsikišę į priekį . Mes ka rtu
su baltarusiais partizanais priešą a tmušėme" 27 •
Mūšis pri e Rasonų su hitl eriniais baudėjais truko k ele tą dienų . Fašistai ir čia tur ėjo atsitraukti.
Esant dideliam nuotoliui tarp fronto linijos ir laikinai
ok upuotos Tarybų Lie tuvos teritorijos, reikėjo sukurti
tar pines partizanų baz es arčia u Lietuvos esančiuose mi esteliuos e . Patogiausia vi eta šiuo a tžvilgiu buvo Baltarusija
ir ypač jos vakariniai rajonai.
Kadangi Lie tuvos partiz aninio judėjimo štabo vadovybė tuo
metu pagalbinių bazių neturėjo, Baltarusijos
partizanų junginių vadovybė leido Lietuvos partizanams
na udotis savo bazėmis Be gomlio rajone, vėliau pri e Naručio ežero, Kazėnų miškuose ir kitos e vi e tose. Antai Baltarus ijos teritorijoje 1943 m. pradžioje buvo sukurtos pirmosios Lietuvos partizanų tarpinės bazės. Bazė Nr. l bu vo Choduciškių miškuos e , Losino kaime, pri e F. Markovo
br igados1 bazė Nr . 2 - Kazėnų miškuos e , netoli Jakšto
ka imo, prie A. Ponomariovo brigados; bazė Nr. 3 - Uša-

••••••••••••
26

J . Paplau skwi, Neg reit išaušo diena, p. 18- 19.

27

Ten p al, p. 19.
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čių

!

raj one, Lesinų kaim e 28 • Būtinai reikėjo sukurti ce nt rinę atramos bazę partizanų judėjimui plėsti Lie tuvoje.
Kadangi Lietuvos KP(b) Centro Komit eto 1942 m. ko vo mėn . pasiųstos dvi operatyvinės grupės vadovaujančiam partini am -partizaninia m Lietuvos
centrui sudaryti
susirėmimuose su okupantais
beveik v isiškai žuvo, tai
Lietu vos KP(b) CK 1942 m . lapkričio 26 d. priėmė nut arimą sud aryti naują operatyvinę grupę, kuri turėjo pag erinti Centro Komiteto ryšius su pogrindinėmis ir komunistinėmis organizacijomis
pri ešo užnu ga ryje ir sustiprinti
partinį vadovavimą joms 29 •
Lietuvos KP(b) CK nutarim e sakoma: .,Reikia sukurti
laikinąją bazę grupei okupuotoje
Baltaru sijos TSR teri torijoj e Vileikos srityje; dėl šito susitarti su Baltarusijos
KP(b) CK, kad , ištyrus situaciją ir reikiamai pasiruošus, ji
būtų perbazuot a į Lietuvos teritoriją ...
Prašyti Centrinį partiz aninio judėjimo štabą išskirti
Lietuvos KP(b) CK grupei reikalingą apginklavimą, mundiruotę, radijo siųstuvus, ginklų atsargą, šaudmenis, bat erijas radijo siųstuvams ir sprogstamąsias medžiagas aprū
pinti per Lietuvos KP(b) CK grupę veikiančius ir naujai
vietoje formuojamus Lietuvos partizanų būrius ir išskirti
lėktuvus grupėms į pri ešo užnugarį permesti" 30 .
Lietuvos KP(b) CK operatyvinės grupės vadovu buvo
paskirtas Motiejus Sumauskas (Kazimi eras) , o jo pav aduotoju - Genrikas Zimanas (Jurgis) . Operatyvinę grupę
sudarė Liet uvo s TSR Aukščiausiosios Tarybos Pr ezidiumo
pirmininko pava duot ojas Domas Rocius (Baškys), Lietu vos kom ja unimo sekr etorius Jonas Macevičius (Žaibas),
J ani n a Narkevičiūtė (Birutė), Vasilijus Maj ev skis (Borisas), Stanislovas Syrus (Gudaitis) 31. Į grupę įėjo ir ką tik
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Partizanų

B.

V.

M.

Bra čas

Sink e vičius

Proč i uchanovas

b ūrių

•

•

kom1sara1

Ch . Bo ro vsk aja

J. Mondri k inas

K. š tara s

St. Kuoz is

D. Parf ionovas

M . · Š u n akev iči u s

Partizanų būrių

komisarai

Maskvos medicinos institutą baigęs ukrainietis
gydytoj as Aleksandras Kucevalovas ir kt.
1943 m. balandžio 21- 23 d. ši grupė atvyko į Bogom lio apy linkes ir buvo nuoširdžiai priimta Baltarusijos
partizanų, jų vadovų ir vietinių gyventojų 32 • Operatyvi nės grupės vadovas
Motiejus Sumauskas savo la išk e
Lietuvos KP Centro Komit e tui nurodė, k ad Lietuvos p arti zanai nesijautė čia svetimi. A plinku i buvo draugai, vienminčiai, kiekviename
žingsnyje ji e jausdavo didžiulę baltarusių tautos paramą. Baltarusijos kaimų apylinkėse Lietuvos par tizanai buvo visur sutinkami kaip draugai ir
gynėjai 33 .

B.

Bra čas

. Sinke

ičius

Ch . Borovsk•i•

J. Mondrikinas

SI. Kuozis

O. Parf 1ooovcu

Kartu su Lietuvos KP (b) CK Ope ratyvi ne grupe atvy ko
daug partijos narių ir komjaunuolių, kuri e organizavo
naujus pogrindinius partijos be i komjaunimo komitetu s
ir partizanų būrius Lietuvo je. Jų tarpe buvo komunistai
Albertas Barauskas (Greitas), Jurgis Baščiulis (Stalionis), Vincas Sakalauskas
(Rimonis), Jonas Prakapas
(Tilvydas), Vladas Tamašauskas (Salūga). Pranas Satkauskas (Gediminas), Eduardas Baleišis (Taujėnas), Jonas Ciulada (Bevardis) , Jurgis Grigonis (Garška). Juoz as Zemaitaitis (Varpas) , Josif as Niki tin as (Sokolovas), Juoz as Ol e kas (Naktys), Jonas Olekas (Rugys), komjaunuoliai Stasys
Andriukaitis
(Matis) , Vytautas Uogintas (Urbas), Vilius
Bagdonas (Vitkus) , V ilh elmas Kudaba (Lesno jus), Stasys
Vaičiūnas (Lukošius) , Ben edikt as Bračas (Baltas), Jona s
Valiukas (Biržinsk as). Povilas U pstas (Iva novas), Veronika Mikalauskaitė (Saulutė), Anelė Zinkevičiūtė (Pušaitė)
ir kiti 34. Kai atvyko tiek daug keršytojų į pri ešo užnugarį
iš už fronto linijos, Lietuvos KP(b) CK Operatyvinė grupė
1943 m. bal a ndžio mėn. suorganizavo partizanų brigadą
,.Žalgiris" 35 • Į ją įsijungė „Mečio" (vadas P. Pranevičius) ,
,.Žebenkos" (vadas J. Motu zas), .,Eže rskio " (vadas A. Za ica s). ,.Salčio" (vadas V. Pletku s) grupės, taip pa t Lie tuvos
KP(b) CK Operatyvinės grupės partizanai. Brigadą sud a -
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rė trys partizanų būriai 36 • Brigados

vadu buvo paskirtas

A. Zaicas, komisaru - D. Rocius.
Tarp Lietuvos partizanų grupių ir Baltarusijos partizanų būrių iš karto užsimezgė broliški santykiai, kupini tarpusavio supratimo ir draugystės. Pavyzdžiui, nuolatinius
ryšius su Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės vadovais palaikė baltarusių Gastelo vardo partizanų brigados
vadovybė. Šios brigados kovotojai teikė draugams lietuviams žinias apie priešo jėgų susitelkimą, žvalgė kelius
pereiti į Lietuvos rajonus 37 . Tokią pat pagalbą savo draugams lietuviams teikė A. Ponomariovo ir V. Cernyševo
vadovaujama baltarusių „Spartako" partizanų brigada 38 .
Lietuvos partizanų brigados „Žalgiris" komisaras Domas Rocius 1943 m. liepos 19 d. laiške Lietuvos KP(b)
Centro Komitetui rašė: ,,Santykiai su kaimyninėmis „Spartako" ir A. Ponomariovo brigadomis geri. Draugiški santykiai taip pat ir su tolimesniais kaimynais. Kaimynystė
ir draugystė, žinoma, būtina visada, o mums dar labiau .. ." 311
Lietuvos partizanai, veikę Medelio ir Švenčionių miestų rajone, užmezgė tiesioginius ryšius su Baltarusijos
partizanų brigadomis, kurioms vadovavo F. Markovas,
I. Klimovas ir kiti 40 . Dažnai jos kartu vykdė operacijas prieš
vokiečių įgulas. Antai didelę kovinę operaciją Lietuvos
partizanai drauge su Baltarusijos partizanų būriais įvyk
dė 1943 m. gegužės mėn. pabaigoje.
,,Žalgirio" brigados
partizanai drauge su Markovo brigados partizanais užpuolė priešo įgulą Danilovičių miestelyje 41 • Priešui buvo
padaryta didelių nuostolių. Arba kitas pavyzdys. 1943 m.
balandžio 14 d. Baltarusijos partizaninio judėjimo štabas
davė tokią užduotį Lietuvos partizanų būrio „Žalgiris" vadui Ežerskiui (A. Zaicui), jungtinio lietuvių būrio vadui
P. Pranevičiui ir Baltarusijos partizanų vadui l. Vetrovui:
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J . Paplausk as, Negreit išaušo diena, p . 27.
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ap . t , b . 33, l. 5.
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ap . l, b. 33, l. 4.

.,Prieš Ušačių partizanus veikia išdaviko Gylio pulkas.
Pulko sudėtis ne tvirta, nusiteikusi antihitleriškai, pasitaiko, kad kai kas pereina į partizanų pusę . Išdavikų bazė Lužkos (20 km į šiaurės vakarus nuo Pliso). Ištirkit e Lužkų
bazės sutriuškinimo
galimybes . .. " 42 Vykdydami šį uždavinį. li etuvių ir baltarusių partizanai vedė agitaciją pri ešo
kareivių tarp e . Kai kurie iš priešo kareivių pereidavo
pas
partizanus su uniforma ir ginklais. Be to, Mečio grupės
partizanai netoli Luškų stoti es susprogdino pri ešo ešeloną.
Tas dar labiau dezo rganizavo priešo pulką .
Kai kildavo sunkumų aprūpinimo srityje, baltarusiai
ir lietuviai partizanai broliškai dalydavosi tuo, ką turėjo,
padėdavo vieni kitiems. Antai Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės vadovas
M. šumauskas rašė: ,,Ga unam e
iš baltarusių: du rankinius kulkosvaidžius, vieną kuopos
minosvaidį, vieną prieštankinį šautuvą, šarvamušių šovinių, šovinių šautuvams
ir PPŠ (automatai. - P. Š.). Taip
43
pat granatų . .. "
Dėl „bėgių karo"
plano rytų Lie tuvos rajonuose
1943 m. vasarą Lietuvos partizanq veiksmai taip pat buvo
sud er inti su Baltarusijos partizanų veiksmais . Geležinkelio linijose Vilnius-Daugpilis,
Vilnius - Minskas, Vilnius-Gardinas
vykdė div ersijas ir vertė nuo bėgių pri ešo
eše lonus Baltarusijos „Spartako", Gast elo vardo partizanų
brigados ir Lietuvos partizanų brigada „Žalgiris" 44 • Varė
nos apskrityje, Baltarusijos TSR pasienyje, 1943 m. balandžio mėn. buvo suorganizuotas Kotovskio vardo partizanų būrys, kuris įėjo į Lenino komjaunimo
vardo brigados sudėtį (šiai partizanų brigadai vadovavo Baltarusijos
partizaninio judėjimo štabas). Kotovskio vardo būrio koviniai veiksmai Lietuvos teritorijoje daugiausia koncentravosi pri e geležinkelio linijos Vilnius - Gardinas. Partizanai nuvertė nuo bėgiq apie 15 ešelonų su priešo karine
technika ir kariuomene 45 • Šimtai hitlerininkq rado kapus

··········••
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p. 6 1- 62.
43

.,Komunistas",

Nr.

12, 1960 ,
91

J

l

-Dzūkijos že mėje.

1943 m. rudenį vieną ešeloną trys kilometrai nuo Marcinkonių susprogdino p artiza n ai , vadovaujami Jon o Jonio. 1943 m. rugsėjo mėn. 12 kilometrų
nuo Marcinkonių buvo nuv erstas nuo pylimo traukinys ir
žuvo 13 vokiečių kareivių 46 • 1943 m. lapkričio mėn. buvo
susiremta (taip pat arti Marcinkonių k aimo ) su vlasovininkais. Jų buvo sunaikinta apie 30, o du išdavi kai pate ko
į nelaisvę . Šio būrio mūšiuose pasižymėjo Bronius švedas,,
Jonas Jo nys, Klimas Morkūnas ir kt. Prieš o kulka pakirto
partizaną Edvardą Akstiną 47 •
Mūšiuose

su hitlerininkais broliškosios Balt a rusijos žemirtimi žuvo apie 100 Lietuvos partizanų.
Jų tar pe Justinas Olekas, Povilas Upstas , Vytautas Stankevičius, Al eksa s Dambrauskas, Juozas Lietuvninkas, Petras
Staveckas, Vikto ras Rudaitis, Denisas šalakiškis, Petras
Nikitinas, Stanislovas Syrus, Vasilijus Svirinas , Vasilijus
Maj ev skis ir kiti.
Ba ltaru sijos partiz anai turėjo gerai organizuotą medicinos tarnybą ir teikė Lietuvos partizanams pagalbą vaistais, gydė juos sergančius ir suž eistus 48• Kai sustiprėjo
medicinos tarnyba prie Liet uvos KP(b) CK Operatyvinės
grupės, ji teikė pagalbą Baltarusijos
partizanams. Antai
Lietuvo s KP(b) CK Operatyvinės grupės gydytojo A. Klimovo 1943 m. ataskaitoje buvo rašo ma : ,,Į mus dažnai
kreipiasi pa galbos sužeistieji iš kitų Baltarusijos būrių ir
iš civilinių gyventojų. Trims sužeistiesiems padarytos
operacijos 49 •
1943 m. rudenį, Baltarusijos partizanų pad edama, Lietuvos KP(b) CK Operatyvinė grupė persidislokavo į partizanų kraštą ties Naručio eže ru . Čia buvo ir Baltarusijos
KP(b) Vileikos srities pogrindinis komit etas, į kurį įėjo
Liet uvos partizanų grupės „:Zebenka" vadas J. Motu zas.
Svarbiausias tikslas, dėl kurio persidislokavo Lie tu vos
KP(b) CK Operatyvinės grupės pogrindinis centras, buvo
mėje narsiųjų
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Lietuvos, jos

sostinės

Vilniaus ir suaktyvinti
taip pat partizanų div ersinius
vei ksmus tiek Vil niuj e , tiek jo apylinkėse.
Kai Lietuvos 'KP(b) CK Operatyvinė grupė buvo pri e
Naručio eže ro, iš Vilni aus čia ateidavo n emaža pogrindi·ninkų pasiimti literatūros, šaudmenų, gauti žinių iš už
fronto linijos, pasikeisti tarpus av io informacija. Į Vilnių
daž n ai jie grįždavo ja u ne vieni. Su jais iš Did žiosios
žemės vykdavo partiniai darbuotoj ai ir partizanų vedliai.
Daugybė partizanų junginių bro liškos Baltarusijos
teritorijoj e, Kazėnų miškuose 1943 m. visiš kai paraly žiavo
hitlerininkų
veiksmus aplinkiniuose
rajonuos e. Prieš
šiuose miškuos e veikus iu s partizanus okupanta i siųsdavo
stambias SD (saugumo ta rnybos) dalis .
„2:algirio" brigados partizanus, besitraukiančius nuo
})riešo, iš vienos pusės artėdama ėmė supti esesininkų
.grandinė, iš kitos - pri eš juos buvo laukas , kuriam e stovėjo pri ešo kulkosvaidžiai . Ger iaus ia išeitis buvo paban-dyti prasiv eržti pro fašistų grandinę į miško gilumą. Šiuose mūšiuose 1943 m. spalio 17 d . žuvo „2:algirio" b ri gados
kom isara s Domas Rociu s, brigados gydytojas Aleksandras
Kucevalovas, partizanai Vladas Jakubon is , Zoj a Vilkaitė
ir kiti 50 •
Įnirtingų kovų dienomis LKP(b) CK Operatyvinės grupės vadovas M. Šumauskas rašė Lietuvos partizanin io
judėj imo štabui: ,,... Ši priešų eksp edi cija mums brangiai
atsiėjo. Mes netekome 9 draugų, jų tarpe drąsaus, atsidav usio ir puikaus draugo Baškio . Mirtis jo buvo staigi:
užbėgus ant priešo kulkos vaidžio ugnies, kulk a pataikė
kakton, o antra pervėrė krūtinę .. . Mūsų partizanai niekuom e t neužmirš drg . Baškio ir tinkamai pri eša ms atk er šys už jo mirtį ... Norisi pažymėti, k ad, papuolę į sunkią
padėtį, mūsų dra ugai Lietuvos partiz an ams gėdos n epadaTO ir, jeigu reikia, miršta didvyrio mirtimi" 51 •
Visada kuklūs ·ir optimistiš ki buvo Lietuvos KP(b)
CK Operatyvinės · grt1pės nario, ,,2:algirio" brigados komipogrindinį partinį darbą,
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saro, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary bos Prezidiumo
pirmininko pava duotojo Domo Rociaus lai škai. štai ištrauka iš paskutinio jo laiško, rašyto 1943 m . liepos 19 d.:
,,Kariaujam su ūpu ir noru, kad greičiau būtų išvyti iš mū
sq Tėvynės plėšikai ir banditai. .. Lietuvoj mūsų žmonės,
darbo klasė ir biedniokai laukia mūsų, o buožės svajoja
apie buržuazinę Lietuvą ir tam reikalui smarkiai ruošiasi. ..
Nu leido mūsų „2.algirio" sprogdintojai vieną traukini,
o „Vilniaus" būrys - 3 traukinius, iš kurių du su gyvąja
jėga , užmu šėm penki s policininkus, sudaužėm keletą pieninių ir sugadinom telefono ryšius. Tai visi darbai „2.algirio" bri gadoje. Tikim e, kad toliau bus daugiau. Vedame
a gitaciją , spausdiname lapelius, prit aikytus vi e tos reikalams. Norime, kad, kur ie suklydę, grįžtų į ge rą kelią . . .
Mes mylime laisvę taip, kad visada pasiruošę ją ginti
ir mirti už ją . Siųskit ginklus ir šovinius, ki ek galėdami,
o mes stengsimės juos naudoti tinkamai" 52 •
Aštrių kovų dienomis prieš SD dalinius LKP Švenčio
nių apskrities
pogrindinio komiteto sekretorius Stasys
Apyvala Lietuvos partizaninio judėjimo štabui rašė: ,,Aš su
V. Lašenkovu ir V. Audroniu pasitr aukiau į išdegusio miško kampą . Toliau eiti negalėdami, užsimaskavom e . Už
pusva landžio vokiečiai apsupo išdegusį mišką , ir, spausd ami iš visų pusių, žyg iavo pirmyn . Pri eša kyj e ėjo karininkas su žiūronais. Pastebėjęs Audronį, kažką įsakė kareiviams . Matydamas, kad mus pastebėjo, aš vi ena serija prispaudžiau karininką amžinai prie žemės. Kada karininkas
žuvo, vokiečių ta~pe kilo sąmyšis. Į sumišusius kar eivius
~ovia u,- bet automatas atsisakė dirbti. Vokiečiai, mat ydami, kad automa tas nešauna, susitvarkė ir kairi eji pasta tė kulkosvaidį ant kelmo . N ebuvo laiko galvoti, į kulkosvaidį mečiau granatą. Du kar eiviai ir kulkosvaidis
nuvirto nuo k elmo. Daug iau granatų neturėjau. Vokiečiai
arti nosi. Ap sidairiau, drau gai jau žuvę. šoviau sau iš
pistoleto į kaktą. Šūvis. Bet jaučiu, kad esu gyvas . Prisiliečiu pir štais pri e kaktos, ieškau žaizdos, surandu odos
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nudrėskimą .

Iš d ešinės šaudo du kulkosvaid žiai, mėtomos
gran atos, kurios aplink sprogsta . . . Pašliaužiau api e
10 me trų . Pri ešo ugnis neduoda toliau šliau žti. Užsimaskuoju vand ens duobėj . Paskutinis šansas - t.ai nusiskandinti. Bet vanduo neno rėjo ma nęs priimti ir galvą išme tė
į viršų . Tada blykstel ėjo mintis, kad dar man reiki a gyventi ir dirbti. Vokiečiai gerą pusval andį landžio jo po
krūmus ir kelmus , ieškodami manęs, nes jie matė , kur aš
nušliaužiau . N esuradę, nuėjo pirmyn . Aš pasilikau gyventi.
Vakar e, išėj ęs iš vandens, išgirdau aiman avi mus. Priėjęs arčiau, radau Lašinkovą. Jis buvo sunkiai sužeis tas,
nutra ukt a dešinė ranka ir granatos skeve ldr a pat ekusi
į plaučius. Pistoletas ir automatas buvo prie jo . Neto li
Lašnikovo gulėjo Audronis su nutr aukta dešin e ranka,
kairės ran kos pir štais ir sudra skyta krūtine - matyti pats
susispro gdino .. .
Su sužeistu išbuv au visą naktį. Aštuntą valandą ryt e
jis mirė su šiais žodžiais : ,,Aš mirštu už T ėvynę, kad kiti
galėtų lais va i gyven ti. .. " 53
Artimi bičiuliai buvo šie trys įvairių tautybių partizana i. Juos vienijo nea pykanta pri ešui, meilė Tarybų
valdžiai.
Štai kit as pavyzdys. 1943 m. vasarą į Adutiškio mi škus prieš „Vilniaus " partizanų būrį buvo sutelkta esesininkų rinktinė, kuri pradėjo miško valymą. ,,Vilniaus"
būrio parti zanai, besitr aukdami nuo priešo, atsidūrė sunkioj e pad ėtyje: iš vienos pusės artėjo esesininkų grandis,
o iš kitos - matyti laukas , kuriame buvo sustatyti pri ešo
kulkosvaidžiai. Reikėjo kaip nors prasimu šti pro fašistų
grandinę į miško gilumą. Nedidelė partizanų grupė turėjo prid eng ti pagri ndin es būrio j ėgas . Ir štai trys jaunuoliai kulkos vaidin inkai - Fiodora s Al eks ej evas , Ipolitas Šabanas ir autom atin ink as Pavelas Klušinas, netarę nė
žodžio, nušliaužė į patogesnę vietą ir atideng ė į priešą
stiprią ugnį, o kiti parti zana i, prasimušę pro esesininkų
grandinę , pasitraukė į miško gilumą. Ji e apšaudė fašistus
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iš sparno ir matė, kaip likę jaunuoliai bandė ir patys atsitraukti. Tačiau nepavyko, ji e visi trys žuvo nelygioj e kovoje. Skaudžiai per gyv eno draugų mirtį visas partizanų
būrys.

Apie Lietuvos partizanų žyg darbius rašė ir Baltarusijos
partizanų laikraščiai. Laikraštyj e „MbI OTOMCTHM" aprašomas narsus ir ištvermingas Pranas Stankevičius, kovojęs
Baltarusijos partizanų būryj e „šturm". Kartą drauge su
·savo būrio partizanais jis dalyvavo, užpuolant hitlerininkų
.autokoloną. Mūšyje Pranas buvo sužeistas ir pat eko į gestapo nagus. Fašistiniame kalėjime hitlerininkai mušė Stankevičių šautuvų buožėmis, mirtinai nukankino
partizaną,
o jo kūną įmetė į griovį netoli Radaškovičių miestelio.
Vietiniai gyventojai, rizikuodami savo gyvybe, slaptai
:palaidoj o ištikimą priesaikai partizaną 54 •
Baltarusijos partizanų vyresniojo leitenanto Ozmitelio
būryj e kovojo Ignas Adomaitis. 1942 m. vasario 23 d. jis
su partizanų grupe pateko į hitlerininkų pasalas. Nelygiam e mūšyje Adomaitis nukovė keletą hitlerininkų ir iš po
-pat jų panosės išnešė sužeistą draugą felčerį Mišą Smirnovą. Rugsėjo mėnesį būrio vadovybė paskyrė Adomaitį
į minuotojų grupę. Lapkričio 5 dieną jis su draugais Vladimiru černovu ir Anatoliju Fedorovu gavo uždavinį didžiojo Spalio garbei nuleisti priešo ešeloną tarp Oršos ir

Minsko, netoli Lelekvino stoties. Prišliaužęs prie pylimo,
Ignas minavo geležinkelį. Šią akimirką Oršos pusėje pasirodė traukinys. Po kelių minučių tvykstelėjusios baltos
·ugnys sudr ebino žemę. Ešelonas nuriedėjo į atšlaitę. Spr_~gimo banga nubloškė Igną Adomaitį į šalį. Atsipeikėjo J1~
tik po trijų valandų ant šieno, kur jį atnešę pagulde
<lraugai. Adomaitis pirmiausia paklausė, ,,ar viskas pad~ryta", ir, neišgirdęs atsakymo, vėl neteko sąmonės. Taip
-drąsus partizanas po kelių valandų mirė.
Lietuvos partizanų eilėse kovojo ne tik lietuviai, bet
ir daug rusų, ukrainiečių, baltarusių, latvių - daugelio
mūsų šalies tautų atstovų. Pavyzdžiui, žemaitės vardo

.............
.
/1..

5 • nap Tapx1,rn ŲK KTT EeAOpyccHH,
13- 14.

cp.

3500,

011.

junginyj e, kuri am vadovavo Antanas Rag uotis, būrių va dai buvo rusai F. Djakovas, A. Chl ebnikovas , grupės vadas la tvis Albertas Bruv eris , kovėsi čiuvašas Vladimiras
Bibit ajevas ir kiti 55 •
Nikolajų Sarnbjaną iš Armėnijos karas užklupo pasienyj e pri e Jurbarko . Karinė dalis, kurioje tarnavo Sarabja nas, buvo apsupta. Daug karių pakliuvo j nelaisvę. Sarabjanas buvo įkalintas Jonavos stovykloje, paskiau Kauno
VI ir IX fortuose. Pagaliau jam pavyko iš stovyklos pabėgti. Jis atsidūrė Marijampolės apylinkėse. Čia susipažino su partizanu Jonu Bubniu, kuris jį supažindino su Stasiu Naujaliu, vadovavusiu Karolio Petriko vardo partizanų būriui. Būryje N. Sarabjanas
sėkmingai dalyvavo
diversijos e, sprogdindamas keliuose fašistų automašinas,
naik inda mas telegrafo stulpus. Jis ne kartą lydėjo S. Naujalį į pavojingas operacijas 56•
Nemirtingą žygdarbį tarybinės Tėvynės vardan, tarybinių tautų draugystės vardan atliko Marija Zalinkevičie
nė, Kęstučio vardo partizanų būrio, veikusio Biržų apskrityj e, ryšininkė. Į Klausučių kaimą įsiveržė hitl er iniai
baudėjai. Tuo metu M. Zalinkevičienės namuose po atliktos užduoties buvo partizanai rusai Borisas Komarovskis (Borisovas) ir Nikolajus Solovjovas. Narsi lietuvė
ryžosi išgelbėti partizanus. Ji juos abu paslėpė rogėse, užklojo šiaudais, pakinkė arklius ir pasuko į Vabalninko
miestelį. Pirmieji sargybiniai neatkreipė dėme sio į rogėse
ant šiaudų sėdinčią moterį. Tačiau kito posto sargybiniai
sulaikė Zalinkevičienę ir durtuvais ėmė badyti šiaudus.
Driokstelėjo partizanų automatai, ir vi enas sargybinis krito nukautas, o kiti du - sužeisti. Išgirdę šūvius, atbėgo
kiti hitlerininkai. Susišaudymo metu abu partizanai ir jų
ryšininkė M. Zalinkevičienė žuvo 57 •
Kiekvi enam e partizanų būryje buvo jaunimo diversinės grupės, kurios vykdė drąsiausias ir rizikingiausias
operacijas.
••••••••••••
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,,Keršytojų" būrio, ve iku sio Raseinių apskrityje,
par1izanai nuvertė nuo bėgių 35 pri ešo eše lonus 58. Šiame
būryje kovoję lietuviai komj aunuoliai
Algirdas Glovackas, Jona s Savickas, ukraini e tis Petras Basiukas, totorius
Achmedsultanas Kamajevas nuvertė nuo bėgių aš tuoni s
karinius sąstatus. P. Basiukas ir A. Kamajevas, vykdydami
kovines užduotis, ir žuvo Lietuvoje.
Iš 43 priešo ešelonų, kuriuos nuvertė nuo bėgių partizanų būrys „Vilnius", 17 Tarybų Sąjungos Didvyrio
Broniaus Urbanavičiaus sąskaitoje 59 • Drauge su juo pri ešo eše lonus sprogdino rusas Vasilijus Vasiljevas, ukrainietis J efimas Prončenka, lenkas Janas Vrublevskis, baltarusis Ipolitas šabanas, žydas Jank elis Maitkovičius, lietuvis Juoz as Noreika ir kiti.
Partizanų grupė „Audra", vadovaujama
komjaunuolio
J evstafi j aus Dolotovo, kilusio nuo Utenos, susprogdino
priešo ešeloną Dūkšto-Ignalinos ruož e. Esesininkai užklupo didvyrius Radžiūnų kaime. Susirėmime pri eš o kulka pakirto Juozą Pamakštį, buvo sunkiai sužeistas J evstafijaus brolis Feodosijus Dolotovas. Jevstafijus
vienas
kovėsi pri eš esesininkus, bet buvo sunkiai sužeistas ir n eteko sąmonės. Sunkiai sužeistus brolius hitlerininkai nuvežė
į Uteną, kur juos fašistai tardė, žiauriai kankindami, tačiau
jų valios negalėjo palaužti. Sužvėrėję fašistai užkasė narsiuosius partiza nus gyvus žemėje 60 .
Yra daug puikių pavyzdžių apie šlovingą bendrą įvai
rių tautybių tarybinių žmonių kovą už lietuvių tautos
laisvę fašistinės okupacijos metais. Visų mūsų šalies tautų
broliškas solidarumas, tarpusavio pagalba didino jų jėgas
kovoj e su pri ešu, ir iš čia partizaninis judėjimas sėmėsi
galingos, viską nugalinčios jėgos.
68 J. Macevičius, Už mylimą Tarybi nę Tėvynę, .,Komjaunimo
tiesa" ,
1955.XII. 13.
59
/0 . l10Ae4Kuc, Coue TCKan l\.wrna, MocKna, 1949 , cTp. 87.
00
L. Bakull s, Per liepsnojančią žemę, Vilnius, 1961, p. 268- 275.

2. Antifašistinio judėjimo augimas. Lietuvos Komunistų partijos vadovavimas antifašistiniam judėjimui

Lietuvos KP(b) mies tų ir apskričių pogrindini ams komitetams 1942 m. nuve ikus didelį organizacinį ir masinį
politinį darbą, sustiprėjo respublikos partinės ir komjaunimo organizacijos, padidėjo jų politinė įtaka darbo žmonėms, išsiplėtė aktyvios partizanų kovos zonos ir ben dras
antifašistinis judėjimas. Tarybiniai patriotai kūrė vis naujas pogrindin es antifaši stines organizacijas ir grupes. Jos
palaikė glaudžius ryšius su gyv entojais ir veikė, vadovau jamos par tijos narių ir partinių organizacijų.
Antai Kaune 1942- 1943 m. veikė antifašistinė „Kovos
prieš fašizmą sąjunga". Kai 1942 m . kovo mėn. buvo suimti ir sušaudyti šios pogrindinės antifašistinės organizacijos vadovai, Kaune liko ir toliau veikė jos išskaidytos
grupės. Pogrindinės grupės ir toliau dirbo tarp statybinės
firmos „Statyba" darbininkų. Į šias grupes įėjo komunistai
Vladas Cibilis, Antana s Kersna uskas, Ben ediktas Martinionis, Pranas Borisevičius, Adolfas Bilevičius ir kiti. Čia
sukurtoms pogrindinėms grupėms vadovavo Vladas Ti ška,
Juozas Vaiti ekaitis, Vaclovas Tamošaitis , Juoz as Rukui ža
ir kiti.
Tuo pat metu (1942 m . balandžio mėn . ) ,,Dailės" kombinate, vadovaujant Olgai Vaivad ien ei, Juozui Laurinkui
ir Mykolui Kiaupai, buvo sukurta antifašistinė kombinato
darbininkų grup ė . Kaip tik su šia grup e užmezgė ryšį
puikus pogrindinio judėjimo organizatorius Vilniuj e komunistas Juozas Vitas. 1943 m. pradžioj e , jam pasiūlius,
antifašistai savo organizaciją pavadino „Lietuvos antifašistų sąjunga". Organizacijoj e buvo apie 200 žmonių,
ji veikė ne tik mi este , bet ir jo apylinkėse 1• Organizacijos naria i, kaip galėdami, silpnino vokiškosios fašistinės
kariuomenės užnu garį, siekdami padėti Raudonajai
Armi-
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ja i. Organizac ij a leido laikraštį „Kov a " 2• Dau g kur buvo
spausdinami lap eliai ; Kęs lu čio gatvėj e , Nr. 19, pačios
Olgos Vaiva dien ės bu te , Ožeškie nės gatvėj e, Nr. 10, Ja.
pelius rot atoriumi spausdino liaudi es meninink as medžio
drožėj as Ju ozas Laurinku s, Hipodromo
ga tvėj e , Nr. 19,
rotatoriumi ju os daugino Aldon a čepaitytė, o Al eks andras Nev insk as juos spausdino proj ekt avi mo k.onl oro je.
Komjaunuo lis Alfons as Milkevičius, dirbęs pas J. Laurin•
kų mokiniu, padirbo medinį štampą su š ūkiu „Mi rt is
voki škiesie ms oku pant ams!", šiuo štam pu štampu odavo
mieste iškabintus fašis tinius sk elbimus 3•
Dau gelis antifašistų sla pstė pabėgusius iš ne laisvės
tarybinius karius. Antai Kaun e Žaliak alnyj e pas dar bi·
ninką E. Sokolnikovą kurį laiką , pri eš išeidamas pas par•
tizanu s, sl apstėsi karininkas G. Dvaladzė. Sančiuose pas
S. čepailį slapta i gyve no du karininkai - G. Salat kinas
ir A. Ryža kovas . Senamies tyje pas J. Vasiliauską gyv eno
kari nink as F. Federenk a , Tamašauskų šei moj e - N. Ni·
kit skis ir A. Molčianovas ir t. t. Čia į po grindinį darbą
įsitraukė gydytoja Elena Kutorgienė, partijos Kauno miesto ir apskriti es pogr indinio komit e to narys Antanas Kers·
nauskas ir da ugelis kitų . Antifašistinės organi zacij os na·
riai palaikė glaudžius ryšius su partizanų būriu „Už tėvy
nę", vadov auj amu G. Dvaladzės, būriu Nr. 3, kuriam
va dov avo anksčiau Kaune radęs prieglobstį tarybinis karinink as A. Petr enka ir kt.
Organizuoti du partizanų būrius, aprūpinti ginklais,
buvo įmanoma todėl, kad Kauno antif ašista i turėjo ryšius
su Kėdainių, Ariogalos, Betyga los, <;::ekiškės, taip pat su
Jona vos, Rumšiškių vals~ių valstiečiais. Partizam1 būriui
„Už tėvynę", įsikūrusiam Ariogalos valsčiuj e , ypač daug
padėjo vals tiečiai Kazys Baranauskas , Pran as Povilaitis,
Stanislovas Marma ir jo žmona Marijona Marmienė. Būrį
Nr. 3 aktyviai rėmė Skrebinų kaimo valstiečiai - Mykolo ir Stepo Pliupių, Mordosų, brolių Markevičių šeimos.

••••••••••••
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š is būrys aktyvi ai ko vo jo iki pa t susijun gimo su Raud onosios Armijo s dalini ais. Valstiečiai organizuodavo Ka uno
a ntifašis ti nės sąjun gos į partizanų būrius siunč i a mų žmonių aprūpin imą , palaikė ryšį tarp Kauno an tifašistų ir
parlizanų būrio.

1943 m. liepos

Kauno
50 jos
IĖ'!jim ą,

mėn.

hitl erininkams

pavyko

susekti

an tifašistų organizac ij ą ir suim ti daugiau kaip
narių 4 • Juos paso di no į Kauno s unki ųjų darbų ka-

langa i išėjo į ga tvę. Po langa is dažna i
su va ikais moterys. J os lė tai stumd avo pri ešais save vežimėlius, kai kada trumpam sulė tindamos
žingsnį. Nulaikę patogų momentą, suimtie j i išša ud avo iš
l aidynės laiškus. Mot erys, vikriai juos sugav usios, paslėp•
davo ir nusin ešdavo. šta i vi enas laiškas , išlikęs iki šių
dienų: ,,Mūsų savijauta
b endrai nebloga . A trodo , virš
mūsų k aupias i niūrūs debesys. Vakar iš mūsų bylos išvežė ke turi as moteris n ežini a kur. J eigu tai n ebū tų p askutinė jų kelion ė, j eigu j as būtų išgabenę ir į Vokietiją, tai
tas taip pat ilgų garan tij ų neteikia ilgai gyven ti. O jeigu
prad žia padaryta, tai, be ab ejo, seks neužilgo ir mūstĮ
eilė . ..
Ką gi - nuo likimo nepabėgsi! Kad tik gyvieji , p as ilikę laisvėj e , tinka mai supras tų ir įvertintų mi rusiu osius .
Težino, k ad mirusi eji n ea tleidžia sav o nepri eteliams ir su
jais atsis kait yti pa lieka gyviesiems . O gyv ieji vėl turi
kartą ant visados įsidėmė ti, kad tik nusipelnę pasiryžėliai
galės džiaugtis ateit ies gyve nimui V eltui ni eko ni ek am
šių diem1 gyven ime n epadova nos , viską reik ia išsi k ovoti,
tik išsiko vo ti" 5• Šis lai škas ra šytas antifašis tinės orga nizacijos n ar io Povilo Pr eikšo.
Daug suimtųjų iš šios anti fašistinės or gani zaci jos buvo
suš aud y ti. JtĮ tarp e Olg a Vaivadienė , Mykol as Kiaupa ,
Vladas Čibilis, Ben edikt as Martinionis, Pranas Borisevičius,
Adolfas Bilevičius, Juo zas Rukui ža, Vac lov as Tamoš aitis,
Aleksandras N evinskas , Povilas Pr eikšas ir kiti.
kurio

vaikščiodavo
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PA, f. l, ap. 1, b. 11, l. 232; J. Šinkūna ilė, .,Kovos" organizacija ,
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5 J.
Šinkūnaitė,
.,Kovos" or ganizacija,
Kareiviai be milinių,
p , 124- 125.
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Ant ifašis tinei Kauno geto organizacijai vadovavo penseptyn iq nariq komit etas, kurį sudarė : Mera
lanaitė, Chaim as Elinas, Dimitri j us Gelp ernas, Peisachas
Gordona s, Mois iejus šer manas , Altė Boruchovičiūtė-Tepe
rienė . Pirminė organizacijos
grandis buvo kuope l ė , sudaryta iš 3-4 narių, kuriai vadovavo būrio vadas. O rganizacija buvo suskirst yta į kovos sektorių, kurio nariai
buvo paj ėgūs stoti į partizanų eiles, ir pag a lbos sektorių,
tvarkiusį orga ni zacijos
mate rialinę pus ę . Organizacija
turėjo savo įsta tus ir kovos programą. Įstodami nar iai
gaudavo slapyvardę, pasiraš ydavo iškilmingą pasižadėj i
mą: ,,Pripažindam as kovą pri eš fašizmą švenčiausia pareiga, esu pasiryžęs, kaip aktyvus kovotojas , įsijungti į tarybini ų partizanų eiles. Pasižadu nenuilstamai
kovoti pri eš
fašistiniu s okupantus, žudyti juos, trukdyti jų transportą,
deginti ir naikinti jų įmones, buveines, gelež ink elius,
kiekviena proga vykdyti sabotažo aktus. Aš pasižadu vi somis jėgomis, o kai prir eiks, aukojant gyvybę, kovoti,
kol mano Tėvynė bus visiškai išvaduota iš okupantų jungo. Aš pasižadu būti sąžiningu, drausmingu kovotoju,
tiksliai , drąsiai ir be atsikalbinėjimų vykdyti vyresniųjų
organizacijos narių įsakymus, šventa i saugoti man patikė
tas paslaptis, griežtai laikytis konspiracijos. Aš žinau, kad
už drausmės laužymą ir konspiracijos pažeidimą partizanam s taikoma mirti es bausmė".
Antifašistinė Kauno geto organizacija
įvykdė eilę diversinių aktų. 1943 m. liepos mėn. ji susprogdino
daug
šaudmenų V forte. Šios diversijos met u žuvo ją įvykdžiu
sieji komjaunuolis Mej eris Lurjė ir Faivelis Paradas 6 •
Antifaši stinės Kauno geto organizaci j os nariai, dirbę
pri e pakro vimo-iškr ov imo darbų Kaųno geležinkelio stotyj e, sąmoningai suk eisdavo vagonq paskyras, neremontuotų vagonų specifikacijas,
taip sudarydami painiavą,
išleisdami nesur emontuotus vagonus ir suk eldami avari jas. Liusė Cimermanienė perstatė iešmą, įvyko traukinių
katastro fa „Maisto" mėsos kombinat e. Jank elis Kopelmakių, vėliau

••••••••••••
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PA , f.
p. 148.
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nas oro pavo jaus metu padegė sanitarinį traukinį, trys jo
vagonai sudegė. Mend elis Moškoviėi us Kauno aerodrom e
perpiovė aliarmo sir enos laidus, todėl tarybin ių l ėktuvų
antskr ydžio met u ji neveikė 7 •
Didelį dėmesį antifašistinė Kauno get o organizacij a
skyrė propagandai.
Organizacijos komit eto narys Dimitrijus Gelp ernas ir komjaunuolis Michailas Rubin sonas gavo radijo aparatą, atg abeno jį į getą ir specialiai įrengtoje
slėptuvėje sistemingai klausėsi žinių iš Didžiosios žemės.
Tarybinio informacijų bi uro laidos buvo perrašinėjamos
ir skleidžiamos get o kalinių tarp e 8•
Kiekvi enu tinkamu atv ej u kovotojai sten gėsi gauti
ginklų. Dėl to savo organizacijos narius jie siųsdavo kaip
tik į tokias darbo vietas, kur buvo galima tikėtis rasti
ir pagrobti reikalingą ginklą. Pirmą šautuvą į Kauno ge tą
įnešė Altė Boruchovičiūtė . Atneštos į getą atskiros ginklų
dalys buvo sumontuojamos slėptuvėj e . Ten jaunimas, va dovaujamas Ispanijos kovų dalyv io Ruvino Gorg elio,
Dovydo Teperio, Peisacho Gordono, buvo mokom as valdyti ginklą 9 •
An tifašistinė Kauno geto organizacija taip pat organizavo ginklų grobimus iš vokiečių karo ligoninės ir pri eš lėktuvinės apsaugos kareivinių.
Kad gal ėtų slaptai įnešti į getą ginklus, organizacijos
naria i Chaimas Ratneris ir Peisachas šat eris keliose vietose perpiovė spygliuotąj ą vie lą - padarė „vart elius", pro
kuriuos komjaunuoliai Eida Pilovnikaitė, Sulamita Lermanaitė, Izraelis
Goldblatas ir kiti įnešdavo ginklų ir
šaudmenų . Tačiau fašistai susekė šį kelią. Ryšininkės Sonia Burko ir Rachilė Kacaitė pri e tvoros buvo sulaik yt os
ir sušaudytos 10•
••••••••■■■■l
7 Th e Story

of an Undergrou.nd . Th e Res istance o f th e J ews of
Kovno (Lithu a n ia) in th e Second World W ar by Zvi e A. Bro w n,
M. A. and Dov Lev in , M. A. Yacl V as h em, J erusalem,
1962,
p. 2 11- 220 .
8 M . Elina s, D. Gelp erna s, Par tizan e r fun Kaunas er gelto , Maskva ,
1948, p . 50-56.
0 M . Elina s, D. Gelp ernas, Part izane r fun
Kau nase r ge lto ; PA,
f. 15409 , ap. l. b . l , l. 12.
10 PA, f. 15409, ap.
l , b . 2 1, l. 1.
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Visose pogrindinės antifašis tinės organizaci jo s pasipri ešinimo okupant ams kovos dalys e pirmi eji buvo komjaunuoliai. Be kovinių žygių, ji e rūpinosi vaikq mok ymu,
įrengė ji ems slaptą mokyklą, suorg ani zavo pioni eriq būrį,
kuriam vadovavo Polia Karnauskaitė 11•
Antifašistinė Kauno geto organizacija
palaikė glaudžius ryši us su par tijos ir ko mj aunimo pogrindiniais miesto komit etais, partizanų būriais per G. Zimaną, L. Solomi ną, F. Krugliakovą, H. Borisą, P. Trofimovą , P. Rybakovą,
M. Zumerį ir kitus 12•
Ats ak in ga Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės
darbuotoja Gesė Glezerytė 1943 m. sp alio mėn. atvyk o
į getą, kur išklausė antifašistinio komit eto ataskaitą ir nurodė jo nariams D. Gelpernui, A. Boruchovičiūtei, M. šermanui, ką toliau dirbti. Po to aktyvi ausi kovotojai prad ėjo masi škai išeiti iš geto į partizanų baze s. 1943 m.
spalio mėn. į pie tinę Lietuvos dalį pasirengė išvykti apie
80 žmonių, kur ie ten turėjo sukurti naują partizanų būrį 13 •
Tačiau dėl to, kad išvykstantieji
buvo silpnai apsiginklavę, jiems žygis nepavyko - 43 žmonės susirėmimuose
žuvo, o 11 sučiupo gestapas ir nugabeno į IX fortą 14•
1943 m . lapkri čio mėn. antifašistinės Kauno geto organi zaci jos nariai masiškai ėjo į partizanų būrį „Mirtis ·okupant ams", buvusį Rūdninkų girioje, pietinėje Lietuvos
dalyje 15• Iš viso į šį būrį atvyko apie 200 žmonių. Ji e
atsinešė daug ginklų, šovinių, drabužių, vaistų ir kt. Iš
geto antifašistinės organizacijos nariai paprastai išvykdavo grupėmis, po 20-30 žmonių, dažnai sunkv ežimiais, at-

š iame kilniam e darbe didelę pagalbą teikė pažangūs Kau no int eligentai. Daug padarė gydytojas Petras Baublys ,
okupacijos metu dirb ęs Kauno kūdikių namų (lopšelio)
vedėju 17• Nuo 1942 m . rudens jis pal aikė ryšius su anti fašistine Kauno geto organizacija ir, rizikuodamas gyvyb e,
slapt ai priimdavo į lopšelį ir s l ėpdavo ten vaikus tėvų,
vykstančių į partizanų būrius. J am nemaža padėdavo gydyto jas J . Ne meikša ir visas kūdikių namų personalas,
ypač vyr. m edicinos seserys Elena Ubarevičienė, Pranė
Vitonytė ir kitos.
šimtai antifašistų, sąžiningų Lietuvos darbo žmonių,
tarybinių patriotų slėpė žydus ir jų va ikus, gelbėjo šiuos
žmones nuo pražūties. Antai Mykolas Šimelis, gyvendamas
Tarpumiškių kaime (buv. Trakų aps kritis, dabar Kaišia dorių raj.), kiekvieną dieną rizikuodamas savo gyvybe,
slėpė savo namuose 14 žydų 18•
Dideliu prieglobsčiu pasm erkti esiems gelbėti buvo pasidaręs žymaus lietuvių rašytojo Kazio Binkio butas. Šiame tauriame darbe jo šeima i padėjo 25 žmonė s 19, jų tarp e
gydytoja Matijoša itienė, aktorius Vladas Sipa itis, muzikas
Vladas Varčikas, Donė Petkutė, My kolas Ragalevičius,
Pranė Juodvalkienė, Natalija Likevičienė ir kiti. Jie slėpė
daug iau kaip 20 žmonių 20 . Pranės Juodvalkienės tėvai,
valstiečiai Anelė ir Povi las Špokai, naktimis kepdavo duoną tiems, kuriuos an tifašistai slėpė nuo hitlerininkų 21 .
Api e daugelį žmonių, sl ėpusių žydus nuo hitlerininkų,
savo atsiminimuose iš Vilniaus geto rašė Markas Dvor žeckis 22 , Maša Rolnikaitė 23 , Herm anas Krukas 24 ir kiti.

siųstais pogrindininkų 16• Daugelį grupių lydėjo prityręs
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ry šininkas N. Endlinas.
Antifašistinės organizac ijos pastangomis apie 30 vaikų
iš geto buvo nug abe nta į miestą ir išgelbėta nuo mfrties.

PA, f. 3377, ap. 8, b. 193, l. 8; f. 3377, ap. 10, b . 43, l. 7.
„Komunistiniu k eliu" (Kaišiadorys) , 1960.VII, Nr. 53-57.
19 PA, f. 3377, ap. 30, b. 191, l. 7.
20 Ten pat , l. 2-22.
2 1 S. Valntrauba s, žmogus-žmogui,
,.Vakarinės naujienos",
1963 m .
gruodžio 27 d.
22 Dr. Ma rk
Dworzecki , J erušola j im d'Lita in Kamf un Umkum
{Histoire du Ghetto de W ilna). Edite par l'Union populaire ju ive en
France , 1948, p. 328- 330.
· 23 M. Rolnikaitė, Turiu papasakoti, Vilnius, 1963, p. 11- 15.
24 H e1man Kmk,
Diary of the Vilna Ghello, New York, 196 1,
p . 74- 75.
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PA, f. 15409, ap. l , b. 32, l. 1-5 .
PA , f. 15409, a p. l , b. l, l. 15.
13 Ten pat, l. 13.
14 Ten pat, l. 14.
15 Ten pat, l. 14-1 5.
16 M . Elinas , D. Gelpernas, Part izane r fun Kaunaser
79, 86-95 .
12
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Šis ta~ru ~ darb as nenu~rūko net tada , kai ji s pareikalav o dide lių aukų. An ta i gydy toj as Vytautas 2akev· cius, ~ado va~~ amasis žm?ni škumu, 1941 m. vasarą pr~gla_u~e p:o! _esiJ~S ?raugą zydą š. Matusevičių. Už tai hitlennmkai JĮ su eme, nu gabe no į IX fortą ir ten sušaudė 2s
Arba kit as pavy zdys . 1941 m., kai fašista i tūkstančiais iš
Kauno geto varė žmon es ša udyti į IX fortą, kauniečiui
Bro:1iui ~ut_kai iš ~e~am os kolonos pasisekė išge lb ė ti grupę ~omų ir pa sleptl savo namuos e. Kitą dieną tarybinis
patnotas nuėjo pri e geto sienų, norėdamas dar kuo nors
padėti pasm erkti esiems. Čia, perduodant maistą, ji faš istai
nušovė 26 .
•
. . Plačią vei~lą išvystė Vi lniaus antifašistinė orga nizaciJ a, vadovauJama seno komunisto in žini eriaus Juozo Vito-Valūno. 1940 m. J . Vi tas kurį laiką dirbo Vilniaus mi esto vykdo mojo komit eto pirmininku. Likęs okupuotoj e Lietuvos TSR teritorijoje, J. Vitas užmezgė ryšius su priešo
užnu gary j e likusiais ištikimais Tarybų valdžios patriotais,
susibūrusiais į aktyvaus
priešinimosi okupantams grupes.
Iš pradžių J. Vit as dirbo Alytaus pogrindyj e, lankėsi
Ukmergėje, Kaune, paski au vėl grįžo į Vilnių. Jo pastangomis 1943 m. vasario 24 d. Vilniuje sukuriamas antifa šistinis komitetas, kurio sekretoriumi buvo išrinktas Juozas Vitas (Skardas). Į komitetą taip pat įėjo Vincas Labanau skas (Varnas), Andrius Bulota (Andrius), Vacys
Kazlauskas (Biliūnas) ir kiti 27 . Praėjus dviem mėnesiams,
komit etas nutaria savo antifašistinę organizaciją pavadinti „Lietuvos išlaisvinimo sąjunga".
1942 m . pradžioj e , kaip minėta, senas komunistas Janas Pševa lskis sukuria grupę iš Vakarų Baltarusijos Ko munistų partijos
buvusių narių- Makaro
Korablikovo,
Aleksandro Mažuco, Veros ir Romualdo Ogonovskių ir kitų. Ji e įsteigia l enkų antifašistinę nelegalią organizaciją
,, Związek walki czynej" (Aktyvios kovos sąjunga"), ku-

............
,

25 HWerinė
26 M . Dworz

okupac ija Lietu v oje, Vilnius, 1961, p. 290.
ecki, J erušolajim d'Lita in Kamf un Umkum (Hisloir e
de Wilna). Editė par l'Union populaire juive en Fran ce ,

du Ghetto
p. 397.
27 PA, f. 5323, ap . l, b . l , l. 1.
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rios tikslas - sute lkti patriotin es ir ant ifašistin es jėgas
aktyvia i kovai su hitleriniais okupantais. J. Pševalskiui
pavyksta užm egz ti ryšius su gete veikusia pogrindin e organizacija. Persirengęs taip, kaip hitlerinės okupacijos
metais buvo priversti rengtis žyda i, jis įėjo į getą ir
dalyvavo žydų antifašistinės organizacijos pa sita rime. Vilniaus ge te buvo sukurta pogrindinė ginklu oto pas ipriešinimo an tifašistų organizacija - Jun gtinė partizam1 organizacija, va din ama FPO (Fareinikte partiza ner organiza cie), kurios štabo viršininkas buvo komu nistas Icikas
Vitenbergas 28 •
Orga nizaci jos grupės apmokyd avo savo narius kariškai. Orga nizacija turėjo slaptus ginklų sandėlius, vykdė
diversijas, sabotažą, ginkluotus okupantų užpuolimus, vedė antifašistinę agitaciją. Štabo nutarimu organizaci ja
1942 m. vi du ryje susprogdino geležinkelį Na ujos ios Vil nios rajone 29 .
V ilniuj e antifašistai veikė paga l kovinių trej etų principą; jiems vadovavo part ijos miesto po grindinio komit eto
narys Makar as Korabliko vas. Vi lniau s antif ašista i smogė
pri ešui juntamus smūgius. Buvo sudegintas kailių fabrikas „Kailis ", sugadinta miesto elektrinė, garvežių depas.
Telkda ma s visa s Vilniaus antifaš istin es jėgas, J . Vitas
užmezgė ry šius su J . Pševa lskiu , vad ov av usiu lenkų gru pei. Taip buvo sukurt a pogrindinė antifašistinė organ izacija, kurios pri eša kyje buvo vadovaujan tis branduolys Lietu vos KP(b) Vilniaus miesto pogrindinis komit etas.
Pirmuoju šio miesto komit eto sekretoriumi buvo J . Vitas
(Dėdė Juoz as). Į komitetą įėjo: J. Pševa lskis (Janko vs kis), M. Korab likovas (Volodia), I. Vitenbergas (Leonas),
30
B. šeršnevskis (Juodaitis), V . Kazlaus kas •
Lietuvo s KP(b) Vilniaus miesto komitetas (kurį sukūrė
jungtinė pogrindinė organizacija) Vilni aus antifašistinių
organizacijų var du leido pogrindyje du laikraščius. Lietu -
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2h PA, r. 3377, ·ap . 3377, b. 1122, l. 5; M. Dworz ecki, Jeru šolaji m
d' Lita in Kamr un Umkum (Hisloire du Ghello de W1lna). Ed1te par
l'Union popu laire juive en France, p. 383.
20 Ten pčl l, p. 397- 399.
30 PA, f. 59, ap. l , b. l , l. 29-30.
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kalba „Lietuvos išlaisvinimo sąjungos" vardu bu vo
leidžiamas „Tėvynės frontas" ir l enkų kalba „Związek
patri ot 6w polski ch" (.,Lenkų patriotų sąjungos") vardu 11Sz
tandar Wolno sci" (.,Laisvės vėliava").
Nelegali spaustuvė 1943 m. pradžioj e buvo įrengta
dabartiniame Raudonosios Armijos prosp ekt e, Nr. 48 komunisto pogrindin inko Jano Višnevskio (Vania) but e 31•
šrifto pogr ind ininka ms parūpindavo „Aušros" spaustuvės
darbininkas J. Kovalskis 32 • Čia buvo išspausdintas pirmasis „Sztan dar W.olnosci" numeris. Laikraščius redagavo Janas Pševalskis, Vera Ogonovska ir Sonia Madeiske rytė 33.
1943 m. baland žio mėn. spaustuvė buvo perk elta
į J. Pševalskio butą (Eigulių g., Nr. 12) 34, o 1943 m. pabaigoje - į Didžiąją (dabar Gorkio) gatvę, Nr. 15 35 • čia
spaustuvė veikė daugiau kaip mėnesį, o paskiau
buvo
36
perkelta į Raugyk los gatvę, Nr. 13 .
Šioje pogrindinėje spaustuvėj e buvo spausdinami laikraščiai „Tėvynės front as" , taip pat lapeliai ir Tarybinio
informa cijų biuro pran eš imai lie tuvių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis .
Dau g pogrindin e spauda rūpinosi J. Vitas . Jis daž nai pats peržiūrėdavo rengiamų lapelių tekstus, rašė
straipsnius į „Tėvynės frontą", domėjosi, kaip rengiami
lapelia i lenkų, rusų, taip pat vokiečių kalbomis . Didelę
reikšmę J . Vit as skyrė darbui tarp vokiečių kareivių,
kuriuos vis dažn iau apimdavo antinacistinės nuota ikos .
Vis labiau pl ė tėsi Vilniaus pogrindinės antifašistinės
org anizacijos veikla. Organizacija buvo kuriama „trej e ttĮ"
ir „penketų" principu, priklausomai nuo aplinkybių. Ją
sudarė apie 500 narių , jų tarp e buvo 120 komunistų 37 •

••••••••••••
31
32

PA, f. 3377, ap . 17, b. 14, l. 21.
PA , f. 3377, a p. 16, b. 460, l. 7.
33
R. Sannall/s, Tarybų Lietuvos spauda 1941- 1944 m„ Didžiojo
Tėvynės karo laik ot arpi o Lie tuv os TSR spauda
1941- 1944, Vilnius,
1955, p. 10.
34
J. Karosas, Jan as Pševa lskis , ,,Komunistas", Nr. l, 1962. p . 62.
35 PA, f. 3377, ap. 17, b. 14, l. 27.
36 Ten pat, l. 28.
37
PA, f. 59, ap . l, b. l, l. 14.
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M. Korablikovui pavy ko užmegzti ryšius su Lietuvos
KP(b) CK Operatyvinės grupės partizanais, veikusiais prie
Naručio eže ro, o vėliau ir su Rūdninkų girioje įsikūru
siais partizanų jungin iais.
Apie šios pogrindinės organizacijos veiklą ir jos vadovą J. Vitą vi enas šios antifašistinės organizacijos narių
A. Bulota rašė: ,,J. Vitas nenuilstamai darbavosi, kad išplėstų organizacijos
veiklą po visą Lietu vos teritoriją,
ypač Užnemunėje, kurią jis laikė mūsų silpnesniąja vieta:
Visada žvalus ir energingas, jis pat s imdavosi organizuoti
literatūros, ginklų ir žmonių pe rgabenimą. Neretai pats,
sėdęs ant dviračio, su padirbtais dokum entais ir pistol et u
kišenėje, vykdavo į Kauną, Ukmergę ar Alytų" 38 •
Tačiau į Vilniaus
antifašistinės organizacijos
eiles
prasiskverbė provokatorius,
gestapo age nt as J . Vaitkevičius. Prasidėjo ar_
eš tai. Buvo suimtas LKP(b) Vilniaus
miesto pogrindinio komit eto narys Vacys Kazlauskas.
Ziauriai kankinamas, jis prieš mirtį Vilniaus kal ėj imo
2-oje kameroj e įrašė: ,,Niekad nedovanokite už motinos,
žmonos ir našlaičių kančias ". Kartu žuvo antifašis tinės
organizacijos dalyvis Vinca1; Labanaus kas.
Skaudus smūgis organizaciją ištiko 1943 m . birželio
pabaigoj e, kai buvo suimtas J . Vitas ir po kankinimų žiauriai nužudytas. Kauno fašistinis laikr ašt palaikis „A teiti s"
1943 m. rugsėjo 29 d. įdėjo straipsnį apie atskleistą slaptą Vilniuj e veikusią komunistin ę organizaciją, kuriai vadovavęs „ Dėdė Juo zas "- Juo zas Vit as .
1943 m. liepos 15 d. buvo suimtas vi enas geto pogrindinio judėjimo vadovų, Lietuvos KP(b) Vilni aus miest o
komit eto narys Icik as Vitenbergas . Bet, keliems partiz anams padėjus, jis pabėgo ir pasislėpė gete. Kitą dieną ,
liepos 16-ąją, gestapas pareiškė ultimatumą: j eigu l. Vitenb erga s nea teis į policiją iki 6 val. vakaro, visas getas
bus sunaikintas 39 . Visus _gyventojus apėmė panika. Tada
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A. Bu/ ola , Beba imis k ovo lojas, ,,Komuni stas ", 1960, p. 46.
PA, f. 3377, op. 11, b . 13, l. 105; M . Rolnika/fė, Turiu papa sakoti,
p. 65- 66.
30
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-I. Vit enb erg as paskyrė vi etoj savęs Jungtin ės pa r tizanų
org anizacijos štabo viršininku kitą draugą ir išėjo pr ie
geto va rtų.
Rašy toj as Ilja Erenburg as api e Vitenbergą taip rašė:
,, 1942 m. sa usio mėn. ge te susiorg an iza vo pa rti zanų būrys.
Jam vadova vo 40 me tų am žiaus Viln ia us darbininkas Vitenb ergas. Vokiečiai sužinojo, kad jis nepalau žiamas. Ji e
a tėjo jo suimti, jis slapstėsi po žeme. Tuom e t Kit elis (gestapinink as.- P.S.) paskelbė : ,.Jeigu Vit enb er gas nep asiduos gyvas , rytoj bus užmušti visi". Vit enb e rg as žinojo,
jo g voki ečiai vis vien pasm erktuosius nužudys, b et jis
norėjo, kad partizanai
turėtų laiko pasitraukti
į mišką.
Jis pasakė : ,,Skaudu, kad aš ne galiu nusišauti" ir, atsisveikinęs su dr augais, išėjo pas Kitelį . Vokiečiai jį kankino - išdūrė j am akis" 40.
Gete bu vo labai sudėtinga aprūpinti Jungtinę partizanų orga ni za ciją ginklais . Kartą komjaunuolis
Zelmanas
Tiktin as įlindo į pilną granatų vagoną. Jį užtiko ir bebė
gantį sužei d ė . Tardomas, kam jis vogė granatas, Z. Tiktinas atsa kė : ,,Vogiau , kad galėčiau jas svi esti į jus. Jūs
nužud ėte mano tėvą ir motiną" 41 •
Jon av os miest elyje, Kauno apskrityj e, susikūrė „Raudoni esiems parti zanams r emti grupė ". Šios grupės orga nizatorius buvo stalius Denisas Usačiovas 42 • Grupę sudarė 10 naritĮ 43• Vėl iau ši organizacija dirbo, glaudžiai bendrad a rbiaudama su partizanų būriu „Už Tarybų Lietuvą".
Jai vadov avo partijos Kauno miesto ir apskriti es pogrindinis komit e tas.
Antifašistinės organizacijos
susikūrė ir aktyviai dirbo
Šia uliuose , Pan evėžyje , Ut enoj e , Kėdainiuose, Marijampol ėj e, Švenčionyse, taip pat daug elyj e kitų miestų ir
apskričių. Antai 1942 m. spalio mėn. į mišką, kur buvo
įsikūrusi bazę partizanų grupė „Miškas", veikusi Taurag-
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nų valsčiuj e , Ut enos apskrityj e, atvaž iavo dviračiu v ienas
samdinys. Jis pap asakojo, kad „jų kaim e ir viso je apskrityj e v eiki a antihitle rin ė org anizacija, kuri užsibrėžė
tikslą n eduoti vokiečia ms grūdų, mėsos, pieno, kiau šinių" 44 • Per šį samdi.nį parti zanai susip ažino su šios orga nizacijos v adovu. Tai buvo buvęs valsčiaus vykdomojo
komit e to pirmininko pavaduotoj as. Buvo sušauktas susirinkimas, jam e dalyv avo api e 20 žmonių. ,,Miško" par tizanų grupės vadas V. M ačiūnas papas akojo valsti ečiams
api e padėtį front e , api e Raudonosios Armijos Lie tuviškąjį
junginį . Valstieči ai godžiai klausėsi par tizano pas akojimo.
Susirinkimas ryžtingai pasisakė pri eš maisto pri evol es
okupantams 45 .
Valsti ečiai vengė prievolių ir fašistinės val džios potvarkių. J eig u, pavyzdžiui, 1942 m. pieno pristatymo pr ievolė dar buvo įvykdyta 67 %, tai 1943 metais - jau tik
44 % 46 • Į tai hitl erininkai atsakyda vo ne girdė tais žvėrišku
mais. Kaip jau minėta, įvairiose v ie tose Vilni aus apy gardoj e vasario mėn. už prievolių neįvykdymą buvo sušaudyta 40 valstie čių 47 • Antai Valkininkų miest elyj e buvo
nušauti 4 valstiečiai 48 •
Tūkstančius valstiečių už priev olių nevykdymą hitl erininkai nuvijo nuo žemės, išgab eno į Vokie tiją, uždarė
kalėjimuose ir koncentracijos
stovyklos e, be to, nubaudė
kitokiais būdais . 1943 m. v ien tik Ukmergės apskrit yje
daugiau kaip 200 valstiečilĮ nuteisė sunkiųjų darbų kalėj imo nuo 3 iki 5 me tų už n elaiku pristatytus arkl ius 49.
Tačiau jokios fašistų repr esijos nepasiekė savo tikslo:
pasipriešinimas okupantams stiprėjo ir vis da žniau virsdavo ginkluotais partizanq veiksmais . Valstiečiai degino
javus ir kolonistq sodybas, išvydavo juos iš kaimq ir v ienkiemiq.
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PA, f. l, a p. l, b . 5 1, l. 18.
Te n pa t.
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Užnemunės antifašistai rašė savo ats išau kimuos e : ,.Neleisim įsitvirtinti mūsų žemėj e maiti ntojoje kraugeriams.
Naikinkite ko lonistus, deginkit e jų ūkius ! " 50
Ats ak yda mi į šį raginimą, akt yvi ai ir vis smarkiau
kolonistams pri ešinos i pat ys valstiečiai. Antai Paj evonio
valsčiaus policijos posk y rio viršininkas
1943 m. birž elio
10 d. ra port e gestapo vadovybei Vilkaviškyj e pranešė :
„Šiuo į Jūsų 1943 m . bir želio 5 d. raštą Nr. 760716 dėl
Egliniškių kaimo gyventojo Kazio Ulevičiaus pran eš u sekančiai : 1942 m. gruodžio mėn., atėjus p erduoti jo ūkį
vokiečių kariui p. Ulrichui, jis per langą basas per sniegą
pabėgo nuo policijos ir ištisus me tus n ežinia kur slapstosi.
Yra davinių , kad jis neapkenčia vokiečių ir agituoja prieš
kolonistus ir turi paslėpęs ginklų. Seniūno p . Juozo Kalvaičio tvirtinimu, Ulevičius tam atvejui, jei artintųsi policija, turi gudriai užminavęs savo namus. Artimiausiu
laiku įvykdysime jūsų įsakymą ir, areštavę aukščiau minėtą pili etį, perduosim e gestapui, tuo užtikrindami
kolonistų ramybę" 51•

Tik 1943 m . birž elio

mėn.

fašistams pavyko apsupti
ir jo sūnų . Jis ėmė su fašistais kautis. Susirėmimas užtruko iki nakties. Sužeistam
Ulevičiui ir jo sūnui pasisekė iš apsupimo išeiti. Tačiau
vienas buožė pastebėjo, kur Kazys Ulevičius pasislėpė .
Ji e vėl susirėmė, ir K. Ulevičius žuvo 52 •
Vokiečiai ir olandai kolonistai buvo priversti
pripažinti, kad „padė tis Lietuvoj e, pasirodė, nerami" 53 • Jie
skundėsi, jog Liet uvoj e negalima
pasirodyti be ginklo,
nes lietuvi ai ir rusai „puolė mus su ginklu. Retkarčiais
teko grumtis kaip tikros e kautynėse" 64 •
Daug nuostolių fašistiniams grobikams padarė 1943 m.
Lietuvos geležinkelininkai.
Vilniaus geležinkelininkai vieną kartą taip pastatė
depe garvežį, kad jis pustrečios valandos sulaikė 40 gar-

drąsų valstietį Kazį Ulevičių
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vežių,

reikalin gų

eiliniams reisams 55 . Kitas pavyzdy s.
Kauno geležink elininkai, sta tydam i garvežį praplauti, užvarydavo jį į depą, atida rydavo liukus ir sku biai nuleisdavo pro juos karštą vandenį . Nelaukd ami, kol kat ilas atšals, įpildavo į jį šalto vand ens . D ėl to k atil e atsirasd avo
nepastebimų įtrūkimų ir tirpd avo kamščiai 56 ,
Okupantai supra to , kad daugybė avarijų, užduočių sužlugdymų ir pan.- toli gražu ne atsit iktin is dalykas. Dėl
darbininkų pažiūros į darbą okupantai tiesiog rašė, kad
,,daugelis darbininkų be ypatingos mūsų pri evar tos nesto ja į darbą. Dau gybė mūsų įspėjimų n epad eda. Dabar bus
griebtasi pačių griežčiausių priemonių " 57 •
Net rukus fašis ta i ėmė vykdyti savo grasinimus. Kaip•
jie pat ys pranešė, už daugkartinį neatėjimą į darbą
1943 m. buvo suša udyti Kauno geležink elininkai Lionginas Vekerotas ir Kazys Simanavičius. Dėl K. Simanav ičiaus sušaudymo SS šta ndart enfiurerio Jeg erio pasirašytame skelbim e buvo sakoma: ,,Kauno depo liet. tarnybos
darbininkas Kazys Simanavičius, gim. 1897.XII.27 A. Panemunėj e, gyv. Kaun e - Panemunė, Vaidoto gt. 25, vok .
karo te ismo Kaune už pakartotiną pikta valia atsisakymą
nuo darbo nub austas' mirti es bausm e. Spr endimas įvykdy
tas 1943.IV.19.
Prie šio skelbiu sekantį:
Aš reikalauju iš ki ekvieno darbin inko - ypač iš tų
darbininkų, kuri e dirba karu i svarbiose įmonėse,- kad
jie, būdami disciplinuoti ir piln ai atlikdami savo par eigas, panaudotų visas j ėgas bendr ai kovai su bolš evizmu.
Mūsų kar eivia i fronte k asdi en aukoja savo gyvybę ir
sveika tą už mus visus. Aš jo kiu būdu nepakęsiu, kad
darbo vengią ir darbo biją elementai varytų savo pragaišti ngą darbą. Atsisakymas dir bti yra kovoj ančio fronto ir
t ėvynės išdavim as, o išdavimas baudžiamas tik sunkiausiomis bausmėmis " 58 • Tokie reiškin iai buvo būdingi visai
Lietuvai.
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Lietuvos gyventojai visokeriopai rėmė
rybinių žmonių, kuriuos fašistai išvarė iš

tūkstančius takitų okupuotų

sričių.
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štai kaip šią pagalbą aprašo Diadkovo miesto, Briansko srities gyventoja J elena Aristova, kurią 1943 m. su
keturiais mažais vaikais atvežė į konc entracijos stovyklą
prie Kau no : ,, ... Sunkiausiu momentu, kada atrodė ne bė
ra išeities, tarp stovyklos kalinių pasklido žinia, kad lietuviai patriotai pad eda belaisviams pabėgti iš stovyklos,
juos pas save paslepia. Tada pirmąkart ir susitikau su
Elžbieta Baliuli ene, kuri, skatinama tarybinio patriotizmo
ir nea pykantos grobikams, suorganizavo daugelio tarybinių piliečių pabėgimą. Rizikuodama
savo gyvybe, ji
paslėpė pas save ir mūsų šeimą. Keletą mėnesių mes praleidom e pas narsią patriotę. Jos namai tapo mūsų namais,
ji visada mums buvo švelni, nuoširdžiai mus užjautė,
mylėjo kaip motina. Elžbieta Baliulienė mus taip žiūrėjo,
kaip begali žiūrėti žmogus savo pačius artimiausius ir
brangiausius žmones. O juk būtų pakakę hitlerininkams
arba jų pakalikams - lietuviškiesiems buržuaziniams nacionalistams - sužinoti apie Baliulienės žygdarbį, ir su ja
būtų žvėriškai susidorota. štai kodėl mes, jos išgelbėti
rusai, sakome: ,,Ši lietuvė moteris didvyrė ... " 59
Netoli E. Baliulienės nam elio, Kauno VI forte, okupantai įrengė tarybinių žmonių stovyklą. Baliulienė daugeliui
stovyklos kalinių slaptai perduodavo produktų, padėjo
jiems pabėgti iš stovyklos, paslėpdavo juos savo namuose. Apie vieną tokį atvejį ir pasakojama E. Baliulienės iš-gelbėtų rusų laiške.
Partizanų būrių ir pogrindinių organizacijų veiksmai
galėjo gerokai sustiprėti dėl to, kad Raudonoji Armija
puldama susilpnino okupacinę kariuomenę. Dauge lis kovingiausių vokiečių dalių, dirbusių „užnugario"
darbą
Lietuvoj e, buvo pasiųstos į Rytų frontą papildyti nuožmiuose mūšiuose sutriuškintos kariuomenės. Susilpnėjus
hitlerininkų jėgoms ir išsekus jų rezervams, okupantai
buvo priversti, nepaisant vis didėjančio liaudies pasiprie-
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šinimo, pradėti v erbuoti į savo a rmiją Lietuvos, Latvijos
ir Estijos jaunimą. O kai faši stinė Voki etija gavo mirtiną
smū gį pri e Volgos, totalinė mobilizacija buvo pask elbta
ir Pabaltij yje.
Vykdydami savo klastingus sumanymus, okupantai nesigailėjo pažadų . Jaunimo ve rbavimą į esesin inkų leg ionus kovai su Raudonąja Armija ir partizanais ji e pa skelbė kaip ypatingą „garbę" Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojams, žadėdami legionieriams įvairių privilegijų ir
gėrybių. Ostlando reichskornisaras
H. Lozė išleido įsaky
mą dėl žemės ir turto, nacionalizuoto
Tarybų valdžios.
1940 m., nuosavybės teisių grąžinimo tiems valstieč iams,
kurie aktyviai bendradarbiau s su okupantais. Taip fašistai norėjo sustiprinti savo užnugarį.
Daugelyje specialiai ta proga išleistų Liet uvos KP(b~
Centro Komiteto atsišaukimų atskleisti tikrieji pri ešo sumanymai. Vi enam e savo ats išaukime jis rašė: ,,. .. Lie tuviai! Nesileiskite varomi į hitlerin ę kariuomenę. Kas stoja
į hitlerinę kariuomenę ir su ginklu rankose kovoja pri eš.
Raudonąją Armiją. . . tas tampa savo tėvyn ės išdaviku ... " 60
Ką tik hitleriniai okupantai bedarė, tačiau jiems ir jq
tarnams nepavyko suorganizuoti lietuvių esesinio „legiono". Tokių, kurie būtų norėję tarnauti fašistlĮ „legionuose", padėti naikinti savo žmones, kovoti prieš Raudonąją
Armiją, beveik nea tsirado .
Pavyzdžiui, švenčionyse į „legioną" užsirašė tik trys
buožvaikiai 61, Biržų apskrityje iš 141 pašauktojo į komisiją atvyko irgi tik 3 žmonės. Tada naktį iš kovo 9 į 10 d.
(1943 m.) Biržuos e buvo surengtos gaudynės butuose.
Tačiau, kaip pranešė vietinė policija, ,,nebuvo rasta nė
vieno vyro". Kitos e apskrityse iš viso niekas, ką lie tė
mobilizacija, neatvyko į šaukiamqjų komisijas. Antai
1943 m. kovo 8 d. iš Ukmergės buvo pranešta, kad „iki
šios dienos į lie tuvių legioną užverbuotų Ukme rgės
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nėra nė
„ Į lie tuvių legioną

vieno". Iš Mažeikių buvo p ranešta:
n eužsiverbavo". Kovo 9 d. iš Šiaulių
buvo pranešta , kad „į lietuvių legioną užverbuotų asmenų iki šiol nebuvo " 62 .
Fašista i buvo priversti atvira i spaudoje pripažinti savo
nesėkmę. Ji e rašė : ,,Pašauktųjų registracijo s vykdymas
Lietuvoj e dėl tam tikrq intelektua linių sluoksnių įtakos
buvo n eigiamai paveiktas. . . Todėl nuo lie tuvių leg iono
5teigimo atsisakoma . Reg istracija ateity vyks jau tik darbams kariuom enei ir karo ūkiui" 63 •
Taip okupantų mėginimas suorg ani zuoti lie tuvių SS legioną visiškai sužlugo. Įsiu tę hitl er ininkai griebėsi „sankdjų". Kovo
17 d. Kauno miesto generali nis kom isaras
telegrafuoja Ostlando reichsko misa rui į Rygą: ,,Slaptai.
Sutinkamai su jūsų kovo 16 ir 17 d. nurod ymais policij a
iI saugumo tarn yba įvykdė policin es akcijas. Šiandien
.anksti rytą universitetas su visomis pagalbinėmis patalpomis uždarytas ir užimtas vokiečių policijos" 64 • Tą
pačią dieną buvo uždary tos visos kitos aukštosios mokyklos.
Per Lietuvą nusirito nauja teroro ir represijtĮ bang a.
Okupantai pirmiausia stengėsi išlieti savo pyktį pri eš lietuvių inteli gentij ą . Vien tik 1943 m . kovo mėn . ji e išvežė
į koncentracijos sto vy klas daugiau kaip 60 Lie tuvos moksl o ir meno veikėjų 65 , jų tarp e žinomą rašytoją prof. Balį Sruogą, pro f. Vladą Jurgutį, Mečį Kriaučiūną ir kitus.
Be t sunkiausi smūgiai teko darbininkams ir valstiečiams,
nepaklusniam jaunimui.
Mėgindama kaip nors sukrapštyti
žmonių ir sukurti
bent ką nors panaša us į „legioną", okupacinė valdžia ir
jos tarna i - lietuviškieji
bur žuaziniai nacionali stai 1943 m. balandžio 5 d . Kaune sušaukė vadinamąją „lie tuvių konferenciją", tiksliau sakant, lie tuvių liaudi es išdaviapsk rit yje
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kq - buožių, buvusių dvarininkų, reakcinės katalikų dva sininkijos viršūnės ir pan. - konferenciją 66 .
Ši lietuvių tautos išdavikų „konferencija", šme iždama
Tary bq Sąjungą, patai kaudama Hitl eri ui ir jo gaujai ,
priėmė tris rezoliucijas, kurių tiks las buvo apgauti lietuvių tautą ir įtra ukti ją į kruvin as skerdynes už vo kiškojo
imperializmo int eresus. Buržuaziniai nacionalistai pripažino, kad būtų pag eida utina suor ganiz uoti vokiečių armijos lietuvių dalis ir išreiškė pasi ryžimą kovoti kartu su
fašistin e Voki et ija pr ieš Ta rybų Sąjungą 67 •
Tačiau ir tai okupantams nepadėjo. Lie tuvių tauta, jos
jaunimas nėj o tarnauti ji ems , nesutiko lie ti kraujo už
okupantus, eit i pri eš savo Raudonąją Armiją. Atsakydamas į šį išdavikišką lietuvi škosios buržuazijos raginimą,
jaunimas ėmė labia u kovoti pr ieš okupantus, bėgo nuo jų
į partizanų būrius.

Kaip ir

kiekvieną kartą,

iš Didžiosios

žemės,

iš Mask-

vos

atėjo ti esos balsas.
Pabaltijo tarybinių respubliktĮ j aunim o mitinge, įvyku
siame 1943 m. balandžio 15 d. Mask voje, pirm inink aujant
poe tei Salomėjai Nėri ai, buvo demaskuota klastinga fašistinių grobikų poli tika ir pr iimta didelė Paba ltij o jaunuolių antifašistinės kovos pro gra ma. Mitinge pasak ytos
kalbos buvo transliuojamos per radiją, o jo nutarimai ,
atspausdinti deši mtimis tūkstančių e gzempliorių, pas iekė
jaunuosius lietuvius, latviu s ir est us okupuotam e Pabaltijyj e.
Tik nedid eli s Lietuv os gyventojų skaičius - buožių ir
kitų miest o buržuaziniq
sluoksnitĮ sūneliai - sutik o ta rnau ti okupantams.
Masinėmis gaudynėmis 1943 m. vasarą hitl erininkai
suri nko šiek tiek vyr q į staty bos batalionus. Vokiečių kari uomenė apsupdavo
miestuose ištisus kvart alus, kinus,
bažnyčias, o naktimi s kaimu s ir suimd avo tinkamus ta rnauti statybos bat alion uose v yrus. Ta ip „mo bilizuoti ",
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saugomi, vyra i buvo si un č ia mi į sta tybos
batalionų formavimo vi e tas. Bet prieva rta suvaryti į šiuos
batalionus žmonės išbėgiodavo, pasit ra ukd avo į miškus
pr isijungd av o prie partizanų. Anta i Panevėžyj e sta tyba~
bataliono hitl erinin k ams n e t n epavy ko išsiųs ti į stat ybos
darbus , kadangi jo formavi mo metu iš 600 žmoni ų dezertyravo 530 68 •
Fašista ms nete kus daug žmonių Rytų fron te ir ša uk iant
į armij ą vis naujus ir na uj us Voki e tijo s gyventojų kontin gentu s, hitl erininkai ėmė sav o mobili zuotus ir išsi ųs tus
į frontą darbinin k us pake isti žmonėmis iš jų okupuotų
5alių. Gene ralinis įgalio tinis darbo j ėgai n audoti Za ukelis
1943 m. balandžio mėn . gavo iš Hit le rio nurodymą papildomai pasiųsti į Vokieti j ą 1943 met ais milijoną darbininkų, iš jų 800 000 - iš okupuotų Tarybų Sąjungos rajonų 69•
J ei gu iš pradžių j ie stengėsi me lu, propaganda vilioti
darbo jėgą iš Lietuvos, tai vėliau, ma tydami , kad „savanorių " nėra, įvedė prieva rtinę darbingų gyventojų registraciją 70, ėmė smurt u, t. y . gaudynėmis, gr asinimais ir
masinėmis re pres ij omis, siųsti žmon es katorgin iams darbams į Vokietiją .
Ir kas mėnesį, blo gėjant padėčiai fronte, tirpstan t
hitle rininkų žmonių reze rvams, vis žiauresnėmis priemonėmis buvo mobiliz uoja mi Lietuvos gyv entojai ir vežami
Į Vokietiją. Antai sužlugus hitlerininkų planams sukurti
vadinamąjį SS ka riuomen ės lie tuvių legioną, daugeliui
p riemonių Lietu vos gyve ntojam s įtraukti į hitl erinę karo
mašiną, 1943 m. lie pos 10 d. buvo pask elbtas įsakymas dėl
priva lomo visų , gimusių 19 12- 1918 ir 1925 m., registravimosi 71• O Pa nevėžio miesto burmistras paskelbė: Pane vėžio apyg. komisaras š . m. kovo 29 d. raštu sut eikia pro-
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PA, f. l , ap. l. b. 23, l. 1.
E. Baltina s, Vokiškųjų fašistin ių okupantų politika užgro bto je
TSRS terito rijoje 194 1- 1944 m. Praneši mas trečiojoje tarp tau ti nėje kon fe re ncijoj e Europos ša lių Pasipr iešin imo jud ėj i mo ant roj o pasa ulini o karo
metais istorijos klausimai s, įvykusioje Kar lovy V aruose 1963 m., Pa rtij os isto rijos institutas prie Lietuvos KP CK, Rankra štis, N r. 759, p . 9.
70 „Ok minko pata rėjas", 1942.V.8.
71 „Atei tis", 1943.V l.1 l.
68
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gos 1926 me tais gimusie ms vyra ms pasinau doti fiurerio len gvato mis reic ho darbo tarnybos mokykl ą Voki etijoje lank y ti. . . Nurodytą d ieną neatvy k usieji į susirin kimą .. . bus su imti ir pr ieva rta išv ežti į darbus" 72 •
J au 1943 m . l apkričio 7 d . bendram e generalinio komisaro ir pa rsidavėliškų generalinių tarėj ų pasitarim e
buvo nu tar ta išv ežti iki 1943 m. lapkričio 7 d. (vėliau šis
terminas buvo nukeltas iki 1943 m. gruodžio 10 d.) į Vokie tiją 30 000 žmonių nuo 16 iki 50 metų.
Lie tuvo s KP(b) pogr indini ai apskričių komitetai, partizanų būrių vadovybės, an tifašistinės organizacijos dėj o
visas pasta n gas, kad tik išgelbė tų taikius respubli kos gyventojus nuo priev ar tinio j ų išgab eni mo i Voki e tiją. Buvo
imtasi visų spausdin tos ir žodinės pro pagandos p riemonių,
skleidžiamos žin ios iš laiškų tų, k urie buvo išvaryti į h itlerinę katorgą, pasprukusių iš ten žmonių pasa koj ima i.
Lietuvos KP(b) CK ir Lietu vos LKJS CK k re ipėsi į respublikos gyventojus a tsišaukim ais, kuriuose buvo demaskuoj ami kl astingi ir nusikaltėliški vokiškųjų fašistinių
grobikų planai
tarybinių žmonių atžvilgiu,
cituo jamos
eilutės iš ašarom is aplaistytų į Vokietiją išvary tų žmonių laiškų, ra ginama negail estin gai kovo ti su okup antais 73 •
Lietuvos liaud is, jos jaunim as ir į šias okupan tų bei
jų tarnų priemon es a tse1kė boikotu , didesniu pasipri ešinimu, partizanin e kova . Dėl to ir šie hitlerininkų planai
sužlugo.
Pavyzdžiui, Panevėžio apskri tyj e iš 1000 žmonių, hitlerininkų numatytų išve žti į Voki e tij ą iki 1943 m. gruodžio 10 d., buvo sulaik y ta iki šio laiko 364 žmonės, iš jų
194 buvo išsiųsti į rinkimo punktą Kaune, o kiti išbėgiojo
arba dėl įvairių priežasčių buvo atleisti 74 . Panaš i pad ėtis
buvo visoj e Lie tuvoj e . Api e tai Lietuvos KP(b) CK sek retorius A. Sniečkus rašė : ,,Tūkstančiai lietuvių pabėga
nuo hitlerininkų - ve rgų medžiotojų, slaps tosi miškuose,
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72
73
74

Istor ij os-revoliucijo s mu zieju s, Dokum en ltl rinki nys, b . 97.
PA, f. 1770, 1943, b . l, l. 35, 38, 44; b . 2, l. 9, 11, 20.
Lie tuv os TSR CVA , f. 442, ap. l, b . 24, l. l; b. 27, l. 52.
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is ijungia į aktyvią kovą pri eš hitl erinius okup antus. Kaun e, Šiauliuos e, Marij ampolėj e suv aryti eji išgab enimui
į Vokietiją žmonės užpuolė vokiečius sarg ybinius, dalį jų
sunaikino, dalį išvaikė ir išbėgiojo į savo gimtines" 7s_
Toks vis aliaudinis pasipri ešinimas fašistiniams okupant ams vertė ir lietuviškuosius buržuazinius nacionalistus
keisti sav o taktiką.
J ei a nksčiau ji e kartojo hitl erininkq kliedesį ir visur
jie ms pataik avo, tai dabar ėmė kurti tariamą savarankiškumą, d ėtis lie tuviq tautos gynėjais, skleisti melagingą
versij ą, kad kova pri eš Raudonąją Armiją - tai ne pagalba vokiečiams, o nacionalinių lietuvių tautos interestĮ
gyn imas.
V. Lenin as ne kartą yra nurodęs, kad reakcinės klasės
vi sada ir visur apgavik iškai dangsto savo reakcinius darbu s naci on alin e vėliava. Dar 1913 m. j is rašė, kad, priside ngd ami na cionalinės kultūros lozungu, juodašimčiai ir
k lerikalai, o paskui ir visq nacijų buržua „atli eka reakcinius ir nešvarius darb elius" 76 •
1943 m. balandžio mėn. išleistam e atsišaukime Lietu-vos KP Centro Komit etas demaskavo šiuos prohitlerinius
,,tautos gynėjus" . ,,Melas, apgaulė ir šmeižtas - tai vokiečių fašistų įprastos priemonės,- buvo rašoma šiame
at sišaukim e į Lietuvos valstiečius.- Už bevertį „nuosavybės dokumentą" okupantai nori tave suvilioti į hitlerinę
žmogžudžių kariuomenę . Judošiaus sidabri niais papirktų
mūsų tautos išdavikų kubiliūnpalaikių konferencijomisbalag anai s ji e nori apsukti tau galvą, kad lengviau duotum sav e apiplėšti, kad greičiau galėtų pasiųsti tav e
į frontą arba į hitlerinę katorgą Voki etijoje, kad tu ten
:žūtum, o tavo ūkį atiduoti vokiečiui kolonistui" 77 •
Dirbdama didelį politinį darbą gyventojų tarpe, lietuviškoji radijo redakcija Maskvoje vien tik 1943 m. per-
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1953 , p. 7.

Kovoje pr ieš hitlerinę okupaciją, Lietuvo s KP(b) at sišaukimai Di<liioj o Tėvynės karo metu, p. 71.
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78 R. Naum ova, LKP v eikla, auklėjan t darbo žmones tarybini o pat riotizmo ir proletarinio int erna ciona lizmo dvas ia okup uo toj e res publikos
tc 1itorijo je Didžiojo Tėvynės karo metai s, LKP istorijos k laus imai, t. 3,

1963, p. 12 1.

«TipaBAa», 21

m OM I 1943 r .
V . / . Leninas, Raštai, t. 20, Vilnius,

2155 ra dijo laidas 78 • Per radiją kalb ėj o rašy tojai
P. CvLrka, Salomėj a Nėris , Anta nas Venclova , Eduar das
Mieželaitis, Juo zas Balt u šis, Augustinas Gricius, dailini nkai Stepas 2.ukas, Vy tau tas Jurkūnas, Irena 2:ebenkienė ,
mokslininkai Juo zas 2:iugž da, Kosta s Korsakas, genero lai
Vincas Vitkausk as, Vlad as Karvelis, Albinas Čepas ir k t.
Kartu su darbinink ais ir darbo valsti ečiais prieš vokiškuosius pavergėjus drąsiai kovoj o glau džiai su liaudimi
susijusi okupuotos Lietuvos in teligenti j a. ,, J ūsų vieta v isos liaudi es kovos eilėse !" 79- ragin o inteligentiją kovo ti
su priešu Lietuvos Komunistų par tija. Po gri ndinėse parti nėse organi zacijos e ir partizanų būri uose narsi ai kovo jo ir
didvyriškai žuvo dailin ink as Bron ius Zekonis , mokyto ja
Jadvyga Guigienė ir jos vy ra s Albinas . Prieš fašistus kovojo ir 1943 m. į Lietuvos KP(b) įstojusi gydyto ja Elena
Kutorgienė, teisininkas Jonas 2:eruolis . An ti fašistinėms organizacijoms priklausė dailininkas Vytau tas Mackevičius,
istorikas Juozas Jurginis, teisininkas Andrius Bulota,
1943 m. okupantų sušaudytas techn ikas Juo zas Mozelis.
Pastarasis organizavo ant ifašistinę grupę ir kartu su studentais Pranu Jonuška, Geno vaite Neve rausk y te leido
laikraštuką „Antifašistinis
fron tas". Karo belai sviams ir
sužeistiems kovinių grupių dalyvia ms didelę pagalbą
vaistais teikė žinom as chirurg as V . Kuzma. Kovą prieš
okupantus rėmė mokslininkai Juo zas Ma tulis, Paulius Slavėnas, ·Stasys Vabalevičius, Pran as Mažylis, J urgis Vidmantas ir daug kitų 80 •
Apie įvairių • gyventoj ų sluoksnių dalyvavimą ·kovoj e
prieš okupantus LKP švenčionitĮ apskriti es pogr indinio
komiteto sekr etorius S. Ap yv ala, tuo metu buvęs ir „Vilniaus" partizanq būrio va du, rašė : ,,Pas mus būry yr a
studentų, darbininkų, valstiečitĮ jaunimo ... Yra kele tas
davė

°

7 Kovoj e prie š hitle r inę okupacij ą, Lietuvos KP(b) at sišauk imai
Didžiojo Tė vyn ės karo metu, p. 18.
80 PA, f. 3377, ap. 30, l. 12- 15.
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valstiečių, kuriuos vokiečiai išvarė iš ūkių" 8 1• Buržuazinių n acion a listų spauda ra šė, kad bol še vikai ,,... nori sudrumsti mū sų ta utos nuotaiką, įbauginti n aivius žmon es

ir tuo būdu išstumti juos į mišką - ,,partiz a nauti" 82.
Kasd ien stiprėj ančią lie tuvių tautos kovą pri eš vok iškuosius fašistinius grobikus ir jų vi e tinius pakalikus
teis ingai moraliai ir mat erialiai rėmė pažangūs lietuviai, kur ie dar caro laikais arba buržuazinės diktatūros
laikot arpiu d ėl sunkių gyv enimo sąlygų buvo emigravę
į JAV, Argentiną, Urugvajų ir kit as Amerikos
šalis.
Rojus Mizara, ,,Lai svės" redaktorius,
savo k alboj e
JAV pažangiųjų lietuvių suvažiavime 1943 m. gruodžio
18 d . pasakė , kad hitl erinin kams n epavyks visiškai sunaikinti lietuvių tautos. Ją gina Rau donoji Armija, šauniųjų
lie tuvių tautos sūnų partizaninė kova, visų Liet uvos gyventoj ų atkaklus
priešinimasis hitl eri niams grobikams.
Suva žiavim as atsiuntė k elis sveikinimus Tarybų Liet uvos
darbo žmonėms. Sv eikinim e Lietuvos p artiza nams sakoma:
„Broliai ir sesės Lietuvos partizanai! . . Am e rikos lietuvių
visuom enės atstovai, susirinkę 1943 m. gruodžio 18-19
d.
į Demokratinį li etuvių suvažiavimą Niujork e , siunčia
ju ms, drąsieji Lietuvos partiz anai, savo broli škus sveikinimus ir linkėjimus, ka d juo greičiau Lietu va būtų išla isvinta iš ilgaamžio lietuvių tautos pri ešo okup a cijos ir
kad mes vė l galėtume su jumis laisvai susisi ekti lai škais ir
pas idalinti mintimis. Am er ikos lietuvių demokratinė visuomenė deda dideliausių pastangų teikti visokią pagalbą
ti ems lietuvių tautos sūnums ir dukroms, kurie aktyvia i
kovoj a pri eš vokiškuosius fašistus, okupavusi us Lietuvą" 83 .

TSRS Aukščia usiosios Tarybos Prezidiumo Pirminin·
kui M. Kalininui atsiųstoje teleg ramoje Masačiusetso
valstijos (Pietų Bostonas) pažangūs lietuviai raš ė: ,,Prieš
ki ek laiko Masačiusetso valstijos lie tuviai įkūrė komite tą
pagalbai Raudonajai Armijai teikti visomis galimomis
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J . Pal eckis, Tarybų Lietu vos kelias, Vilniu s, 1947, p, 60.

82
83

„Ateit is", 1943.Ill .15, Nr. 53.
„Tarybų Lietuva", 1944.II. 16, N r. 7.

priemonėmis.

Mes nu pirkome du pavyz dinius rentg eno
aparatu s, kur iuos nonm e padovanoti Tarybų Sąjungos
didvyr iškos ios Rau don osios Armijos ligoninėms. Šiandien
mes susir inkom e „Kcnmoro" viešbutyj e oficialiai įtei kti
šią dova ną ponu i Povilui Rotomski ui , TSRS Gen eralinio
konsulato atstovui. Drauge Masačiuse tso v alsti jos lie tuviai labai džia ugiasi ir didž iuoja si Rau don osios Armijos ,
kovojančios pr ieš naci zmo žiauru mus , laimėji mais. Siun čiame savo k a rš tus sv eikinimu s mūsų sąju ngininkei Tarybų Sąjungai ir pažadam e at eity je išplėsti savo kovą ir
įtraukti daugi a u mūsų tautie čių į pa gal bos teikimą Jūsų
narsiaja i liaudž iai " 81 .
Vi en pažangi eji JA V lietuv iai Didžiojo Tėvynės karo
meta is surinko ir pasiuntė į TSRS įvairių prekių už
371 000 dole rių. Šios dovanos buvo paskirst yt os eva kuotųjų Lie tuvos gyventojų vaikams, 16-osios lie tuviš kos ios
d ivizijos kariams, pasiųstos į okupuotąją Lie tuvos teritoriją partizanams.
Fašis tai, pralaimėdami Tarybin ei Armijai front e, maty dami, jog žlunga jų „žaibinio" karo planai, ir bijodami
atsakomybės už savo piktadaryb es, ėmė naikint i jų pėd
saku s. 1943 m. Kauno IX fort e ji e pradėj o a tkasinė ti ir
d egin ti 80 000 sušaudytų žmonių lavonus. Šį darbą dirbti
fašistai vertė k a ro belaisvius ir suimtus Kauno komjaunuolius pogrindininkus . Jų visų taip pat laukė mirt is.
Mirtininkus sukaustė gra ndinėmis. J uos saugojo 35 a utomatais ginkluoti gestapininkai. Be t ir šiomis, atrodytų be·
viltiškomis sąlygomis tarybiniai patriotai nenusiminė . Ji e
sukūrė komj aunimo organizaciją ir pasipri ešinimo komitetą, vadovauj amą l. Veselni ckio-V asi lenkos, A. Fa itelzono, M. Zimelevičiaus, R. šachavo, T. Fridmano 85 , kur ie
turėjo paruo š ti mirtininkų pabėgimą.
Kalėdų naktį, 1943 m. gruodžio 25 d ., bu vo vi enu metu
atrakintos visos forto kam e ros 86 • Nuo kazemato iki tunelio

(l■••········
ll-1 PA, f.

177 1, ap. 13, b. 5 1, l. 192.
PA, f. 5339, ap . 3, b. 1, l. 12- 13; A. Vir šu li s, Didvyrių k elias, p. 15 1; M . Eglinis, M irti e s fortuose, Viln ius, 1957, p . 60.
86 PA,
f. 5339, ap . 3, b. l, l. 14; Z. Ko nd rn tas, IX fo rtas,
p, 50; A. Viršulis, D idvyritĮ ke lias, p. 155.
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mirt inink ai ėjo, apsidengę il ga balt a paklod e , čia ji e kuiv ers tomis leidosi sni egu į griovį, pask iau , iš gabalų surišę
medin es kopėt ėles, užlipo ant šešių me trq aukščio sienos,
nuo jo s nu leido virvin es kopėčias - ir vis i 64 mirtininkai

J.

Pogrindinių partinių ir komjaunimoorganizacijų
sustiprėjimas. Partizaniniojudėjimo paplitimas

l aisvėje ! 87
Bėglių

ieškoti subru zdo esesininkų gen e rolai ne t iš
Berlyno ir Rygo s. Į visu s k ampe lius l ėkė telegramos su
įsakymu - surasti bė glius. Štai Rokiškio apskriti es policijos va dui 1943 m . gruo džio 28 d. radiogramos Nr. 843
tekst as: ,,Visom turimam priemonėm ieškoti, n es jq sulaiky mas labai svar bus" 88.
Tuo tarpu grupė pabėgusių mirtininkų jau spėjo susirišti su po grindi ninkais. Gruodžio 26 d. ji e surašė aktą
api e visa tai, ką matė mirti es fort e 89 . Šį aktą partizam1
būrio „Mi rtis okupantam s ", veikusio Kauno apylinkėse,
partizanai padėjo nusiųsti į Liet uvos KP(b) Pietų sriti es
komitetą, o iš ten j is lėktuvu p er fronto liniją buvo nugabentas į Maskvą . Pasaulis sužinojo apie baisius fašistinių
okupantų nusikaltimus
Kauno IX forte. Buvę mirtininka i
įsiliejo į partizanų būrius -,,Mirtis okupantams",
,,Pirmyn", Kosto Kalinausko vardo - ir .narsiai kovojo su
pri ešu 90 .
Taip okupantų pastangos nuslėpti savo piktadarybių
pėdsakus nuėjo niekais. Vis nauji ir nauji žmonės stojo
į aktyvią kovą su jais, į pasiprieš inimo judėj imą.
Visi vokiškųjų fašistinių grobikų mėginimai nuslopinti
augantį antifašistinį judėjimą Lietuvoje buvo nesėkmingi.
Tiek antifašistinis, tiek partizaninis judėjimas didėjo ir
stiprėjo, nes jį rėmė visa Lietuvos darbo liaudis.
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PA, f. 5339, ap . 3. b. 1, l. 15; M. Eglinis, Mirti es fortuose, p. 64.
O. Kaplana s, IX forta s kaltina, p . 27.
8 9 PA, f. 1, ap. 1, b. 55, l. 58a.
90 Z. Kondratas,
IX fortas, p . 5 1; A. Viršulis, Didvyrių kelias, .
p. 158- 161.
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Svarbiausia, kas padėjo išsiplėsti liaudi es karui pri ešo
užnu gary je , tai sustiprėjęs p artijos vadovav imas partizaniniam judėjimui, sutvir tėj ęs partinių ir komjaunimo organizacijų tinklas okupuotoj e Lie tuvos teritorijoj e.
Tai, k ad arti Lie tuvos, ypač arti jo s rytinių rajonų, atv yko Lie tuvos KP(b) CK Operatyvinė grupė, va dovauja ma
M. Sumausk.o ir G. Zimano, kad ji užmezgė ryšius su Lietuvos partizanų būriais bei partiniu pogrindžiu, turėjo
didelę reikšmę: padidėj o partizanų būrių kovingumas, j ų
organizuotumas, drausmingum as,. partizanų vyk domos kovinės op eracijos . buvo geriau sud er inamos, vieningiau
planuojamos.
Prie Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės veikė patikimas radijo ryšio mazgas, kuriam e dirbo radistai komjaunuoliai Vytautas Vogintas (Urbas), Andrejus Murniko vas (Marijonas). Ji e ir daug elis kitų radistų, kovojusių
kituose būriuose, palaikė nuolatinį ryšį su Lietu vos partizaninio judėjimo štabu, kuris Staraja Toropoje (Kalinino
sritis) turėjo savo bazę ir radijo mazgą.
Lietuvos KP(b) CK Operatyvinė grupė pri ešo užnug aryje 1943 m. ėmė leisti laikraštį „Lietuvos partiz ana s". J is
ėjo kaip
„Žalgirio" partizanų brigados štabo organas.
Laikraštį redagavo Operatyvinės grupės vadovas M. šumauskas. Sunkiomis pogrind žio sąlygomis partinė spauda
tapo svarbiu ginkluotos kovos organizatoriumi ir propaguotoju.
Partijos pogrindiniai apskričių komite tai taip pat
leido !atkraščius ir lapelius, kuriuose pran ešdavo gyventojams tiesą apie padėtį frontuose ir užnugaryj e, demaskuodavo melagingą priešo propagandą, nurodydavo, kaip
kovoti su vokiškaisiais fašistiniais grobikais ir jų vietiniais pakalikais. Biržų apskriti es pogrindinis komitetas
leido laikraštį „Laisvės kovotojas", Trakų -,,Partizanų
šūkis" ir kt.
125

Lietuvos KP(b) CK sa vo veiklos nuo 1942 m. rugsėj o
mėn . iki 1943 m. rugpiūčio mėn. ataskaitoj e rašė : ,,Per
praėjusius metus Lietuvos KP(b) CK įvykd ė eil ę pri emonių , stengdamasis pri artinti pri e Lie tuvos org anizatorius
partiniam ir partiz aniniam bei div ersiniam darbui pri ešo
užnugaryj e, sutvirtindamas ry šius su pogrindinėmis bolševikų org anizacijomis Lietuvoj e ir sustiprindamas
vadovavimą joms ... Į tokias svarbias vietas , kaip Kaunas, Vilnius, Šiauliai , žmonės siunčiami sistemingai. Daugiausia
siunčiam i buvę partiniai, tarybiniai
ir komjaunimo darbuotojai. .. " 1 Pavyzdžiui, vi en per septynis 1943 m. mė
nesius Lietuvos KP(b) CK pasiuntė į priešo užnugarį
20 orga nizacinių grupių 2 •
Didel į darbą , stipr indami partines
organizacijas okupu otoj e respublikos teritorijoje, dirbo Lietuvos KP(b) CK
Operatyvi nės grupės nariai M. šumauskas,
G. Zimanas,
D. Rocius ir kiti. Kaip Lietuvos KP(b) CK įgaliotiniai jie

••••••••••••
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PA, f. 1771, ap. 16, b. 69, l. 35.
Tarp pasiųstų j pr iešo užnugarį grupi ų buvo šio s: ,.Dalgis"
(vadas An tan as Raguotis, VKP(b) narys nuo 1940 m .) - Rokiškio
apskr ityje , ,.Taujėna s " (vada s Eduardas Baleišis, VKP(b) narys nuo
1943 m .) - Švenčionių apskr ityj e, ,.Gabrys" (vadas Marijonas Miceika) ir „Stas ys" (vada s Stasys Juozapavičius) - Viln iaus apskrityj e,
,.Katk us " (vadas Alfonsas Kond ra tas) - Mažeikių apskr ityje, ,.Smirno va" (vadas Kostas Radionovas, LKJS narys nuo 1940 m.) Kauno ap skn tyje, ,.Va škys" (va das J onas Vanagickas, VKP(b) narys
nuo 1943 m .) - Zarasų ap skr ityj e . Šios g rupės per trumpą laiką
u žmezgė ryšius su vieti nio a ktyvo at stovai s ir, jam pade dant, savo
apskr ity se sukūrė partizanų būrius. ,. Vilk o " grupė (vadas Juo zas Pul·
tirievičius, VKP(b) nary s nuo 1932 m.), pasi ųsta i Sak ių ap skriti, visa
žuv o. G ru pės: ,. Mažūnas " (vadas V incas Poderis, VKP(b) narys nuo
1940 m.), ,.Rozal ytė" (vadė Gesė Glezerytė, VKP(b) narė nuo 1926 m.),
pasiųsta j Kau no apskritį, ,.Uleviči us" (vadas Juoz as Striška, VKP(b)
na rys nuo 1939 m.), pa s iųsta j B i ržų aps kritį, ,.Liudas" (vadas Ivanas
Višniova s, LKJS nary s nuo 1937 m.) ir „Zalo" (vada s Antonas Zalo,
LKJS narys nuo 1938 m .) - i V ilniaus apskri tį, ,.Garnys" (vadas Povi·
las Annanavičius VKP(b) nary s nuo 1940 m.) - į Raseinių apskriti,
sus iliejo su jau ve ikusiais pa rtizanų būri ais. Į 20 organizacinių grupil!
tai p pat įėj o Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės partizanai : Ka·
zimie ras (M . š umaus ka s), Ju rg is (G. Zima nas), Baškys (D. Rocius),
Baliūnas (P. Domk us), Rimonis (V. Sakalau ska s), api e kuriu os kalbė·
ta anksč i a u .
2
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vieloj e op eratyviai sprendė neatidėliotinus partiz aninio
judėjimo klausimus, pad ėjo pogrindinėms org anizacijoms.
D ėl to žymiai sustiprėjo partinis pogrindis respublikoj e.
Augant pogrindinėms organiz acijoms ir stiprėjant partizanin ei kovai, Lie tuvo s KP(b) Centro Komitetas 1943 m.
rugsėjo 28 d . nuta rė: ,,Priimti Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės laikinai okupuotoj e Liet uvos TSR teritorijoj e
pasiūlymą perbazuoti drg. Jurgio (G. Zimano .- P.Š.) grupę į Trakų apskritį, pali ekant vieną Operatyvinės grupės bazę prie Naručio ežero" 3•
Dar labiau sustiprėjo partinis vadov avimas Vilniaus
pogrindžiui.
Lietuvos KP(b) Centro Komit etas 1943 m. liepos 2830 d. priėmė nutarimą, įpareigojusį CK Operatyvin ę grupę (G. Zimaną) parinkti naują miesto komit eto sud ė tį, užtikrinti, kad Vilniaus partin ei organizacijai vadovautų
esamas komitetas , laikinai vietoj suimtų J . Vito ir V. Kazlausko kooptuoti į jį naujus narius iš labiausiai darb e ir
pogrindyje pasireiškusių draugų 4 • 1943 m. ru gpiūčio
10 d. Rūdninkų girioje buvo suformuotas naujas partijos
Vilniaus miesto komit etas. Jo pirmuoju sekr etoriumi
buvo išrinktas Marijonas Miceika (Gabrys), antruoju sekretoriumi Janas Pševalskis (Sakoviėius), nariais - Mak a1as Korablikovas (Volodia), Aleksandras Mažucas (Petia)
ir Sonia Madeiskerytė (Mania) 5 •
Partijos Vilniaus miesto komit e tas suorganizavo slaptą
profsąjungos organizaciją. 1943 m. lapkričio mėn. protsą
junginės organizacijos buvo sukurtos 12-oje įmonių, o po
mėnesio partinė organizacija turėjo ryšius jau su 64-omis
miesto įmonėmis 6 ir ėmė leisti profsąjungų laikraštį len kų kalba „Związkowiec" (,,Profsąjungininkas") 7 •
Partijos Vilniaus komit etas nutarė sustiprinti nacionalines antifašistines organizacijas. Organizacijos „Lietuvos

............
,

3

PA, f. l, ap . l, b. 95, l. 101.
PA, f. 1771, ap . 16, b . 69, l. 31.
5 J . Karosas, J anas Pševal skis, ,.Komunista s", Nr. l, 1960, p . 63.
o PA, f. 1771, ap. 16, b. _68, l. 24.
7 Didžiojo Tėvynės karo
laikotarpio Lietuv os TSR spaud a, Vil nius, l 955, p. 86.
4
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r ·lai ,·1n imo jun~a" pi rmininku buvo p a tv irt in t- p tr
usin ·a· (Zuk ).
r orga ni zuot
„Akt 'Vio k ovos
11
1
ąjun~
( ,,Związ k walki cz nn j ") į „LenktJ p.1tr'o1ti
ąjungą " (., Związ k patriot 6w pol kich ", ZPP) p irm inin•
ku - J na p ;.. v al k i .
P to , kai 1943 m . rugs · jo 15 d . an tiJašista1 m1.tltdė
\ ·ilniau gat,"'ės g stapo inspck to ritJ Pob0dą , h itlc>nnink ai
ur en g · gaudynes. Buvo suimt a daugi au kaiµ 300 ni ekuo
nekalttĮ žrnon iq. \ ·isi jie bu vo p ask elbti ;kai!ais , i: vežti
į Pan eri:1 ir u·audyti.
Oficialia i hitl erininkai paRl.elbė,
k ad „su aud)ia 100 įkaitq " 6 • Liaudis, į tai atsakyda ma,
sustiprino antihitl rinį judėjimą.
Ge to organizacijos vadovybės n aria i Boris11.:;šeršn~vsk is (Juodaitis) , onia Mad eiskerytė (Mania), Chiena Bo·
r°'·skaja ir kiti glaud žiai bendradarbiavo
su Lietuvos I<P
Viln1aus pogrindiniu komit etu, isitraukė i bendra darba
su mi esto antifašistine organi za~ija „Związek. pa.t1iot6~
po lskich", užmezgė ryšius su tarybi n iais part izanais, pa siuntė ten savo žmoni ą :2:monės į partizanu būrius buvo
siunčiami ginkluoti. Antai 1943 m . rudenį ·iš geto buv o
pasiųsti 25 komunista i ir komjaunuoliai,
apsiginklavę
kulkosva idžiais ir automatais 9•
Lab ai daug Vilniaus pogrindininkai
nuveikė, suorga nizuodami dešimtis butų susitikinėjimams ir sutvarkyd ami kon spiracinius ry šius tarp mi esto pogrindžio ir partizanų būrių. Pavyzdžiui, toks butas buvo Ribiškių D (už
Rasų kapinių) gatvėj e, Nr. 9. Čia 1943 m . vy k o Lietuvos
KP(_b) Vilniaus mi esto pogrindinio
komit et o posėdžiai,
kunuos e dalyvaudavo
J. Pševalskis, S. Madeiskerytė,
M: K~r~blikovas, G. Glezerytė (Albina) ir kiti 10 . Į šį kon·
~puacmĮ butą atvykdavo
su užduotimi partizanai iš „Bi·
ciulių" būrio; jie atgabendavo
miesto pogrindininkams
ša utu:14 ir minų 11• 1943 m. lapkričio mėn. šiame bute įvy
ko miesto pogrindinių grupių vadovų susirinki mas. Buvo
svarstomas veiksmų planas artimiausiam laikui. Nutarta
••••••••• ■■ m

PA, f. t. ap. 1, b . 54, l. 91.
PA, f. 3377, ap. 16, b . 460, l. 13.
10 PA, f. 3377, ap . 17, b . 14, l. 17.
11 Ten pat.

8
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p r it1 ti

ilQ grupiq

į Rūdninkq gmoJ
veikusį
būrį. Par rė iui vi i iš

t-.fi k cvi • i u vardo pa rtizanq

domo
i ki r· -

t · , liko tik r. Korablikova , J . Vi'nC' ki ir i' Rūdninku
girio partizanų ry · ininkė M c1ša1~. Juos ap upo gc tapi:
ninkai. Pogrindin inkai ė m ė · audyti. 1 ar i tĮjų mirtimi
krito komunistas
J anas
rn0 skis .
unkiai
uže i ta
t-.I. Korablikovą ir ra · ą fa ' ista i sučiupo, mėginančius iš:
bėg ti iš l ons p iracin io buto 1·'. Po kiek laiko h itleriniai
1.mo gžu d žiai juos sušaud ė.
Eiguli q gatvėj , I r. 16 bu vo konspiracinis butas. Čia
Vilniaus pogrindininkai
rengė savo pasitarimus,
kuriuos
dalyva ud avo Juo zas ita , J a nas Pševal kis , Vi n ca Labanauskas, V ladislavas Borisevičius, l azimiras r am yslovskis (Adam as ), Romu aldas Ogonovs k is ( tefanas), Makaras
Korablikovas ( olodia) , Ju zefa Pševalska ( alia) ir kiti.
iuo konspira cini u butu
ilni a us pog rin dininkai naudojosi 1943- 1944 m etais 14 •
Pane rių gatvėje, l r. 43 nuo 1943 m. buvo konspiracinis but as, kur buvo sa ugo ma ir sk irst oma po grindin ėj e
spaustuvėje išs pa usdinta litera tūra ir siunčiama i Kauna
Ukmergę, Al y tq b ei į kitus mi estus 15.
·
·'
Konspiracini a me but e Subačiaus gatvėje, 1 r. 16
1943 m. vasario mėn . vy ko pogrindininktĮ susitikimai, jtĮ
pasitarimai, buvo nutart a sukurt i antifašistinę „Lie tuvos
išlai sv inimo sąjungą" 16 ir t. t.
Ypač sunkiomis
sąlygomis teko v eikti par tini am pogrindžiui Kaun e. Iš Lie tuvos KP(b) 32 pogrindinių organizacijų, susikttrusių ir veikusių Ka uno pogrind yje, 19 žu vo kovoj e su pri eš u pirmuoju karo laikot ar piu . Bet į jų
vietą stojo n auji kov otojai , kuri e tęsė žuvusių draugų
darbą . Lietuvos KP(b) Kauno mi esto ir srities pogrind inis

••••••••••••
12

Maša - parti za nės ryšinin kės s!apyvardis, pavardė ne nustaty ta .
M. Korablikovą ir Ma šą fašistai žiaur iai kankino . Maša neišlaikė kankinitntl ir išda vė Sušinsko ir J . Jankausk o konspirac iniu s butus, o Ja nkau ska s paskui išdavė dar ke lis tok ius but us (žr. PA,
f. 3377, ap . 3377, b. 885, l. 7- 11).
14 PA, f. 3377, ap . 17, b . 14, l. 23-2 4.
15 Ten pat,
l. 25.
IG PA , r. 3377, ap . 3377, b. 188, l. 3.
13

9 P. Storos
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komitetas labai sustiprino pogrindines organizacijas, užmezgė ir palaikė su jomis ryšius. Sis pogrindinio komit eto
darbas davė gerų vaisi ų. Pogrindinės grupės ėmė augti
ir stiprė ti, buvo užmegz ti ir palaikomi ryšiai su Kėdainių,
Trakų, Marijampolės ir Ukmergės apskričių pogrindininkais ir partizanų būriais 17•
1943 m. partijos miesto komitetas pavedė komj aunuoliu i Juo zui Aleksoniui įrengti trumpųjų bangų radijo stotį. Komjaunuoliai gavo reikalingas detal es, o J . A leksonis
sumontavo stotį. Hitl erininkams perduodant laid as per
Kauno radiją, lietuvių kalba ta pačia banga su lozungu
„Mirtis vokiškiesiems okupantams!" įsijungdavo pa rtizanų
pogrindinė radijo stotis. Ji perduodavo
Tarybinio informacijų biuro pran ešimus, papasakodavo,
ką h itler ininkai
daro mieste, demaskuodavo jų planus . Taip pat buvo per duodami hitlerininkus ir j;_;bendrininkus demaskuojantys
feljetonai 18• Trumpųjų bangų radijo stotis buvo sumontuota Topolių gatvėj e, Nr. 19 pas Mariją Jakienę . Pirmą
j ą laidą ved ė pats Juo zas Aleksonis 19.
Į Liet uvos partizaninio judėjimo štabą pasiųstoj e radiogramoje buvo pažymėti komunistų ir komjaunuolių kovin iai veiksmai pri ešo užnugaryje ir pranešama, kad
Kaune veikiančių tarybinių partizanų tarp e yra šešiasdešimt partijos narių, o Kauno apskrities būriuose yra dar
penk iasdeši mt septyni komunistai.
Kauno partinės organizacijos nariai 1943 m. ne tik padėda vo pabėgusiems karo belaisviams, bet ir rengdavo
didesnių jų grupių pabėgimus. Pavyzd žiui, partijos Kauno
miesto ir apskrities po grindinis komit etas, aktyviai pade-

••••••••••••
17

PA, f. 1771, ap. 16, b. 68, l. 25.
T. <DUAaTbeBa, K. X eAeMa3, Cao60AHaH 3eMAH He pa 3 np ocAa·
BHT aac, Be'IHO )KHBble, MoCKBa, 1958, crp. 185.
19 Vokiečiai žūt būt stengėsi aptikti
radijo stotį. Netoli radij o
stoti es ėmė sukinėtis įtartini tipai. Parti jos miesto pog rindini s kom itetas patarė komja unuoliams, dirbantiems su radi jo sto timi, perk elti ją
i Muravos kaimą . Tač iau ir Muravoje stotis ilgai n egalėjo v e ikli, nes
vokiečiai užpe!enga vo ją ir ten. Buvo nutarta perk elti radijo stotį j Kaėe rĮ?inės mišką. Bet baudžiam osios eksped icijos melu fašistams pa vy ko
aptikti ją dar nesumontuotą Kačerginės miške (žr. PA, f. 5339, ap. 3,
18

b . 1, l. 12).
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clant Kauno komj aunuoliams, suorganizavo operacij ą išvaduot i karo belaisvius iš stovy klo s Nr. 336. Šiai opera cijai va dovavo par tijos miest o ir apsk rities komiteto sekr etorius Fedotas Kru glia kovas (Griša). Ji s apsigyveno
konspirac iniam e but e Topolių gatvėj e, Nr. 19 arti VI forto. Pogri ndin inkai iš an ksto paruošė planą ir iš pasalų
užpuolė koloną, kai karo belai svius varė iš darbo , užmušė
sargybiniu s, o išvaduot uosius nuvedė į paruoštą slėptuvę,
iš kur pasiuntė į pa rtizanų būrius 20 .
Sėkmingai priešo užnu garyje veikė ir Trakų apskri ties
partinė organizacija.
1943 m. vasario mėn . Liet uvos
KP(b) CK apskriti es pogrindin io komiteto sekr etoriumi
patvirtino Michailą Afoniną . Į Trakų apskr ities pog rindinį komitetą įėjo: Fiodoras Pušako vas, Josifas Nikitinas,
Teofilius Mončiunskas, Jon as Moli ejus , o vėliau ir J onas
Čiulada.

Apskriti es kom itetui pavy ko užmegzti ryšius su Tary valdžiai ats idavus iais akt yvi sta is, ir, jie ms pad edan t,
sukurti eilėje apskrities valsčių pirm ines par tines organizacijas, kuriose 1943 m. pirmoje pusėj e dirb o 70 narių 21 •
1943 m. pabaigoj e apskrity je buvo 27 pirminės parti nės organizacijos ir 117 komunistų 22 . Lietuvos KP valsčių
komitetai buvo sukurti Aukš tadvar yje, Trakuose, Eišiškė
se, Lent varyje, Vievyje , Zasliuose , Valkin inkuose. Rūdiš 
kių ir Ziežmaril1 valsčiams išskirti partinia i org an izatoriai, o trijuos e part izanq būriuose sukurtos partinės or ganizacijos. Be to , 1943 m. apskriti es komit et o nutarimu
buvo išskirti apskrit ies komiteto a tsakingi organi zato riai,
kuri e nuolat būdavo vi etose. Buvo leidžiamas aps kr ities
laikraštis „Partizam1 šūkis" 23 .
Dau g padarė Alytaus apskrities pogrindinė org anizacija, kuri veikė nuo pat pirmt1jų okupacijos dieną Lie tuvos KP(b) CK 1943 m . vasario 9 d. nutarimu buvo įs teig tas
Alytaus apskrities po grind inis kom ite tas, kurį sudarė
Vincas Saka lauskas , J onas Prak apas ir J urgis Grigonis.
bų

•••••••••
•••
20

l . Kašn ickis, V. Mešč eria kovas, Kovos p uslapiai,

21

22

PA, f. 1771. ap. 16, b. 95, l. 6.
Ten pat, l. 27.

23

Ten pat.

p. 99-100.
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Apskrities

komit e tas ne trukus

pirminių partinių organizacijų,

vadovavo j uu dešimčiai
kuri ose dirbo 54 komu-

mas sekr e toriaus Povilo J akubon io, Rasein ių - vadovaujamas Lie tuvos KP(b) CK pa tvirtintų sekre torių Antano
Jociaus ir Stasio Kursevičiaus 29 ir kt.
Su kūrus naujus
ir susti prinus jau veikusius partijos
aps krit ies komit e tus okupu otoj e Lie tuvos terito rijoje, iš-

nistai 24.
Kovinga partinė organizacija veikė Šiauliuos e ir Šiaulių apsk rityje. Liet uvos KP(b ) Š iaulių a psk rities kom iteto sekretorius buvo J urgis Baščiulis, nariai - Pran as Satkauskas, J onas Valiukas, Pranas Ivo šk us, Pet ras Domkus
ir Benediktas Bračas. Apskrities komit e tas 1943 m. vasarą
ir rudenį suorganizavo 15 pirminių organizacijų su 75 naria is, iš jų 8 partinės grupės (40 komunistų) buvo Šiaulių
avalynės fabri k e „Batas" 25•
N uol at savo ryšius su masėmis plėtė ir stiprino Pan evėžio apskriti es partinė organizacija.
Lie tuvos KP(b) Panevėžio aps kriti es komit e to sekretorius buvo Juozas Paplauskas, nariai - Bronius Kaziuli s, Kazimi eras štaras,
Andrejus šeršni ov as , Vladas Tamašausk as , Petras Pran evičius, Antanas Vilėniškis. Ši pogrindinė partinė org an izacija apėmė Šeduvos, Naujamiesčio, Kr ek enavos, Tro škūnų, Šimonių, Kupiškio ir Viešintų valsčius 26 • Pogrindinėje apskriti es komit eto spaustuvėje buvo spausdin ami
lapeliai, atsišauk imai. Pogrindininkai ir Lietuvos legendarinės ka ržygės Gražinos vardo junginio būrių partizanai skleid ė spausdintą partijos žodį gyventojų tarp e 27 •
Savo partin es organizacijas sustiprino ir 1943 m. įsteig
tas Lietuvos KP(b) Marijampolės apskrities komit etas,
vadovaujamas Stasio Naujalio 28, Rokiškio - vadovauja-

plėtus pogrindinių partinių organizacijų tinkl ą, sustiprėj o

vadovavimas partizaniniam judėjimui, jis išsiplė tė, partizana i ėmė vykdy ti did esnes operaci jas.
1943 m. žymiai išau go komjaunimo organizacijos Vilniuj e, Kaun e, Švenčionių, Utenos, Raseinių, Zarasų, Biržų,
Rokiškio apskrityse. Jo s padėjo vietinėms partinėms organizacijoms plėsti partiza ninį judėj imą pr iešo užnugaryj e,
dirbti politinį darbą gyventojų ir partizanų tarpe.
Lietuvos LKJS CK 1942 m. spalio mėn.- 1943 m. rugpiūčio mėn. darbo ataskaitoj e buvo rašo ma: ,,1942 m.
buvo pasiųsta į 15 apskričių po vieną komjaunimo grupę,
o tai sudarė 92 atsakingus komjaunimo darbuotojus .
1943 m. buvo pasiųstos grupės dar į 4 naujas apskritis ir
sustiprintos tos apskritys, kurioms reikėjo padė ti. Nuo
1943 m. pradžios pasiųsta dar 58 atsakingi kom ja unimo
darbuotojai. Per dvejus metus į Lie tuvos TSR teritoriją
pasiųsta 150 žmonių ir apimta 19 (iš bendro 23 apskričių
skaičiaus.- P.S.) apskričių" 30•

Lietuvos LKJS CK ypač daug rūpinosi kom ja unimo
apskrities ir miesto pogrindinių komitetų narių rengimu.
,,Komjaunimo organizacijų darb ui vadovauja,- buvo rašoma Lietuvos LKJS CK 1943 m. darbo atas kaitoj e,-visoje eil ėje apskričių sukurti komj aun imo apskričių komi tetai. Komjaunimo a pskri čitĮ komit etai sukurti 14-oje ap-
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Lie tuvos KP(b) CK 1943 mettĮ ataskai toje sa kom a, kad „ 1943 m.
pabaigoje buvo atku rta Alytaus pogrindinė partinė orga nizac ija iš
14 partij os narių (PA , f. 1771, ap. 16, b. 68 , l. 26). Taip atsiliko dėl
to, kad Lietuvos KP(b) Alytaus apskrities
pogrindinis
komite tas dėl
sunkių kovos pri ešo užnugaryje
sąlygtĮ ilgai negalėjo užmegzti ryšiq
su pogrindyje veikusiais komunis tais.
25
PA , f. 177 1, a p . 16, b. 68, l. 25.
26 Ten pat.
27
J. Paplauskas, Negreit išaušo diena, p. 85.
28 S. Nau jali& ilgą laiką neturėjo ry šio su Didžiąja žeme. Todė l
Lietuvos KP(b) CK pavedė Kau no mies to ir apskriti es pog rindini a m ko·
mite tu i su formuoti Lietuvos KP(b) Marijampolės apsk r ities pogri ndinį
komitetą . Komite tas buvo suku rtas , sekreto riumi paskirtas Vytautas
Bie·
liauska s. Taip Marijampol ės ap skrityje ve ikė d u partijos aps kriti es ko·
mite lai (žr. PA, f. l , ap. l, b. 414, l. 2 18).

skričių" 3 1,

Vadov auti pogrindinėms komj aunimo organi zacijom s
ir politiniam dar bui su ja unimu sustiprinti pa rtizanų bū
riuose okupuotos Lie tuvos teri torijoj e Lie tuvos KP(b} CK
1943 m. liepos 28 d. nut arimu buvo sukurta Lietuvos LKJS
CK Operatyvin ė grupė. Lie tuvos KP(b) CK nut ari me buvo

••••••••••••
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30
31

PA, r. 177 1, ap . 16, b. 68, l. 18.
PA, f. 4421, ap. 3, b . 32, l. 73.
Ten pat, b. 34, J. 4.
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sakoma: ,,Priimti Lietuvos LKJS CK pasiūlymą sukurti
Lietuvos LKJS CK Operatyvinę grupę sustiprinti vadovavimui pogrindinėms komjaunimo org anizacijoms ir politiniam darbui su jaunimu partizanų būriuose laikinai
okupuotos Lietuvos teritorijoj e.
Patvirtinti Lietuvos LKJS CK Operatyvinės grupės vadovu drg . J. Macevičių - Lietuvos LKJS CK sekre torių
kariniams reikal ams.
Pav esti Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės vadovui drg. šumauskui ir Lietuvos LKJS CK sekretoriui kariniams reikalams drg. Macevičiui parinkti į Lietuvos
LKJS CK Operatyvinės grupės sudėtį keliolika komjaunimo darbuotojų iš labiausiai patikrintų ir kovoje su vokiškais iais okupantais pasižymėjusių žmonių ir pristatyti
pat vi rtinti Lietuvos KP(b) CK Biurui" 32 .
Lietuvos LKJS CK Operatyvinės grupės sudėtis buvo
patvirtinta tokia: Aleksas Balsys (Vaitkus) 33 , Abramas
Joselevičius (Žiugžda) ir Vaclovas Vainutis (Survila) 34 .
Lietuvos LKJS CK Operatyvinė grupė ėmė leisti savo
laikraštį Lietuvos jaunimui „Žalgirio ainis" 35 .
Kiekviename partizanų būryje buvo komjaunimo organizacijos. Lietuvos LKJS CK davė nurodymą CK Operatyvinei grupei ir apskričių komitetams steigti komjaunimo organizacijas atskirai nuo partizanų būrių, tarp vietinio jaunimo. Vykdant šį nurodymą, daugelio apskričių
komj au nimo organizacijos išaugo, neskaitant komjaunimo
organizacijų prie partizanų būrių. Antai Švenčionių apskrities vietinė komjaunimo organizacija padidėjo iki
100 žmonių 36 , Kauno - iki 138 37 , Raseinių - iki 120 38 .
Panašių rezultatų buvo pasiekta ir Vilniaus bei Trakų
apskrityse.

·········••
&1
32

PA, f. 1771, ap. 16, b.
Ten pat , l. 63.
34 Ten pat, l. 36.
35
Didžiojo Tėvynės karo
1944, p. 86.
36 PA. f. 4421, ap. 3, b.
37 Ten p at, l. SI.
38 PA, f. 5341, ap. l, b.

69, l. 29.
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Į Kauną

1943 m. atvyko nauja užsigrūdinusių komjaunuolių grupė. Mi es to ir apskriti es komiteto jungtiniame
posėdyje komj aun uoliai apsvarstė pogrindinių organizacijų veiklą, pažymėjo jų laimėjimus ir nurodė trūkumus,
numatė konkrečias pri emon es, kaip toliau plėsti komjau nimo pogrindį mies te ir apskrityje. Buvo nutarta papild yti Kauno LKJS mies to ir apskrities komite tą, į kurį įėjo
būsimieji Tarybų Sąjungos Didvyriai Juozas Aleksonis
(Julius), Hub er tas Borisa (Gediminas), Alfonsas Čeponis
(Saša) . Viename komjaunimo miesto ir apskr ities komiteto posėdyje buvo nutarta leisti laikraštį „Komjaunuolis ".
Laikraštis šapirografu buvo spausdinamas konspiraciniame bute Ukmergės gatvėje, Nr. 243 39 . Partinės organizacijos nurodymu komjaunimo miesto ir apsk rities komiteto sekretorius Marijonas Martynaitis ir komiteto narys
Juozas Aleksonis į rengė iš partizanų gautą radijo stotį
Lentvario gatvėje, Nr. 15 40 , vir š tunelio. Vieta buvo pavojinga, tačiau geresnės nerasi - geležinkelio stotis su
kariniais traukiniais - kaip ant delno , buvo galima stebėti traukinių judėjimą į visas puses, reguliariai pran ešinėti į partizanų štabą, kas vyksta visoje stotyje dien q
ir naktį. Iš čia Kauno komjaunuoliai pogrindininkai
reguliariai pranešinėjo Raudonosios Armijos vadovybei
apie priešo karinių ešalonų susitelkimą geležinkelio
stotyje" 41 •
Lietuvių tautos
išdavikai - buržuaziniai nacionalistai - padėjo gestapininkams susekti Kėdainių komjau nimo organizaciją. Vokiečių policijos ir saugumo tarnybos
1943 m. balandžio 1- 30 d. ataskaitoje Vyriausiajai reicho
saugumo valdybai pran ešama: ,,Neseniai Kėdainių apskrityje buvo suimta grupė komjaunuolių, dabar laukii.'ln2iq
nuospr endžio. Įsigiję šautuvus, visi jie norėjo, priartėj us
Raudonajai Armijai, sušaudyti vietinę policiją ir valdžios
atstovus, sunaikinti tiltus ir užkirsti keli us pasitraukti , kad

........
....
,

laikotarpio

Lie tuvos TSR spauda,

1941-

39

PA, f. 3377, ap. 12, b. 13, l. 28.
Ten pat, l. 30.
41 l1cTopm1 BeAHK
oi'1 OTe'!ecrseHHoi'1 Boi'rnbl CoBeTcKoro ColOJa
194 1- 1945 rr., MocKaa, 1962, T. IV, crp. 483.
10

34, l. 4.

l, l. 1-5.
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su trukdy tų jų laukiamam vokiečiq armij os ats itr aukimui" 42_
1943 m. vasarą Kazėnq miškuo se, besik aun ant su didžiuliu SI? (saugumo tarn ybos) dalin iu, buvo su žeis tas
,,Vilniaus" partizanų būrio vad as Stasys· A pyva la (Grigas).
Nenorėdamas, kad rizikuotq v isas būrys, jis liepė draugams trauk tis, o pats lik o mūšio lauke. Partizanė ko mj aunuolė Valė Kostinaitė (Beržytė) liko su va du . Perr išusi
va dui žaizdą, V. Kosti naitė pasi slėpė su juo krū muose.
Grupė hitlerinių banditų praėjo p ro užs imask av usius partizanus , jų nepas tebėjus i. Praėj us pavoj ui, Kostinaitė išnešė vadą iš pelkės į sa usą vie tą ir , vi e tini o vals tiečio
padedama, nuvežė ji į partizanų bazę 43•
Zemaitės va rdo partizanų j ungi nio ryš in ink as , tr ylik os
metų bern iukas An anij us Ivanovas , gelb ėdamasis nu o mir ties, bėgo į mišką pas par tizanu s. B eb ėgančia m h itlerininka i peršovė abi kojas . A na niju s suklu po ir pat eko
į gestapininkų nagus. Jį nuvežė į Pa nevėžio kalėj imą , kur
kalėjo jo motin a, tai p pat partizanų ryšininkė . Gestapini nkai tardymo kamba ryje mot ino s aky se kankin o Ana nijų.
Karščiu de gančiomis ak imis žve lgė ji e vi enas į ki tą, bet
n eišdavė partizanų . Įniršę bud eliai už kojų pako rė mo tiną
ir sūnų Panevėžio ka lėj imo kieme.
Ryškus Lietuvos komj aun uo liq didvy riškumo pavy zdys
y ra nemir tingas Ma ry tės Melnika itės žygdarbi s. Iš l ėk
tuvo į Baltarusijos žemę buvo nuleista partizanų grupė ,
kuri oje buvo ir Ma rytė . Į Lie tuvą parti zanai tu rėj o nukakti pėsčiomis. O kliūtys bu vo vi ena už ki tą s unkesnės.
Reikėj o perei ti pr iešo stipr iai sa u gomą geležinkel į ir persikelti per Da u g u vą . Aplinku i visur zujo hitl erinin ka i.
Peči us slėgė ginkl ai ir amun icij a. Perėjusiu s ge ležink el į
par tizanu s pasitik o antra kliū ti s - ištvinusi upė . Reikėj o
su si ręsti pla us tą, bet nebu vo medžiagos . Grupės žva lgai
pas t e bėjo, kad gre timame kaim e statomas tilt as. Ten bu vo
rąs tą Bet s ta tybą saugoj o vokiečiq sa rgyb iniai. Pa rti zana ms teko su jais susikauti. Dalis g ru pės ša udėsi su vo ••••••••••••

47
43

Kovo je žuvę antifašistinių organizacijų vad o vai

l
(
V. lešma n ta

S.

MaiucH

D.

U sa či ov~,s

P. Ma lineu skas

P. Va lt iOnos

1

Lietuvos TSR CVA, f. 1399, ap . l , b. 26, l. 3,1,
S. Apyvala, Sakalai brolelia i, Vilnius, 196 1, p. 137- 143.
J. Vltenbo rg• •
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Inteligentijos atstovai - aktyvūs antifašistinės kovos organizatoriai

A. Su lot a

E.

Kutorg i e n ė

VI.

Č ibilis

A . Orensas

J . Mozel is

J. Žeruol is

B. Žekon is
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Kovoje žuvusių
K. Eljašovo, t.

partizanų

komjaunimo bilietai
lckov.ičiaus, V. Rudaičio) .
t

(B.

Aleknavičiaus,

Jų/

:»rieš išvykstant
į . priešo
l. Merkelis,
S. Barauskas,

užnugari.
Iš
A. Barauskas

-',,Vilniaus„

•

brigados

kairės

i

dešinę:

Z. Mikalauskas,

partizanų grupė savo

bazėje prie

Naruč io ·eferc

D

LKP(b) CK Operatyvinės grupės buėfe prie iem1nes . Iš kairės i dešint:
Br. Urbanavičius, S. Andriukaitis,
Operatyvinės grupės vadovas M. šu' mauskas, M. Pirmaitis, radistas A. Murnikovas

„talgirio"

brigados

partizanų grupė

išvyksta

iš baz:ės vykdyt i uždav inio

Pirmasis lietuvių tautos atstovų mitingas
Maskvoje.
Mitingo
prezidiumas. Iš kairės: V. Vi tka uskas, A. Sn ieč kus, J. Pa leck i s, F. Bieliauskas,
M. Gedvilas, J. Žiugžda, A. Guzevičius, J. Kriščiūnas, K. Preikšas, l. Gira,
A. Venclova

Antrojo lietųvių tautos
kus, M. Gedvilas, gen.

atstovų mitingo
prezidiumas.
A. Čepas, K. Preikšas

Iš kairės: A. Snieč
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Tarybų

S4jungoje

leisti

laikraščiai

ir atsišaukimai

kiečių

sargybi niais, o kiti tuo tarpu dirbo plaustą. Pasivieni partizanai juo kėlėsi į kitą krantą,
kili
juos
dengė
ugnimi. Tačiau atgal plausto nepa0
vy ko nuplukdyti - jį nunešė srovė. Švito, ir vok.iečiai dar
smark iau ėmė apšaudyti likusius partizanus. Ji e vė l greitai s ukal ė keletą plaustų ir , fašistų apša udomi, puolė
į šaltą kaip ledas vandenį . Šioje grupėje buvo ir Marytė
Melnikaitė. Sau lei patekėjus, narsūs partizanai
kartu su
visa savo amun icija buvo jau kit ame kran te. Pasiekusi
Lietuvą, partizanų grupė nuvyko į Zarasų apskri tį . Čia ji
įsijungė į didelį partizanų būrį „Kęstutis". Partizanai
ve rsdavo nuo bėgių voki ečių eše lonus, sprogdino pri ešo
sandėlius, puld avo hitle rininkų įgulas. 1943 m. liepos
8 d. policijos būriui pavyko apsupti Zarasų apskrityje,
netoli Rudžių kaimo, šešių partizanų grupę 44 • Čia buvo
ir Marytė Melnikaitė. Parti zanai il ga i ir atka kli ai
dirbę plaustą,

gynėsi .

,,Nelygioje kovoj e,- rašė A. Venclova „Pravdoje", vienas po kito didvyri škai žūva vis i penki Marijos draugai. J i da r gyva. Ji kovoja ligi paskutini o šovinio. Septyni fašistai budeliai krinta nuo jo s rankos ... Pamačiusi,
kad jai gresia pavojus pate kti į vokiškųjų b udelių rankas , Marija, sunkiai su žeista, paplūdusi k raujuose, mėgina
susisprogdinti, b et ji ja u nebepajėgia ištraukti grana tos
žiedo .
Prasid eda paskutinės didvyrės par tizanės gyveni mo ir
kovos di enos. Marija Melnikaitė - gesta po naguose .. .
Gestapo agentai j ai laužo pir štus, svilina kojas, nupiauna
krūtis. Marija, ki e tai sukandusi
danti s, su nea pykanta
žve lgdama į savo budelius, iki ga lo tvirt ai ėjo kančių
keliu. Išgirdusi savo mirti es nuosprendį, Melnikaitė sušuko bud eliams:
- Aš ko vojau ir mir štu už Tarybų Lietuvą!" 45
Nieko nepešę iš didvyrės komj aunuol ės, fašistiniai budeliai 1943 m. liepo s 13 d. Dūkšte ją sušaudė.
„'Zalgirio" partizanų br igados komisaras D. Rodus

••••••••••••
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r. 19, ap. l. b. 59, l. 11- 13.
«TTpunAa», 24 MapTa 1944 r .
PA,
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1943 m. laišk e Lie tuvos KP(b) CK rašė: ,,Aš tik norėčiau
pasakyti savo nuomonę dėl Marijos Kuosaitės (Marytės
Melnikaitės partiz aninis slapyv ardis. - P.S.) žuvimo . ..
Tai buvo mūsų jaunos Tarybinės Respublikos brilijantas
i: t'.ž jos ?arb~ ir kovą_ reik~ tų jai sut~i~ti didvyrės vardą.
Is JOS spmduhuot e spmduhavo tarybm1s gyvenimas, nes
jinai jį mylėjo ir gerai suprato, už ką ir kovojo kaip didvyrė. Tai pripažįsta ne t pri eša i, kuri e su ja kovojo, o jos
va lia, drąsa ir tai, kaip ji i šlaikė visus fašistų kankinimus,
žinomi viso je rytinėje Lie tuvos da_lyj e, ir kaip spindintis
deimantas amžinai žėrės jos vardas" 46 •
Komunistų partij a ir Tarybinė vyriausybė did žiai įver
tin o Marytės Melnikaitės didvyrišką žygdarbį - jai po
mirt ies buvo suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrės vardas.
1943 m. pavasarį Lie tuvoje pribr endo reikalas suvien yti parti za nų grupes, centralizuoti vadovavimą joms ir
ti ksliau derinti jų veiksmus. Kaip jau buvo minėta,
l 943 m. balandžio mėn. susiorganizavo partizanų brigada
.,:2:algir is". Į šią brigadą dabar įsijungė Švenčionių apskriti es partizanų būriai „Vilnius" (kurio vadu vi e toj sužeisto S. Apyvalos buvo paskirtas J . Bagdonas-Bubnas, komisaru - V. Minkevičius) ir Kosto Kalinausko vardo (vadas
.E. Baleišis ).
Rokiškio apskrityj e susikūrė lietuvių liaudi es rašytojo s :2:emailės vard o junginys, kurį sudarė 5 būriai; jam
vadovavo Antanas Raguotis. Būrių vadais buvo Aloizas
Baronas (Ma telis) , Ivana s Sinelnikovas, Fiodoras Djakovas, Feliks as Tra nas, Aleksejus Chlebnikovas, komis arais - Povil as J akubonis (Obolinis), Jonas Zovė, Stepanas
Kop ytkovas (Kolcovas), Kostas Rutkauskas,
Gavrilas
Klyčiovas (Kiela) 47 .
Susili ejus nedid eliems parti zanų būriams, susikūrė Panevėžio Graži no s vardo par tizanų junginys. Jo vadu iš
„Zalgirio" bri gados į Panevėžio apskritį buvo a tsiųstas
P. Pranevič ius, komis aru - K. Staras; būritĮ vadai - Pov ilas Binkis, Zenon as Mik alausk as , Balys Dimidavičius, ko-

............
,
◄G
47
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PA. f. l, ap . l. b . 437, l. 104.
PA, f. 43, ap. l , b. l (parlizam1 sąrašai).

misarai - Mečys Mika la usk as , Jonas Minkevičius, Vladas
Tamašauskas 48•
Įstojus į partizanų junginius nauji ems partizanams ,
daugiausia iš vietinių gyventojų, ji e per trumpą laiką
tapo tikrais koviniais junginiais.
Tačiau pagrindinė parti zaninio judėjimo Lietuvoje organizacinė forma 1943 meta is buvo parti zanų būrys, išaugęs iš atskirų grupių. An tai Vilniaus apskrityje veikė šie
parti zanq būriai: ,,Margiris " (vadas Albert as Barauskas , ko misaras Vincas Ple tkus) , Adomo Mickevičiaus v ardo (bū
rio vad as Stasys Juozapavičius, komisa ras Vitoldas Senkevičius) , ,,Perkūnas" (va das Juozas Bagdonas, o j am
žuvus, Vaclovas Jusevičius-Šilas) ; Kauno apskrityj e ,,Mirti s okupantams"
(vadas Konstantinas Radionovas,
komis aras Dmitrijus Parfion ovas ), ,,Už Tėvynę" (vad as
Georgijus Dvaladzė) ir trys būriai „Už Tarybų Lie tuvą " ;
Šiaulių apskrityj e - Kęstučio var do (vadas Jurgis Baščiu
lis, komisaras Benediktas Bračas).
Sunkią 1942- 1943 metų žiemą išgyveno „Petro" grupė,
kuriai vadovavo Mich ailas Afoninas. Šios grupės pag rindu ki ek vėliau Lie tuvos KP (b) Trakų apskriti es po grin dinis komit e tas s ukūrė tr is būrius: ,,Už Tėvynę " (vada s
Fiodoras Pušakov as, vėliau - Jon as Čiulada , komisaras Sergejus Nevedomskis - Orlov as), ,,Laisvoji Lietuv a"
(vada s I. Jatinas, komis aras Alfonsas šulcas) , ,,Išlaisvintojas" (vadas Konstantinas Izvekov as) 49 .
„Skardžio" (vadas , žuvus Pe trui Paunk sniui, - Kost as
Vegys-Pilotas) ir „V lado" (vad as Jon as Vosylius) grupės
Biržų apskrityje
sudarė eil ė koviniq grupių, kurios susivienijo į Kęstučio vardo par tizanq bi'trį 50 •
Zarasq apskrityje sėkmingai priešą triuškino Kęstučio
vardo būrys (vadas Jonas Vanagickas, vėliau - V. Ataj evas , komis a ras J ako vas Strelcov as); Marij ampolės apskrityj e - Karolio Pe triko vardo būrys (vadas Stasys Naujalis), Ukmergės apskrityj e - ,,Pa tvarieji" (vadovaujamas

··········••
1

PA, f. 38, ap. l, b. l (parti zam1 sąrašai) .
T. Mončiunskas, Rūdn inkų girios partizanai,
~o PA, f. 5, ap . l, b. l , l. l.
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Vlado Vild žiūno); Utenos apskrit yje - ,,Audr a" (vadas
Kostas Dud laus k as, ko mis aras Antanas Zab ulioni s); šakių apskrit yje - būrys „Jūra" (vado va uj amas Vytauto ir
Vlado BieliausktĮ) ir eilė kitų būrių .
Lietuvos komunist ai ir komj aunu olia i buvo pa rti zanlĮ
grupių, būrių įkvėpėjai, orga ni za toriai ir pri eša kiniai kovo tojai. 1943 m. Lietuvoj e jau veikė 56 par tizanų grupės
bei būriai 5 1 (žr. 2 schemą pirmam e pri ešlapyj e). Lie tuvos
teritorijoj e veikusilĮ partizanų nuo 1942 m. ik i 1943 m.
padaugėjo beveik trigubai. Visuos e partizanų būriuose
buvo steigiamos partinės orga ni zacijos , kur ios dirbo gyventojų tarpe didelį agitacijos ir prop agan dos darbą.
Buržuazinė nacionalistin ė spauda su siaubu rašė apie
partizanų eilių augimą.
Buržuazinių nacionalistų leidži amas vadinamasis
„ne legalus " laikra štis „Na ujoji Lie tuva" 1943 m. gruod žio
20 d. su nerimu pranešė: ,, 1943 me tų rugpiūčio mėn . par tizanų grupės buvo pastebėtos 100 vie tų, o jų skaičius 300 žmonių, o spalio mėn . partizanai veikė jau 220 vi etq
ir jų skaičius išaugo iki 3600 žmonių". Kitas jų lai k raštis
,,Į laisvę " 1944 m. sausio 15 d . rašė: ,,Šiais me tais partizanai buvo pas tebėti Zarasų, Utenos, Ukmergės, Rok iškio,
Biržų mi estuos e . Jų darbo
re zultatus galima pamatyti
Šiaulių apskrityje, pri e Kauno, prie Kazlų Rūdos ir Dzū 
kijoj e .
1943 m. pabaigoj e veikė jau 5000 partizanų, k urie per
tuos me tus nužudė 280 valdininkų ir visai paralyžiavo
administra cinės valdžios veiksmus".
1943 m. gegužės 25 d. trans porto komendantūra Rygoj e pranešė: ,,Krinta į akis, kad linijoje tarp Vi lnia us ir
Pskovo per vieną savaitę užsidegė labai da u g šiaudais
pakrautų vagonų . .. Iš viso linijoj e Vilnius - Pskov as per
•••••••••••
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Lietuvo s KP CK ir Lietuvos part izanin io judėjimo štabo doku mentuose minimi 43 būriai ir grupės (žr. PA, f. 1771, ap. 16, b. 95,
l. 11). Į šį skaičių yra patekę tik tie būria i , kur ie palaikė ry šius su
Lietu vos partizaninio judėjimo šta bu. Dažnai naujai susikūrę būriai ,
taip pat veikusios ned idelės partizanų grupės d ėl sunk i LĮ kovos pr iešo užn ug aryje sąlygų negalėjo užmegz ti ryšių su Liet uvos par tiza nin io
judėjimo štab u .
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3 dienas

įvyko

sikimšęs k elias"

gaisrų, dė l kurių
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26 va landas buvo už-

•

Saug umo policijos ir SD vado Lie tuvoj e 1943 m. gegu a taskaito j e skyr iuj e „Partizanai" h itlerininkai
buvo priv ersti pripažinti: ,,Per a taskaitinį laiką sustiprėjo
(par ti zanų.- P.S.) vei k la, ypač Vi lniaus apygardos . _rajo n e. Gegužės mėn . 13-j e viett 1 buvo užminuota gelezmk elio lin ija, daugiausia tarp Vilniaus ir Daugpilio , ir dėl to
sut riko judėj i mas bei buvo padaryta materialinių nuožės mėn.

stolių " 53 .

Iš tikrųjų partizaninis ka ras įgavo lab ai pl atų užmojį.
Hitlerininkai vis labiau siautėjo , griebėsi vi s žiauresnių
priemonių, naikino ištisus k aimus. Štai viena s dok um en tas, rodantis, kaip hitl erininkai sulygino su žeme kaimus,
o jų gyventojus išvarė į fašistinę vergovę Vokieti)_oj~.
„Skelbimas Len tvar io, Vi evio, Pabradės ir Ne mencm es
valsčių gyv ento ja ms. 1943 m. rugsėjo 8 d. 19.45 val. buvo
kaip užmok es tis už susprogdinimą geleži nk eli o bėgių
tarp Len tvario ir Varėnos sud egi n tas Fermos kai mas,
o gyventojai eva kuoti. Yra įrodymų, kad Fer mos kaimo
gyventojai visaip padėjo ban ditams (t. y. ta ryb iniams p artizanams. - P.S.) ir, nepais ant draudimo , laikė sprogstamą
ją medžiagą. Daug elis band itų bėgan t buvo nuša ut i.
1943 metų rugsėjo 11 d . taip pat buvo ats ilyg int a už
susprogdinimą geležink elio b ėgių ta rp Lentvario ir Vi evio ir dar tarp Vilni aus ir Pabradės. Vietovė Lazdėnai pri e
Vievio ir Dryžuliai į šiaurę nuo Nemenčinės buvo eva kuoti ir ugnimi sunaikin ti. Gyventojai iš tų apylinkių y ra
prist aty ti prie darbo tarnybos. Taip pa t ir šia is atve jais
gyv entojai padėjo banditams ir juos rėmė. Kratos m etu
rasta sprogstamosios medžiag os. .. Vilnius , 1943 metų
rugsėjo
15 d. Der Gebietskommissar
Wilna -Land
54 •

Wulff"

Be t ir toki e žiaurumai nepadėjo. Zmonės tik dar labiau
da r labiau ėmė neapkęsti grobikų.

įniršo,
•••••••
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Latvijos TSR CVA, f. 83-p, b. 124, l. 18.
Lietuvo s TSR CVA, f. 1399, ap . l , b. 26, l. 104.
Lietuv os TSR Isto rinis -revoliucinis muzi ej us, b. 97, l. 23.
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Okupantai daug tikėjosi kovoj e su partizanais iš savo
pakalikų - buržuazinių nacionalistų. Jq pad edami, hitl erininkai norėjo nuslopinti pa rtizaninį judėjimą pačių lietuvių ra nkomis. Tuo tik slu ji e visoj e Lie tuvoj e ėmė kurti
vadinamuosius „vi etos savisau gos būrius". Okupantai tikėjosi klast a ir gras inimais į šiuos būrius įtraukti vi etinius gyvent ojus ko vai pri eš partizanus ir suk elti brolžudišką ka rą .

Bet ir šios j ų vilty s n epasiteisino. Tie , kuriu os hitl erininkai laikė „liaud imi ", iš kurios ji e norėjo suformuoti
šiuos „vietos savisaugo s būrius", iš tikrųjų buvo tik buožija ir menk a sauj elė buržuazinių nacionalistinių atplaišų.
Tikroji Lie tuvos liaudis - darbininkai, darbo v alstietij a,
darb o inte lig entija - klausė Komunistų partijos balso.
Lietu vos KP CK savo a tsišaukimuose demaskavo biaurų
hitl e rininkų suma nymą.

Pa rtijos Ce ntro Komit etas ragino Lietuvos darbo žmon es: ,,Sutrukdykit e okupantams organizuoti naujas banditiškas gaujas, kaip jūs praėjusią žiemą sutrukdėte jiems
suverbuoti lie tuvius į esesininkų legionus!" 55
Todėl fašistams buvo sunku sukurti
iš lietuvių „vi etos savis augos būrius" . Priešingai, vis da žniau gyventojai
ėjo į pa rtizanus, kurių skaičius ir veiklos užmojis kasdi en
didėjo . Lietuvos
KP(b) CK ataskaitoj e buvo rašom a :
,,... 1943 m. vasaros - rud ens laikotarpia is laikinai vokiečių fašistų okupuotoje
Lietuvos teritorijoje buvo laikotarpis , kai pradėjo vystytis masinis partizaninis judėjimas
(ypač rytinėse respublikos apskrityse)
ir suaktyvėjo kovinė partizanų būrių veikla.
Emusis eilės priemonių partizanų būrių vadovavimui
sustiprinti ir pagalbai suteikti (į priešo užnugarį buvo nu leista trečioji Lietuvos KP(b) CK ir Lietuvos partizaninio
judėjimo štabo Operatyvinė grupė, pasiųsta dar 70 partizanų būrių organizatorių, suteikta materialinė-techninė
pagalba: radijo stotys, ginklai, šaudmenys, sprogdinimo

···········•
1

··········••
1
Kovo j e p rieš hitlerinę okupaciją, Liet uvos
Didžiojo Tėvy nės ka ro metu , p . 121.
55
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technik a, spaustuvės ir t. t.), 1943 m. rudenį partizanų bū
riq ir g rupių skaičius Lietuvoj e padidėjo .. ." 56
Būdinga šio laikot arpio partiz aninio j udėjimo ypa tybė
buvo ta , k ad iša ugo jo organizuotum as . Partiz an ini am
judėjimui Lie tuvos teritorijoj e ti esio giai vadov avo Lietuvos KP(b) CK. Ji s derino partizanų būrių op eraci jas ir pogrindinių organizacijų veiklą. CK operatyvinėms grupėms
pavyko užme gzti tvirtu s ir patik imus ryšius su dau guma
partizanų būrių . Visose Liet uvo s apsk rity se nuol a t stiprė
jo pogrindinių or ganizacijų ir partizanų ryš iai. Vienin gas
va dov auj an tis cen tr as ir tvirti ry šiai su juo stiprino p artizaninį judėj imą, pogrindinę kovą , dėl to bu v o tik sliai
vy kdomos Lie tuvos KP(b ) CK ir Lietuv os partiz aninio ju d ėjimo š tabo kovinės užduo tys.
M. šumausko ir G. Zimano va dovauj ama operatyvinė
grupė re guliariai informuoda vo Lie tuvos KP CK ir Lietuvos partizaninio judėjimo štabą apie padėtį respub lik oje ,
apie partizanų būrių ir pogrindinių organizacijų veiklą.
Dėl to ji e galėjo ne tik v a dovauti Lie tuv os liaudi es kov ai
pri eš okupantus apskritai, bet ir p aruo šti atsakingesnių
operacijų konkrečius planus be i v adov au ti , juos įgyven
dinant.
Antai sutinkamai su Ce ntrinio parti zanin io j udėjimo
štabo nurodymais sut elkti partizanų ve ik smus į geležinkelio magistral es Lietuvos štabas 1943 metų vasarą paruošė smulkų „bėgių karo " planą, kurio
tiksl as buvo
dezorganizuoti geležinkelių darbą r espublikos teritorijoj e .
Plane buvo numatyta ki ~kvieno Lietuv os partizanų būrio
veikimo vieta ir u ždaviniai.
„Bėgių karui" reikėjo didžiulio ki ekio sprogstamosios
medžiagos. Tuo me tu jau buvo tvirti ryšiai su tarybiniu
užnugariu, ir sprogm enys buvo p ermetami iš Didžiosios
žemės į partizanų v eikimo apąkritis l ėktuvais. Antai vi en
nuo 1943 m. birž elio 16 d. iki tų pačių metų spalio mėn.
tolimojo skridimo lėktuvais buvo perm esta 16 340 kg
sp eckrovinio 57 • Lie tuvos partizaninio judėjimo štabo vir56

KP(b)

a ts išaukim ai

57

PA, f. 1771, ap . 16, b. 95, l. 11.
PA , f. 1, ap. 1, b . 3, l. 20.
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šininkas A. Sniečkus la iške pirmosios av iatr ansporto divizijos vadui pažymėjo, k ad „paga lba šoviniais, ginklais
ir sprogdinimo technika .. . įgalino žyntiai suaktyvinti bū
rius ir suduoti juntamus smūgius pri eš ui" 58 . Buvo taip
p at suorganizuota sprogstamos medžiagos gavimas vietoj e . Pri ešo užnug aryje , LKP(b) CK Operatyvinės grupės nurodymu , visuose būriuose buvo ruošiamasi šiai kovin ei
bėgių karo ope racijai.
„Bėgių karo " planas buvo suderintas
su Raudonosios
Armijos 1943 m. vasaros puolimo planu. Geležinkelio til tų, geležin kelio bėgių, pylimų sprogdinimas,
karinių ešelonų kat astrofo s prasid ėjo vienu metu visoje Lietuvoje.
Per du „bėgių karo " mėnesius Lietuvos partizanai sunaikin o 23 ešelon us su ginklais, maisto produktais ir priešo
kariuomen e, susprogdino 6 gel ežinkelių ir plentų tiltus,
p er kel iasdešimt kilometrų nutraukė telefono ir telegrafo
ryšį

s9.

Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės vadovas
M. šumauskas laiške Lietuvos KP(b) Ce ntro Komitetui,
pran ešdamas api e „Žalgirio " partizanų brigados 1943 m.
lie pos mėn. veiksmus, rašė: ,,... liepos 23 d. tarp Švenčio
ni ų ir Švenčionėlių nul eistas nuo bėgių siauras traukinuk as. Sudau žyta s garvežys. Naktį į rugpiūčio l d. tarp
Švenčionėlių ir Ignalinos prie Kreteno ežero nu leistas
eše lonas , vykęs į frontą, sudaužyta 11 vagonų ir garvežys " 60 •
,,Margirio " būrio pran eši muose buvo rašoma: ,, 1943 m.
rug pmc 10 25 d. būrys suorganizavo priešo ešelono
katastrofą geležinkelyj e Vilnius-Smorgonys.
Sudaužyti
5 vagon ai su ka riuom en e ir 15 vagonų su grūdais.
1943 m. rugsėjo 28 d . geležinkelyje Vilnius - Molodečnas susprogd intas pri ešo ešelonas su ginklais, ėjęs
į frontą . Sudaužytas garvežys ir septyni vagonai. Judėji
mas kely je buvo sust ab dytas 4 pa roms.
Eilėj e vietų sugriauta geležinkelio sankasa pri e Gancevičių stoties. 1943 m. rugsėjo mėn. pradžioj e būrys su-

••••••••••••
55

PA , f. 1, ap . 1, b. 3, l. 20 .
59 Ten
pal , l. 439.
w PA , f. 1, ap . l , b. 436, l. 97.
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sprogdino didelį geležinkelio sankasos ruožą pri e Svyrių
stoti es , sudaužyta 120 bėgi lĮ, semaforas, ieš mai, sunaikinta 2 kilom e trai telefono-telegrafo ry šio tarp šeme tovų ir
SvyrilĮ ir nutraukt as ryšys tarp Konst antino vo ir Michailiškių . Susprogdintas
Rudnios ir Lokti ano geležink elio
tiltas" 61 •
Partizanų būryj e „Biči uliai " 1943 m. rudenį jau buvo
apie 70 kovotojų. Savo sąskaitoje ji e turėjo daugiau
kaip 20 s·usprogdintų pri ešo ešelonų ir atviruose mūšiuose
ne vieną dešimtį sunaikintų hitlerininkų.
Viename savo ataskaitiniame lai ške „Vilniaus" būrio
ardomosios grupės vadas , vėliau Tarybų Sąjungos Didvyris B. Urbanavičius rašė: ,,1943 m. spalio 29 d. mūsų
grupė išvyko į užduotį , k ad Spalio šventę sutiktų kovos
post e su ginklu rankos e. Po šešių dienų kelionės prieiname Vilniaus - Daugpilio geležinkelį Pabradės rajon e.
Užtaisom e iš anksto paruoštą miną po bėgiais ir sugulam e
už pylimo. Staiga blykstelėjo ugnis. Baisus tr enksmas per vėrė visą aplinką .. . garvežio ašys , vagonų sienos ir durys, sudaužytos priešų technikos gabalai išlekia į viršų ir
krinta žemėn ... netoli ese buvusi pri ešo įgula išgirdo sprogimą ir jau leidosi mūsų gaudyti. Nepastebimai,
ta ip kaip
atėję, dingom e nakti es tamsoj e .
Uždavinys šventei įvykdytas. Tačiau grupei to atrodė dar per ma ža. Pasitraukėme už 20 kilometn1 ir po
2 dienų nuleidome nuo bėgilĮ da r vieną karinį traukinį " 62 •

Toks partizanų suduot as staigus ir sunkus smūgis
priešo komunikacijoms dezorganizavo geležinkelių j udė
jimą ir sukėlė sumišimą pri ešo stovykloj e. I eužteko bė
gių susprogdintoms
lin ijoms atstatyti, pritrūko remonto
brigadų. Ten, kur hitl erinink ams pavykdavo
atstatyti geležinkelį, partizanai vėl ir vėl jį sprogdindavo.
Nega lėjo išgelbėti vokiečių ešelonlĮ n ei pavoj ing es nėse vietose
įtaisyti atsparos punktai,
nei sustiprintos
sargybos, n ei įsakymas apie „mirties zonos " įvedimą, pa -
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PA , f. l , ap. 1, b . 77, l. 27.
PA , f. l , ap . 1, b . 52, l. 4-5.
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gal kurį 100 metrų pločiu į abi puses nuo geležinkelio
pylimo turėjo būti išk elti visi gyventojai, sugriauti visi
pastatai ir iškirsti medžiai bei krūmai. Karinių pri ešo ešelonų judėjimas nuolat buvo partizanų veiksmų trukdomas.
Kai šios hitl er ininktl priemonės ni eko negelbėjo, buvo
paskelbta kolektyvine gyventojtĮ a tsakomybė. Okupantai
kreipėsi į gyvento jus tokiu ats iša ukimu: ,,Der Gebietskommissar Wilna -Lan d.
Atsišaukimas į Vilniaus Gebielskommissariato
gyven toju s. Liečia: geležinkelio u žpuldinėjimus.
... Pag eležink elio gyventojams pe reina atsakomybė už
geležinkelio linijos saugumą. Asm enys, nesilaiką viešųjų
kelių ir įtartinu būdu artinąsi pri e geležinkelių obj ektų,
bus šaudo mi neįspėjus. Der Gebietskommissar
WilnaLand pas. Wulff " 63 ,
Koki e stiprūs buvo partizanų smūgiai okup antams,
rodo slaptos hitl e rininkų instrukcijos. Vi enoje tokioje
instrukcijoje (Nr. 12438), išleistoj e 1943 m. rugsėjo 9 d.,
lie tuvių tautos budelis Rentelnas rašė: ,,Didėjantis skaičius pasikėsinimų pri eš geležink elius, kelius ir tiltus priverčia mus imtis energingų priemonių" 64 ,
Lietuvos KP(b) CK 1943 metų vasaros - rudens laikotarpio ataskaitoje buvo rašoma: ,,.. .Iš 42 susprogdintų
ešelonų 13 buvo su priešo kariuom ene , 8 su technika,
6 su galvijais ir maisto produkta is ir 15 mišrių" 65 •
Tar ybinis informacijų biuras dažnai pažymėdavo Lietu vos partizanų laimėj imus . Antai 1943 m. lapkričio 22 d.
jis pranešė: ,,Lietuviškojo būrio „Už tėvynę" partizanai
apšaudė šarvamušėmis padegamosiomis
ku lkomis vokiečių ešeloną su ša udm enimis. Ešelonas užsidegė ir prasidė
jo smarkūs sprogimai. Visi to eše lono vago n ai sunaikinti.
Kitas Lietuvos partizanų būrys pastarosiomis dienomis
nuvertė nuo bėgių 4 pri ešo traukinius. Per katas trofas
sudau žyti 3 garv ežiai ir keliasd ešimt vagonų. Nutrauktas

••••••••••••
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is to rijos institutas . prie Lietuvo s KP CK. Dokumentų rin -

ki nys , Nr. 388, L 15.
64 A Sniečkus, Lietuvos parti zana i kovoja, ,.Tiesa", 1944 .III, Nr. 11;
TipecTyrIHble ŲMli - n peCTynHble cpeACTBa, CTp . 130.
66 PA, f. 1771, ap . 16, b. 95, l. 12.
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pn eso traukinių judėjimas svarbiam e geleži nk elio
ruože" 66 .
Be Lo, Lie tuvos partiz anai įvykdė eilę kitų veiksmų .
Toj e pačioj e Liet uvo s KP(b) CK atas kaitoj e rašoma:
,,... Trakų apskrityj e būrys „Už Tėvynę" aptiko ir reg uliaria i sugadina požeminį kabelį iš vokiečių ka rinės vadovybės būstinės į frontą Kauno - Vilniaus ruože.
Tar p dau gelio sunaikintų įmonių reikia pažymėti laba i
stambų mechanizuotą malūną „Lietuva" Marijampolės apskrityj e, pab ėgių gamyklą Biržų aps krit yje , Kazliškių
durpių gamyklą ir elektrinę Švenčionių apskrit yje ...
Iš kovinių operacijų pažymėta Kosto Kalinausko v . bū
rio operacij a 1943 metais, naktį į rugsėjo 28 d.- buvo
sutriu škintas liet uv iškasis baudžiamasis būrys , kurio štabas sudaužytas, nukauta 4 karininkai ir 19 kareivių, dau g
sužeista " 67•
Da r 1943 m. rugsėjo mėnesį pa rtizanai išvedė iš rikiuotės Viln iaus-Ga rdino
magistralę. Abu
tiltai (per
Merkio ir šalčias upes) buvo sunaikinti. Buvo paliktas tik
nedid elis tiltas ties Dargužių kaimu. Bet hitlerini nkai juo
negalėjo pasinaudoti,
kad angi tas k elias suko į Rūdnin
kq girią .
Raseinių rajon e veikę „Keršytojo"
būrio partiz anai
susprogdino mašiną, kuri a važiavo auk štas faši stin is pare igūnas Bezechė 68 • Parti zanam s pat eko naujai atvykstančių
į Lie tuvą repatriantų sąrašai ir planas, kur juos įkurdinti.
Tarp kitų buvo aptikti dokum entai, liud ijantys , kad iki
karo Tauragės apskrit yje nebuvo nė vieno vokie čio, o ik i
1943 m. jų atvyko tiek , kad jų va ikams buvo atidarytos
29 pradinės mok yklos ir gimnazija. Op eraci j ai vadovavo
St. Kursevičius.
Lie tuvos partiz anai naikino fašis tinius kolonistus. Vien
tik „Vilni aus" būrys 1943 m. sunaikino 84 vokiečiq kolonistus, o jų šeimas išvijo už Švenčionių a pskrities ri-
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bų 69• Ne kartą įvairiose Zemaitijos

vi e tos e degė hitl eri-

nių kolonistų

sodybos. Gestapo kapitoną Langę , atsiųstą
į Kuršėnus, partizanai nušovė 70 . Saugumo poli cijos ir SD
vadas Lietuvoj e savo pr anešime pažymi, k ad vien tik nuo
1943 m. rugpiūčio 8 d. iki rugsėjo 25 d. va lstybiniams
dvarams rytų Lietuvoj e padar y ti šie nuostoliai: sud eginta (arba kitokiais būdais sunaikinta) 2056 cnt ru gių,
98 cnt kviečių, 450 cnl miežių, 50 cnt žirnių, 1998 cnt
šieno, 5540 cnt šia udų, 30 ha rugių ir miežių derlius, be
to, sunaikinti 7 klojimai, 4 tvartai, 2 vežim ai, 2 kuli amosios mašinos ir dau g kitokio žemės ūkio inv entoria us 71•
Lietuvos partizanai kiekvi ena proga stengėsi išgelbėti
vieti nius gyventoj us nuo priverčiamųjų darbų ir hitl erin ės katorgos. Pavyzdžiui, Vilniaus apskrityj e į durpynus
vokiečiai suvarė daugiau kaip 400 žmonių 72 • Atvykę par tizanai išvaikė hitlerininkų sargybą ir paleido suvarytus
darb ams žmon es . Darbini nkai grįžo n amo, kai kuri e iš jų
prisijungė pri e partizanų.
Hitlerininkai ne kartą ren gė pri eš Lietuvos partiz anus
stambias baudžiamąsias eksp edicijas. Antai 1943 m. liepos 6 d. tarp Zarasų ir Utenos vokiečių baud žiama sis
būrys, daugiau kaip 300 baudėjų, apsupo nedidelę partizanų grupę, kurios va das buvo Ant anas Rag uotis (Dalgis).
Tris valandas partizana i narsia i gynėsi. Buvo nukauta
20 fašistų ir dar daugiau jų sužeista. Partiz anai išėj o iš
aps upim o, nepatyrę aukų 73 • Tų pačių metų spalio 15 d.
Biržų mišk e „Kęstu čio" parti zanų būrį ir ten buvusius
partiza nu s iš Zemaitės var do junginio užpuolė 350 hitlerininkų būrys. Mūšis truko septynias val and as . Mūšio
lauk e liko 27 nukauti ir 36 sužeisti vokiečiai, kiti pabėgo.
Partizanai sud eg ino devynis vokiečių sunkvežimius ir
vieną lengvąjį automobilį 74 (žr. 3 schemą) . Čia galą gavo
pats baudžiamosios ek spedicijos vadas oberl eitenant as
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partizana i rado fotok are ivius , šaudančius
žmones , o užra šų knygutėj e buvo apr ašy tas Rok iškio ap skriti es Miliūnu kaimo sud e ginim as. 72 ki emus sunaik ino
ugnis. Kruvino; eks pedicijo s me tu hitl erin inkai vietoje
nužudė šio kaimo gyventojus Petrą Amosej evą, Larijoną
ir Pole tą Balaboskinus, Lukeriją Traviną, Domną Isajevą
ir to pati es kaimo rusų sentikių šventiką J eiimą Fitin govą.
Kitus kaimo gyv entoju s išvežė į Pravien iškių konc entra cijos stovyklą arba ka torgos darbams į Vokie tiją, kur dar
žuvo k eliasdešimt šio kaimo gyventojų.
Mflšiuos e pasižymėjo par tizana i Pe tras Eidukas (Ledynas), JokC1bas Ta1,1lenskis (Juška), Stepanas Kopytkovas

nuotraukų , vaizduojančil1 vokiečių

(Kolco vas ), Borisas Komarovskis , Al eks eju s Chl e bnikovas,

Andr eju s Gubenk a ir da ug kitų 75 .
•
.
Karolio Pe triko vardo partizanų būrio vadas Nau Jalls,
partizana i Leonavičius, Grincevič ius, I gna tavičius, armė
nas Sarabija nas nugin klav o Padovinio ir Varnupiq kaim~,1
buo žes Marijampolės apskrityj e . Pasaloje sučiupo 4 poh-
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cininkus. Juos pristatė į būrio buvimo vietą Buktos miške
Įvyko teismas, ir suskambėjo rūstus nuosprendis: už tė~
vynės išdavimą- mirtis. Keturi išdavikai, uolūs hitl eri ninkų talkininkai, buvo sušaudyti.
Kęstučio vardo būrio partiza nai (būrio vadas J. Bašči ulis) p~d~rė _did~lį ~eidą ir ~e:sibaz avo iš Kazėnų miškų
Baltarus1JOJe ! Šiaulių apskntĮ. Zygyje ji e susidūrė su
nacionalistų organizuota poli cija prie Šimonių miško, 2a liojoj e girioje ir Pakruojo valsčiuje. Už sėkmingą kovos
žygį būrio partizanus radiograma sv eikino Lietuvos parti zaninio judėjimo štabo viršininkas A. Sniečkus 76 • Būryje
buvo apie 50 partizanų, vėliau jis išaugo iki 150 ir daugiau žmonių. Iš artilerijos sviedinio partizanai pasigami no miną ir padėjo po geležinkelio bėgiais Tauragės-Šiau
lių ruože, netoli Tytuvėnų. Užėjus ešelonui, mina sprogo,
nuversdama pusę sąstato su automašinomis, cisternomi s,
kareiviais . Kaip vėliau partizanams pranešė ry šininkai,
hitl erininkai užmuštus ir sužeistus kar eivius išvežė dešimčia sunkvežimių. Try škiuose partizanai užpuolė durpyną ,
kur dirbo apie 30 karo belaisvių, iš kurių 14 prisijungė
prie partizanų. Kęstučio vardo partizanų būrys savo ko vos veiksmais buvo apėmęs Baisogalos, Šiaulių, Šaukėnų,
Šiaulėnų, Kuršėnų, Papilės, Gruzdžių, Radviliškio, Meškuičių,
Tytuvėnų valsčius. Vien tik 1943 m. gruo džio mėn. būrio partizanai nu leido nuo bėgių 5 eše lonus
Šiaulių-Meškuičių, Radviliškio - Baisogalos, Tauragės
Šiaulių ir Šiaulių-Kuršėnų ruožuos e. Šaukėnų miške partizanai išvadavo 30 kalini ų grupę, jų tarpe 10 žydų iš
Šiaulių miesto. Operacijos metu jie užmušė 10 vokiečių
sargybinių. Prie Tytuvėnų partizanai
sudegino malūną,
kuris malė okupantams miltus, Šaukėnų valsčiuj e jie likvidavo hitlerininkų savisaugos
štabą,
sunaikindami
25 fašistus.
Kęstučio būrio vadovybė užmezgė ryšius su Šiaulių
miesto odų fabriko „Batas" pogrindininkais . Buvo sudarytas fabriko partinis komit etas. Pogrindininkai rinko aukas
ir šelpė pasitraukusių su Tarybi ne Armija komunistų šei-
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mas, organizav _o sabotažą visuose pagrindiniuose įmonės
cechuos e, aiškino darbininkams, kad jie prisidėtų prie
organizuotos antifašistinės kovos. Sabotažas įmonėj e palaipsniui įgavo platų užmojį . Rauginimo skyriuje „atitrūk
davo" nuo sraigtų būgnai, o ji ems atstatyti prireikdavo
ištisų savaičių. Būgnuose esanti oda „sugesdavo". Pogrindininkai ištekindavo dantračius taip, kad ji e greitai subi rėdavo. Visa tai smarkiai mažino produkcijos
išleidimą.
Odų skėlimo mašinoje
darbininkai taip suregu liuodavo
peilį, kad būtinai sugadindavo pado odą. J ie karštais dažais dažydavo odas, ir jos pasidarydavo kietos, dažnai
trūkdavo. Šiaulių odų fabriko „Batas" part inis komitetas
teikė įvairiapusišką pagalbą partizanams.
Panašiai sabo tavo ir kitų Lietuvos mies tų fabrikų darbininkai. Ji e dirbdavo taip, kad iš jų darbo okupantams
būtų mažiausiai naudos.
Zemaitės vardo partizanų junginio vadas Antanas Raguotis apie savo kovų dienas rašo: ,,1943 me tų prad žioje
pagal Lietuvos KP Centro Komiteto nukreipimą į Miliūnų
mišką atvyko nauja partizanų grupė. Šioje grupėje buvo
draugai Gavrilas Klyčiovas, Evstignėjus Zaičikovas, Ana
Kruglova, radistas Pranas Federavičius ir keletas kitų
draugų. Atvykę į vietą, jie prisijungė pri e jau veikusio
Miliūnų miške partizanų būrio ir pradėjo organizuoti
ginkluotą partizanq kovą ir vykdyti konkrečius v eiksmus
pri eš fašistinius okupantus . Ned elsiant buvo nustatytas
radijo ryšys su partiz ani nio judėjimo vadovyb e - Lietuvos KP Centro Komitetu Maskvoj e .
1943 me tų vasa rą į Miliūnq mišką atvyko dar vie na partizanų-desantininkq grupė, kurioje buvo trylika ko votojų. Šią grupę sudarė kilę iš Roki škio, Zarasų ir Utenos apskričių gyventojai. Jai buvo pavesta vadovauti
partizanų kovai Rokišk io apskrityje,
užmegzti glaudži us
ryšius su Biržų, Zarasq, Utenos ir Panevėžio apskr itys e
veikiančiais partizanų būriais.

Kiek vėliau - 1943 metais - į Rokiškio apskritį
politiniam darbui sustiprinti gyventojtĮ tarp e buvo pri siqsti dar du desa ntininkai, kuri e buvo išmesti iš lėktuvtĮ
į Miliūnų mišką. Vienas jų buvo LKP Rokiškio apskri-

PA, f. l, ap. !, b . 400 , l. 185.
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ties pogrindinio komite to sek retori us P. J ak ubo ni s, kitas - komjaunimo
pogri nd inio komite to se kret orius
A. Kai relis. Jie akt yv iai ėmėsi darbo.
Roki škio ra jono gyventojai iš tisom is grupėmis stoj o
į partizanų eiles ir atsidavusiai kovo j o pri eš faš istu s. Mū
~ų partizanų būrys padidėjo iki kele to šimtų žmonių" n,
:2:emaitės vardo partizanų bū rys , vėli au išaug ęs į par tizaninį junginį, užmezgė ryš iu s su par tiza n inio j udėj imo
vadovais Utenos apskr.- su P. Kutk a ir K. Dudl ausku,
Biržų apsk r.- Veg iu ir P. Eiduku , Panevėžio a pskr. J . Papla usk u ir P. Pranevičium , Zarasų ap skr. - J . Str elcov u ir J. Va n ag icku bei su ki tais p arti zaninio jud ėjimo
dal yvi ais. Ji e akt yvi ai be nd ra darb iav o ir susitarė koordinuoti partizanin ės kov os vei ksmus .
,, Jūros" būrio p art izana i, va dov aujami V y tauto ir Vlado Bieliauskų, p rie Serapinų kaimo puol ė esesininkus ir
bur žuaz in ius nacio nalistus , sa ugojusius k eliasd ešimt kalinių, atvarytų miško kirst i. Už trijų kilometrų buvusi h itlerininkų įgula n espėjo ateiti savi esiems į pagalbą. Visi
kali niai bu v o išva duoti ir išsiskirstė.
Narsia i savo kov ines užduotis vykdė „Dain avos p artizano" būrio kovoto ja O na Tamulevi čiūtė-Miklušienė. Ji
i būrį įstojo, norėdama a tk eršy ti hitl e riniams bud eliams
už savo du broli us komun istus . Vien as iš jų Balys buvo
sušaudytas Varėnoj e pačioje karo prad žioj e , o antrasis ,
Tom as, LKP CK Operatyvinės grup ės narys did vy ri šk ai
žuvo Meškučių kaim e, besigind amas nuo jį apsupusių
hi tlerininkų.
Su trikus būrio ryšiams su grup e, dirbusia O nu škio
valsčiuje, Tamul evičiūtė buvo pasiųs ta juos atst aty ti. Ji
pasiekė Voniškių kaimą Onu šk io va lsčiuj e ir sustojo pas
valstietį Novopolskį. T ai buv o 1943 m. gruod žio 30 d.
Oku pa ntai sužinojo apie j os a tvykimą ir apsupo namą .
Ona Tamuleviėiūtė pasi ryžo ji ems gyva nepas iduoti. Su
savi m ji turėjo p is toletą ir grana tą . Besigind ama iš pistoleto, j i nukovė du hitle rinink us . Pritrūkusi šov iniq, Ona
nu tarė gra nata susisprogd inti. Pa ruo šus g rana tą sprogi•••••••••• ■ ■,
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mui, prie j os p rišo k o du hi tlerinin kai , norėdami pai m ti
j ą gyvą. Sp rog us gra nata i, žuvo dar vie nas hitl erin ink as .
Pati On a Tamulevičiūtė, sprogus ios gra natos su nk iai sužeista, žuvo n uo faši:stinės kul kos. Sunkiai sužeistas buvo
ir va lst ietis Vy tau tas Novo polski s.
Ne tenk a stebėtis, k ad buržuazini ų naciona listų „veikėj ai " su didžiausia b ai me rašė apie partizaninės kovos
a ugimą . ,, Bolševikinės partizaninės kovo s ba n ga vis ky la,- raš om a vie n ame dok ument e .- :2:emaičiuose apšaudo mi didi eji susisie kim o k eliai, ypač pravažiuoj ančios vo kiškos maši nos. Ry tų Lie tu voje - Vilniaus kraš te ir Zara sų, Ut enos , Roki ški o bei Ukmergės apskrityse - jau nuo
seniau puldinėjami 1941 m . birže lio mėn . prieš bolš evikus
kovoj ę stam bes ni eji ūkininkai (kom. te rm.- buožės). Dabar, j au b eve ik su vežu s naują derlių, pradėta valstybinių
-Okių de ginimo komp an ija . Roki šk io apskr. nesen ia i sudeginti 8 valstybinių ūkių trob esia i. Geležin kelio katastrofos v is dažnesnės : Vil n ia us kr aš te nuolatinės, Radviliškio - Daug av pilio lin ij oje, pri e Obelių dažnos, pasitaiko
siauraj ame geleži nk ely Panevėžys-Švenčionys. Nese n ia i
pora katastrofų buvo ir Radviliškio - Kauno linijoje prie
Baisog alos ir Jon av os. Naktį iš ru gpiūčio 30 į 3 1 b uvo
keturios katastrofos .
Tai vis komunistinių ideo log ini q būrilĮ darbas .. . Ginklais - autom a tiniais ša u tuv ais, pis tole tais , rankinėmis gra n atomis - būrius aprūpina tarybinia i lėktuvai , ka i kada
j ie num eta ir propagandinės literatfaos.
Pvz., Utenos
apskr. bu vo nume tę „Tiesos" numerį, ku ria me b uvo para šy ta, kaip bol ševi kiniai parti zanai pri eš porą mėnesilĮ
išspro gdino An talieptės pieninę.
Vis oki e vokiečilĮ pa tikėtiniai lie tuvių įstaigoms dabar
prad ėjo ve n gti k eliaut i po kraštą, ypač į Vilniaus pusę.
Keliaują vi etini ai vokieči ai repa tr ianta i dažna i ba n do
vaidinti lie tuviu s. Taip j ie jaučiasi esą sauge sn i" 78 .
Paskutiniai s 1943 m. mėnesiai s p ar tiza nin is judėjimas
v isoje Lietu voj e dar lab iau sustiprėjo. V ien tik V iln ia us
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apskrityj e buvo sukurti 9 n auji partizanų būriai. Į juos
buvo priimta daugi a u kaip tūkstantis partizanų. Būriai augo ir stiprėjo dėl to, kad juos rėmė liaudis. T ai matė ir
turėjo pripažinti
ir p a tys okupantai. ,,Kariuomenė ir policija n eb e ga li visur suspėti",- skundėsi hitlerininkų bendrininkas Ramanauskas, kurį išgąsdino partizaninės ko vos
augimas 79 .
Kad Lie tuvos darbo žmonės nenulenkė galvos pri eš
hitlerin inkus, o pri eš inosi grobikams , rėmė taryb iniu s partizanus ir kitus pasipr ie šinimo judėjimo dalyvius, rodo
ir nacistiniai dokumentai. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos
komisaras Vulfas skelbė: ,,kai kurie gaujų dalyviai (tary biniai partizanai.P.Š) slepiasi
pas gyventojus,
kuri e
jiems teikia pagalbą. Todėl aš buvau priv erstas areštuoti
eil ę asmenų kaip
įkaitus. Tuo būdu šalia geležinkelių
esančių gyvenviečių gyventojai
yra atsakingi už eismo
saugumą geležink eliuose. Asmenys,
kurie laiko si nuošaliai nuo vi ešųjų kelių ir įtartinai artinasi pri e geležinkelio
pyl imo, bus šaudomi be perspėjimo" 80 .
Gen e ralinis komi saras Lie tuvoj e fon Rentelnas rašė:
,, ... N cgaUma daugiau pakęsti, kad gyventojai n e tik nesigina nuo gaujų (tarybinių partizanų.- P.Š.), b e t, dar daugiau , ni eko n edaro, kad a pi e gaujų pasirodymą ir banditizmu
įtariamus
asme nis praneštų komp e tentingom s
instancijoms" 8 1•
Komunistų partija, vadovaudama
partizaniniam judėji 
mui, padarė jį organizuotą, giliai sąmoningą. Ir todėl n ei
banditų-esesininkų daliniai,
nei hitlerinės policijos būriai
ne įstengė įveikti partizanų a rba bent sutrukdyti
partizaninės kovos augimo. Partiza nai buvo n en ugalimi, nes tai
buvo liaudi es judėjimas, kurį lie tuvių tauta rėmė visomis
išgalėmis. Valstiečiai aprūpindavo juos maistu, o dažnai
ir ginklais. J ie sut eikd avo partizanams prieglaudą ir p adėdavo jiems
naudingomis
žiniomis apie priešą. Vi enas
iš partiza nų būrio vadų rašo: ,,Valstiečiai partizanų bū-
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hitlerininkų provokacijas!

Už paramą didvy-

partiz anams! , ,,Tie sa", 1944. II., Nr. 2.
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riams duoda maistą, aiškin a k elius, nurodo vokiečių po licijo s bei kareivių kon centracijos vi e tas" 82 •
„Keršytojo" būrio partizanus ir pogrindininkus v isaip
rėmė valstiečių Batvinių šeima. Jų namuos e Šimkai čių
valsčiuj e, Naukaimio
vi enki emyj e vyko LKP(b) ir LLKJ S
Raseinių aps kriti es pogrindinių komitetų posėdžiai, buvo
įkurta spaustuvė „Kerštas", slaugomi
sužeis ti part izanai.
Marytė ir Juo zas Batviniai
1943 m. rudenį buvo pr iimti
į Komunistų p arti jo s eiles. ,,Ke ršytojo"
būrys 1944 m.
pradžioje turėjo api e 300 ryšininkų, aktyvių partizanų rė
mėjų sa.
Parti zanų būrio „Bičiuliai" vadas Jon as Vildžiūnas ap ie
valstiečių pagalbą partizanams
rašė : ,,V ietos gyv entojai
sten ges1 padėti p artizani n iam judėj i mui, nors aplink
buvo įsikūrusios vokiečių įgulos ir labai dažnai tose vi etovėse apsilankydavo
baudžiamieji būriai ". Jis mini 76 metų senutę ryšininkę Simanavičienę, kuri iš Baltarusijos
TSR Medelio ra jo no, būrio vadovybės siunčiama, trylika
kartų važinėjo arkliu į Vilnių. J i surasdavo
konspira ty vius butus, gab eno sprogstamąj ą medžiagą, kuria pasi naudodami
Vilniaus
pogrindinės
organizacijos
nariai
padarė n emaža ža los hitl er iniams okup antams. Ištisi kaimai teikė paramą partizanam s.
♦

♦

♦

VKP(b) Cen tro Komit eto vadovaujamas,
Lietuv_os_ K~partijos Centro Komit etas 1943 m. nuv e1k e didžiulį da rbą, kurdam as p art in io anti faš istinio po gr ind žio
ir ma sinio par tizaninio judėjimo tinklą okupuotoj e respublikos teritorijoje.
Tai, kad buvo sukurtas Liet uvos partizaninio judėji~o
štabas, kad jis ėmėsi eilės politinių ir organizacinių priemonių, kad
buvo pasiųs ta į p riešo užnugarį Lietuvos
KP(b) CK Operatyvinė grupė ir patyrę partiniai-pol~tii:iiai
darbuotojai ryšiams užm egzti ir pogrindinėms partmems
munistų
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organi zaci jom s įsteigti - visa tai pra kti škai padėjo išvystyti parti zaninę kovą okupuotoje res publ ikos teritorijoj e.
Zymi ai išsiplėtė Lietuvoje pogrindinių partinių org anizacijų tinklas. Ypatingas d ėmesys buvo skiriamas toms apskritims, kurio se dar nebuvo pogrindinių organizaciją
Tačiau buvo stengiamas i traukti vidutinius
Liet uvos
gyventojų sluoksnius n e tik į partizanų būrius. Su valsti ečiais, darbininka is ir int elige ntija
buvo užm ezga mi
glaud esni ryšiai, miesti1ose steigiamos naujos antifa šistinės organ izacijos. Lietuvos KP(b) CK sekr et orius A. Snieč
kus, apib endrindamas visų lietuvių tau tos sluoksnių kovą,
rašė: ,, ... Kasdien auga galingas antihitlerinės ko vos frontas . Nėra lie tuvių visuomenės sluoksnio , kuris nebūtų įne
šęs savo indėlio į kovą pri eš okup anlus .
Vis lėčiau sukasi fabrikų staklės, didėja brokas, genda įrengimai - tai Lie tuvos darbininkai kovoja už pav ergtos tėvynės išlaisvinimą.
Nevykdo mi pri statymai, mažinami pasėlių pl otai, deg a
kolonistų ir repatriantų sodybos - tai Liet uvos valstiečių
darbas.
Lietuvos in teligenta i taip pa t nea Lsilie ka šioj e garb ingoje kovoje. Visų vokiečitĮ pri emonių boikotavim as , ste ngimasis išsaugo ti lie tuvių kultūrą pri eš brut aliai hitl er in inkq varom ą vokietinimą - štai Lie tuvos int e ligen tij os
veik imo reiškiniai.
O po nakti es mies tq ske rsga tviuos e randa mi vokiečiq
k a reivi ų i r karininkų la vonai, išlekia į orą tiltai, rieda
nuo bėgiq eše lonai - tai Lie tuvos išlikimq sūm1 - garbin gų partizan ų darbas" M .
Antifa šistinis jud ėj i m as Lie tuvoj e, įkū nydamas savyje geriau sius tarybinio žmoga us bruož us, jo karštą pa trioti zm ą, ini cia tyvą , ištvermQ, did žiulį didvyriškumą ir nar sumą, bcgalinQ mei l ę ir a ts idavi mą KomunistLĮ partij ai bei
f-Ocialistin ci Tėvynei, - buvo ryžtin gas prot es tas pri eš amžinu s p riešus .

••••••••••••
8
◄ A. Snle~ku s, Stipri nk ime kovq pr ie[; voki šku osius okupont11s, Ko•
voj c pri eš h1tlc rlnG okupt1cljq, Li etuvos KP(l>) atsišaukim ai DiM.lojo Tė 
vyn ė s karo metu, p. 85.
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parti zanin is kar as Baltarusijo je turėjo
dide lę reikšmę Lietuvo s partiza ninio judėjimo vystymuisi.
Greta Lietuv os buvę Baltarusijos partizanq rajonai buvo
daugelio Lie tuvos partizanų būrių bazė ir atrama . Baltarusijos žemėje buvo įsikūrusi Lie tuvos KP(b) CK Ope ratyvinė grupė, kur i v adova vo Lietuvos par tizanų būrių
veiklai. Tai, kad arti Lie tuvos sienų buvo partizanų ra jo nai, sudarė la bai palankias aplinkybes Lietuv os partizanų
kovin ei v eiklai ir poli tiniam darbui gyventojų tar pe.
Lietuvos par tizanų būriai, vy kdydam i Lie tuvos KP(b)
Cent ro Komit eto reikalavimus kuo glaudžiausi ai bendra darbi auti, kovojant pri eš priešą , dažnai smogd avo priešui
smūgi us kar tu su Balta ru sijos partizanais . Baltarusijos
liaudies keršyto j ai daug padėdavo Lietuvos partiz anams,
perteikdavo ji ems savo turtin gą patyrimą.
Kaip smarkia i išaugo Lie tuvoj e partizaninis judėjimas
1943 m ., galima spręsti iš to, kad vi en antrojoj e tq metq
pusėje parti zanq būriq skaičius padidėjo dvigubai. Tik
stambiausi būriai nuvertė nu o bėgių 59 prie šo traukinius,
sudaužė 6 1 garvežį, 1230 vagonų, sugadino daug bėgių
ir 6,5 kilom etro geležink elio sankasos, susprogdino
9 plentų ir geležink elio tiltus, sunaik ino daug vokiečių
karinės technik os, 16 lėktuvų 85 •
Lietuvos liaudi es masės visais būdais rėmė part izanus
dėl to, kad juos laikė savo gynėjais, patik imais Raudonosios Armijos padėj ėj ais kovoj e pri eš hitlerinius okupantus, už Tarybinės Tėvynės išvadavimą.
Visaliaudinis

•••••••••••••
86 PA,

f. l , np . l , b. 20, l. 22.

partizaninei kovai, augant partizanų
aktyvumui, partija turėjo sustiprinti vadovavimą būriams ir pogrindinėms grupėms - visai Lietuvos
liaudies kovai su okupantais. Lietuvos KP(b) Centro Komitetas 1944 m . sausio 6 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos KP(b) pogrindinių sričių komitetų organizavimo".
šia me nutarim e buvo rašoma:
,, 1. Ryšium su sunkumais užtikrinti Lietuvos KP(b)
CK tiesioginį ryšį su visomis miestų ir apskričių po grin dinėmis bolševikų organizacijomis
sukurti laikinai okupuotoj e Lietuvos TSR teritorijoj e du Liet uvos KP(b) sričių pogrindinius komit etus:
a) Lietuvos KP(b) Pietų pogrindinį srities komitetą
(Vilniaus, Kauno miestai ir gretimos apskritys: šakių,
Kauno, Trakų, Vilniaus ir kitos, esančios pietuo se nuo jq);
b) Lietuvos KP(b) Šiaurės pogrindinį srit ies komitetą
(Šiaulių, Panevėžio miestai ir visos kitos Lietuvos apskritys).
2) Suteikti sričių komitetams teisę tiesiogiai priimti
į partiją tuose mies tuos e ir apskrityse, kur dar neįsteigti
pogrindiniai partijos komit etai.
3. Greta kas dieninio vadovavimo pogrindiniams partijos komit eta ms ir per juos partizanų būriams ir grupėms, taip pat masinėms antifašistinėms organizacijoms
suteikti sričių komit etams teisę leisti laikraščius, lape lius ir atsišaukimus į gyventojus srities komit eto ir Lietuvos KP(b) CK vardu, pirma suderinus pagrindin ius klausimus.
4. Tuo atv ej u, j ei nenumat ytai nutruks ryšys su Lietuvos KP(b) CK, laikinai suteikti sriti es komit etams teisę
veikti visais kl ausimais pogrindinio Lietuvos KP(b) CK
vardu" 2 •
Lietuvos KP(b) šiaurės srities pogrindinio komiteto
pirmuoju sekretoriumi buvo paskir tas M. šumau skas, nariais - S. Apyvala (Liet uvo s KP(b) Švenčionių apskri ties po grindinio komit eto sekr etorius) , J. Macevičius
(Lie tuvos LKJS CK sekretorius) 3 • Lietuvos KP(b) Pietq
Toliau

plečian tis

eilėms, jų

3

PARTIZAMIMIS JUDĖJIMAS LIETUVO JE VOKIŠKŲJŲ GROBIKŲ VIJIMO Iš
TARYBIM ĖS TERITORIJOS LAIKOTARPIU ( 1943 m. gruodžio mėn.1945 m. sausio mėn.).

1. Pogrindinių partinių
organizacinio darbo
tarpe

organizacijų

politinio ir
sustiprinimas gyventojų

1944 m. pradžioje partizaninė kova Lietuvoje pri eš
hitl erinius grobikus ir jų paga lbininkus - buržuazinius
nacionalis tus įgavo platų užmojį ir tapo organizuotesnė.
Vystant partizaninį judėjimą Lietuvoje, didelę reikšmę
turėjo Lietuvos KP(b) CK, Liet uvos partizan inio judėjimo
štabo ir Lietuvos KP(b) CK Operatyvinės grupės 1943 m.
priimtos priemonės, ypač kai kurių partizanų būrių perdislokavimas iš Baltarusijos teritorijos į Lie tuvos vakarus,
vadovaujančių partinių darbuotojų pasiuntimas į priešo
užnugarį. Nuo karo pradžios iki 1944 m. sausio mėn. organizaciniam-politiniam darbui į Lietuvą buvo pasiųstos
42 grupės, kurias sudarė 342 žmonės 1•

............
,

PA, f. 1771, ap. 16, b. 69, l. 43 . Į pasiųstųjų skaičių neįskaitytos
(vadas J. Vildžiūnas), .,Sakalai" (vadas A. Gai ·
levičius), .,Stas " (vadas J. Pikas), ,.Pionieriai"
(vadas A. Blažys), .,Ke r·
~ytojas " (vadas K. Trinkūnas), .,Grifas" (vadas V. Vigelis) , .,Komjaun imo " (vada s V . Jūras), .,Julius" (vadas J. Aleksonis), .,Antanas" (vadas
Br. Gogelis), .,Aleko-Rūsčiojo" (vadas A. Aleksiuka s) ir kitos.
1

ši os
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grup ės : .,B iči uliai"

··········••
1
2

3

PA, f. 1771, ap. 16, b. 69, l. 43.
Ten pat, l. 48.
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►

sriti es pogrindinio komit e to pirmuoju sekr e toriumi buvo
paskirtas G. Ziman as, nariais - M. Mic eika (Lie tuvos
KP(b) Vilniaus miesto pogrindinio komiteto sekr e torius),
M. Afonin as (Lie tuvos KP(b) Trakų apskrit ies pogrindinio
komiteto sekr e torius), V. Saka lausk as (Liet uvos KP(b)
Alytaus apskriti es pogrindinio komit e to sekretorius) 4.
Prie LKP(b) Pietų ir Šiaurės sričių pogrindinių komitetų buvo sudaryti žva lgybos ir ypatingi eji skyriai. LKP(b)
Pietų srities komit eto žva lgybos skyriaus viršininku buvo
paskirtas kovos e pasižymėjęs „Margirio" partizanų būrio
vadas Albertas Barauskas, o ypatingojo skyriaus viršinin- ·
ku - Juozas :2:emaitaitis. LKP(b) Siaurės srities pogrindinio komiteto ypatingojo skyriaus viršininku buvo paskirtas Dzidas Jocius, operatyvinių ryšių vykdytoju - M . Pirmaitis.
Partijos sričių pogrindiniai komitetai labai sustiprino
visą organizacinį ir politinį darbą, išplėtė antihitlerinę
kovą ir partizaninį judėjimą Lietuvoje. Vadovaujant
Lietuvos KP(b) CK, respublikoje buvo kuriami nauji partijos pogrindiniai apskričių komitetai, stiprinami veikiantieji. Antai 1944 m. pradžioje Lietuvos KP(b) Pietų srities
komitetas įsteigė šiuos naujus pogrindinius partijos apskričių komit et us: Vilkaviškio
(sekretorius Vladas Bieliauskas) 5 , Šakių (sekretorius Antanas Grybas) 6 , Ukmergės (sekretorius Jonas Čiulada) 7•
Kadangi kai kuriose apskrityse pog:rindinis ir partizaninis judėjimas dar kaip reikiant nebuvo išsiplėtęs, Lietuvos KP(b) Šiaurės srities komitetas nutarė pasiųsti grupę vadovaujančių darbuotojų į Telšių apskritį ir įste i gti
žemaitijos apskrities komitetą pogrindiniam darbui Telšių, Klaipėdos ir Kretingos apskrityse organizuoti. Lietuvos KP(b) žemaitijos apskrities komiteto sekretoriumi
buvo paskirtas
J. Motuzas,
nariais - A. Vaitkus,
A. Balsys 8 •

............
,
4

5
6

7
8
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f. 1, ap. 1,
f. 5322, ap.

16, b. 69, l. 44.
b. 414, l. 218.
b. 402, l. 345.
1, b. 1, I. 1- 2.

1943 m. pabaigoj e Liet uvos teritorijoj e ja u veikė
14 pogrindinių pa rtijos apskričių komite tų. 1944 m. partijos apskričių komit e tai buvo j au 20 apskričių . Lietuvos
KP(b) pogrindiniai apskričių komit et ai ėmė kurti partijos
valsčių komit etus . Lietuvą pradėjus vaduoti, jos teritorijoje, apskričių komitetų vadovaujami, n ele galiai ve ikė
jau 29 Lietuvos KP(b) valsčių komitetai. 9
Daugėjo Lietuvoje
ir pogrindinių pirminių partinių
organizacijų bei jų narių. Pavyzdžiui, iki karo Panevėžio
apskrityje buvo 13 pirminių partinių organizacijų su
156 komunistais 10, iš kurių 101 eva kavosi į šali es gilumą, 38 žuvo pirmuosiuos e mūšiuose respublikos teritorijoje, 11 įstojo į partizanų būrius, 2 buvo išvežti į hitl erinę vergovę, 4 slapstėsi; pogrindžio metu Lietuvos KP(b}
Panevėžio apskrities pogrindinis komitetas sukūrė 24 pirmines partines organizacijas, kurios priėmė į part ijos
eiles 96 žmones 11•
Nors 1943 m. Vilniaus, Kauno, Šiaulių partinės organizacijos patyrė didelių nesėkmių, tačiau 1944 m. jos nuolat augo. Vilniaus organizacijoje buvo likę 26 partijos
nariai, o 1944 m. ji vėl išaugo iki 80 narių. Kauno partinėje organizacijoje
1944 m. pradžioj e buv o 80 narių, o liepos mėn . pradžioje - 150 komunistų; Šiaulių partinėj e
organizacijoj e nuo 58 partijos narių išaugo iki 95 12•
Trakų apskrities partinėj e organizacijoje
iki karo pradžios buvo 11 pirminių partinių organizacijq, kuriose dirbo 105 komunistai 13 • Nuo 1942 m. liepos mėn. šioje apskrityj e ėmė veikti pogrindinis apskrities komitetas, ir
1944 m. birželio mėn. šioje apskrityje jau buvo 37 pirminės partinės organizacijos su 162 partijos nariais 14•
Rokiškio apskrityje buvo sukurta 19 partinių organizacijų, kuriose
dirbo 86 partijos nariai 15, Alytaus -

••••••••••••

9 Duomenys pa imti iš Lie tuvos KP(b) apskričitĮ
ataskaitq, saugomq Lietuvo s KP CK Partarchyv e .
10 PA, f. 1771, ap . 5, b . 3 1, l. 96- 103.
11
PA, f. 1771, ap. 5, b . 57, l. 135.
12 PA, f. 3377, ap. 3377. b. 4, l. 18.
15
PA, f. 1771, ap. 12, b. 19, l. 6.
t◄ PA, f. 1771, ap. 16, b. 68, l. 29.
15 PA, f. 43, ap. l, b. 224, l. 11.
11 P. Šlaras

pogrindinių komitetą
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13 partinių organizacijų su 66 nariais 16, Raseinių _
9 partinės organizacijos su 36 nariais 17 , Ukme rgės - 14 su
40 narilĮ 18, Švenčionių - 7 su 31 nariu 19, Marijampolės_
8 partinės organizacijos su 3 1 nariu 20 ir t. t.
Pa~tij~s .apskričių p_ogrindi.~iai_ko~nit~tai dirbo didelį
-0rgamzacm1 darbą. Api e va lsc1ų ir pummių partinių organizacijq kūrimą Lietuvos KP(b) Trakų apskriti es pogrindinio komit eto sekr etor ius M . Afoninas 1944 m . kovo
5 d. rašė Centro Komitetui: ,,.. .Pirma, ką mes laikome
būtinu - tai suk urti savo organizacinį tinklą su stambiais
<1.pskričių ir valsčių cen trais. Iš esmės šis uždavinys dabar
išspręstas, bet dar reikia kokybiškai nušlifuoti ir kai ką
pakeisti geresniais darbuotojais . Suaktyvinti organizaciją štai vie nas klausimų, kurį mes kėl ėme vadovaujantiems draugams. Sukurtas instruktorių aparat as pri e va<lovaujančiq organų parodė savo teigiamyb es. Dabar galime dažniau lank yt is or ganiz ac ijos e, instruktuoti jas ir
-gauti svarbias inform acij as " 21 •
Lietuvos KP(b) pogr indiniai apskričių komit etai ėm ė
stiprinti partizanų būrių pirmin es partin es or ganizacijas .
Būriuose j ie rengė pasikalbėjimus aktualiausiomis
politinėmis temomis, organizavo laikraščių, Tarybinio informacijų biuro pranešimų skaitymą, leido kovinius lap elius.
Antai būryje „Mirtis okupantams" nuo 1943 m. rud ens
iki 1944 m. liepos mėn . partizanams buvo perskait y tos
43 paskaitos ir pran ešimai: apie padėtį Lietuvo je, apie
Raud onosios Armijos laimėjimus, tarptautinę padėtį, apie
didvyrišką tarybinės liaudi es kovą su vokiškaisiais fašistiniai s grobi kai s ir t. t. 22 •
Partizanų būrių pa rtinės organizacijos mobilizavo liaudies keršyto ju s vykdy ti vadovybės įsakymus, stiprino draus-

··········••
·

16
Duomeny s paimti iš pogrindininkų, kuriems Lietuvos KP CK patv irt ino partini stažą nuo hitlerinės okupacijos laikotarpio, asm ens bylų.
17 Tas pat.
18
Tas pat.
19
PA, f. 1771, ap . 16, b. 68, l. 28-29.
20 PA, f. l , ap. l , b. 414, l. 218; l. 1771, ap . 16, b. 68, l. 29.
2 1 PA, f. l, ap. l , b . 40, l. 78.
22 PA, f. 32, a p. 32, b. l , l. 89.

mę, ugdė

juos e drąsą, narsumą, sumanumą. Kovinis įsa
kymas buvo vykdomas nepr iekai štingai, labai uoliai. Partizaninė kov a buvo sunki ir reikalavo daug aukų. ,,Bet
niekas niekada nesiskundė,- rašė Lietuvos KP(b) Šiaurės
srities pogrindinio komit eto sekr etorius M. šumau skas.Priešingai, ki ekvi en as ve ržėsi į užduotį, o jei kuriam nor s
reikėdavo likti, tai vadams tekdavo iškl ausyti partizanų
priekaištus - kodėl siunčia kitus, o juos pali eka" 23.
Partinės organizacijos
organi zavo darbo žmonių susirinkimus, kur pasakodavo apie Tarybinės Armijos laimė
jimus front e, poli tines informacijas įvairiausiais klausimais. Vi en tik Švenčionių apskrit yj e pogrindininkai ir
par tizanai, apskriti es komit et ui įparei gojus, nuo 1943 m.
rudens iki 1944 m. liepos mėn. suorganizavo 45 tokius
susirinkimus gyventojams 24 •
Lietuvos KP(b) Rokiškio apskrit ies komiteto narys žemaitės vardo partizanų ju n ginio vadas A. Raguotis, pažymėdamas par tizanų įtaką Lietuvos liaudžiai , savo ataskai toje 1944 m. rašė: ,,Tuose rajonuose, kur mes l aikėmės,
daug mažiau pavyko voki ečiams eksploatuoti ūkį, mažiau
asmenų nuėjo pas juos bernauti. Gyventojuose buvo visada stiprios nuo ta iko s, kad grįš Tarybų valdžia . Mum s
pavy ko laimėti simpatijas plačiuose gyventojų sluoksniuos e, ji e, laukd ami mūsų, orientuodavosi į mus, kaip vienint elius tuo metu Tarybų vald žios atstovus" 25 •
Pogrindinink ai ir partizana i dirbo ir lietuviškqjq policijos bata liom1 vadinamqjų „apsaugos" ir „savisaugos"
dalinių ta rpe. Antai sėkmingai vedė agitaciją „Vilniaus",
,,Žalgirio" būrių komunistai ir partizanai SvyrilĮ, š emetavos, Starlygiq, švenčionilĮ įgulose. Lietuvos KP(b) švenčioniq pogrind inio komit eto sekr etoria us S. Apyvalos,
Švenčionių komj aunimo po grin dinio komit eto sekretoriaus V. Kudabos, ,,Žalgirio " būrio komisaro K. štuike vičiaus individualių ir grupinių pasikalbėjimų metu, iš
plačiai skleidžiamų specialių lapelių fašistų apgauti žino-

••••••••••••
23

24
25

«ConeTcKan J\nTna», 12 HOH5pn 1944 r.
PA, f. 57 , ap . l , b. l , l. 104.
PA, f. 43, ap. l , b. l, l. 33.
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►
nės

sužinodavo tiesą a pie padėtį Tėvynės k aro frontuose
tikruosius hitlerinių okupantų tikslus, buržuazinių nacio~
nalistų idėjų ir propagandos
melagingumą.
štai „Zalgirio" partizanų brigados vadovybės lai škas:
, , Lietuvių savisaugos dalinio vadams ir kovotoj ams. ,,Broliai lietuviai! J au devynis mėnesi us Raudonoji Armija be
paliovos varo atgal vokiškuosius gro bikus. Per tą laiką
Tarybinė kariuomenė išvadavo iš hitlerinių okupantų beveik visą Ukrainą ir žymią dalį Baltarusijos. Raudonoji
Armija nesulaikomai žyg iuoja į Vakarus ir kasdi en artėja
pri e Lie tuvos.
Su džiaugsmu ir viltimi lietuvių tauta laukia savo išv aduotojos - Raudonosios Armijos.
Geriausi Liet uvos
patriotai kovoja pri eš hitl er inius okupantus. Visoje Lietuvoj e auga partizanų judėjimas. Visa Lietuv a pad eda partiz anams, kovojantiems už brolių laisvę.
Broliai lietuvi ai! Nesiduokite hitlerininkų apgaudinė
jimui. Jus veda į kovą pri eš savo brolius. Broliai, jus paėmė į kariuomenę ne lietuvių tautai ginti, o sa ugoti vokiečių grobikų turtą. Jūsų brolius siunčia į tikrą pražūtį išv eža į Rytų frontą arba į Vokietiją.
Broliai! Vokiečių dienos suskaitytos. Kiekvi ena s, kas
stoja tarnauti okup ant ams, tamp a Tėvynės išdaviku ir
gr eitu laiku susilauk s tokio pat likimo, kaip ir hitl eriniai
.žudikai.
Broliai lietuviai! Netikėkite vokiečiams. Visokeriopai
padėkite partizanams,
stokite į jų būrius. Tuo m es pagreitinsim e vokiečių sutriuškinimą" 26 •
Į Svyrių įgulą kreipėsi „Vilniaus" būrio partizanai. Ji e
rašė : ,,Siunčiame jums part izaniškus širdingus linkėjimus .
Kart u siunčiame tarybinės lie tuviškos literatūros. Gal
jums labai įdomios ir seniai beskaitytos ...
Brolau! Mesk tarnavęs kraug er iui vokiečiui ir nebūk
· lia udi es prieš u . Kuomet ate is Raudonoji Armija ir a tsistatys tarybinė Lietuva, reikės atsakyti pri eš Lie tuvos liaudį.
Šian dien jums yra vienas k elias - pereiti pas mus , partizan us, ir kart u mušti kraugerį vokietį ... palaikyti ry šius su

......
......
,

26
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PA , f. 58, ap . l , b. l , l. 55- 56,

partizana is ir atlikti mūsų du otus uždavinius. Tik taip atpirksite savo padarytas klaidas, ir Lietuvos liaudis tuomet
jums viską dovanos" 27 •
Dauge lis apsaugininkų karčiai apgail estavo dė l savo
nusižengimų ir stengėsi kova su fašistais nuplauti išdaviko gėdos dėmę. Kartais su ginklu ji e per eidavo į part izanų pusę. ,,1944 me tų žiemos pabaigoj e,- rašė LKP(b)
Švenčionių aps k rities pogrindinio
komit e to sekretorius
S. Apyv ala,- iš tokių perbėgusių ar pas mus nel aisvėj e
išgydytų buržuazinių nacionalistų kareivių susidarė didokas būrys - apie trisd eš imt penkis žmon es. Dalis iš jų
drauge su mūsų partiz anais eidavo atlikti ji ems pav estus
uždav inius, kovėsi pr ieš vokišk uosius okup antus ir pat eisinv mūsų pasitikėjimą .
Vien ame LKP Šiaurės srit ies po grindinio komit eto posėdyje mes nutarėme iš tų pe rbėgėlių sudaryti atski rą partizanų būrį ir jo vadu p askirti leitenantą Šlapel į " 28 • Nau jas partiz anq būrys buvo pava dint as Vytauto va rdu. Būrio
komisaru buvo pa skirt as patyręs partiz anas komunistas
Kazimieras štuikevičius (Viršila). Šio būrio part izanai dirbo aiškinamąjį darbą tarp pri ešo kareivių. Būrio ataska itoje 1944 m. gegužės 25 d. rašoma: ,,Buvo nuvyk ta į Starlygių įgulą pasikalbėti ir užmegzti ryšius su 257 lie tuvių
bataliono kuop os vad u ltn. Jagučiu ir ku opos kar eiviai s.
Iš pasikalbėj imo išaiškėjo, kad kuopos vadas šiek tiek
galvoja pere iti su visa kuopa pas tarybinius partizanus" 29 .
Visa tai ardė „savisaugos" kareivių drausmę, demora lizavo juos, kėlė deze rtyravimo nuotaikas . Toliau vis daugiau jų bėgo į parti zanų būrius. Vytauto v ardo partizanų
būrio 1944 m. gegužės 28 d. įsakyme Nr. 2, § _ l , rašoma:
,,. .. tarnavusį voki ečių kariuomenėj e Šimkų Edvardą, jam
prašant, priimti į būrį. Įtraukti į būrio sąrašus n uo š. m.
gegužės mėn . 28 d." 30
·
„Zalgirio" partizanų brigados vadovyb ei duo tuose
B. Pakalkos paro dymu ose pasakyta: ,,Šių metų gegužės
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>
28 dieną bu va u a tvažiavęs
n amus atos togų,
Man bea tostoga uj ant , a tėjo į m ano n a mus parti za nai, su
kuria is aš su sita ria u e iti į pa rti zanu s. Ir k a rtu su minimais
p arti zan ais a tėj a u į būrį" 3 1•
Pasku tiniaisiai s karo me tais batalionų dalyviai, matyd a mi, k ad teks at sakyti už sa vo nusik altimus, pradėjo masiškai deze rt yruoti. Iki 1944 m. kovo 17 d. d eze rtyravo
2300 žmonilĮ 32 •
1944 m . pradžioj e senas Lie tuvos liaudi es bud elis generola s P. Plechavičius, gavęs instrukcijas iš nacionalistinių vadeivų, pradėjo derybas su auk štais okupacinės
val džios pareigūnais dėl karinių dalių st eigimo. Derybose
dalyv avo Ostlando SS ir policijos vadas Ekelnas, SS ir
policijos vadas Lie tuvoj e Harmas. Vasario 13 d. nacionalistai susita rė su okupantais organizuoti vadinamąją vietin ę rink tinę (esą, ji veiksianti
tik Lietuvos teritorijoje) 20 batalionų 33 • Hitl erininkai ją vadino policiniais batalionai s. Okupantai ir jų pagalbininkai
tikėjosi, kad Plechavi čiaus vie tinė rinktinė susidoros su partizanais,
kurie
nu olat juos gąsdino, atitraukdavo daug jėgų, reikalingų
fron tui, kur Raudonoji Armija kasdi en triuškino hitleri ninkų jėgas, mažindama ir taip išsekusius jų žmonių ište klius .
Buržuazinių nacionalistų vadeivos įsikalbėjo, jog hit leri ninkai , pa tyrę tie k pralaim ėjimų frontuose ir atsidūrę
pr ie k ata stro fos slenksčio, pasidarė nuolaidesni ir atiduos
jie ms valdžią Lietuvoj e už pagalbą, organizuojant karinius
dalinius . Nacionalistų v adeivos savo p e ticijo j e pažadėjo
h itlerin ink arns pe r vie tin ės rinktinės apskričių komendantūras ir mob iliza cinius punktus įvykdyti visuotinę mobiliza ciją - paša ukti 200 000 Lie tuvos vyrų, kurie turėjo
būti pasi ųs ti į frontą a rba pri eš tarybinius partizanus . Be
to, bur žuaziniai n acion alistai slaptai puosel ėjo viltis, kad
vie tinę rinktinę, j eigu pralaimėtų Vok ie tija, būsią galima

pan audoti k aip gi~kluotą j ėgą kovai pri eš Tarybinę A rm iją ir Tarybų va~dz1.ą.
.
.
.
.
Hitl erininkai n e nem ane da ry ti kokių nors nuol aidų;
j ie tikėj osi ga uti reze rvų savo k ariuom enei. J ie vilkin o
vie tinės rinktinės s teigi mą, nedavė jai apra n gos ir karo
reikmenų, v er sdami n aci on alistus pasi dary ti dar nuolaidesniais . Kovo 4 d. ge neralin is komisaras Ren telnas pra nešė P. Plechavičiui, k ad SS ir policijos va das Ostla nd e
J ekelnas reika lauj ąs 70 000 vyrų pagal bi nės kariuomenės.
Tuo reik alu jis įsa kęs P. Plechavičiui vy kti į Rygą. Sekančią dieną Ry goje J eke lnas pa reikalavo, k ad naci on alistai pašauktų į vermach tą j a u 80 000 vyrų.
P. Plechavičiui ir jo štab ui nepavy ko įvykdyti sum anytos visuotin ės mo bi lizac ijos, n es Lietuvo s gyve ntojai
į mobili zacin es komisijas n evy ko.
Vietin ės rinktinės kovos su parti zan ais pr iedan ga plėš
davo dar bo valstiečius, žudė žmones, degi no kaimu s ir
visuom e t bailiai bėgdavo , kai ji ems tekd avo sus idurti su
parti zanais. Pav yz džiui, 1944 m . bala nd žio mėn. vie tinė
rinktinė užpuol ė Gumbo ir Kernavės k aimus (Vilniaus
apskrityj e), suvarė da ržinėn gyv ent oj us, senius ir v aikus ,
ir gyvus sud egino 3 4.
Lietuvos Komun istq p a rtija, jos organizaci jos , jų vadovaujamos pogrindinės antifašistinės or gani zacijos demaskavo Plechavičiaus vie tinę rinktinę nuo pa t pirmųj ų
j os sukūrimo die nq. LKP Ce nt ro Komi te tas 1944 m . vasario mėn. atsi šaukim e rašė, kad „vie tinė rinktinė turės
padė ti vokiški esiems bud elia ms naik inti lie tuvitĮ tautos
patriotus, kovojančius pri eš hitlerinę okupa ciją , pad ės
jiems de ginti Lie tuvo s kaimus , žudyti Lie tuvos gyv entojus .
Ji turės padė ti hitl eriniams plėšikams grobti mūsų šalį, atiminė ti iš mūsq valstiečiq duonos kąsnį.
Ji turės ginti nuo lie tuviq patriotų vokiškuosius banditus, kuri e vi sus da rb ingu s liet uvius gab ena į vokiškąją
vergovę ir į frontą pražūči ai" 35 •
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32 Masinės žudynės
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O štai ir antifašis tinės „Lie tuvos išlaisvinimo sąjungos"
1944 m. vasario m ėn. išleistas atsiša ukimas „Kam sucta.
roma Plechavičia us rinktinė " . ,,Nebepaj ėgdami pa tys sugaudyti lie tuvių jaunimo, - buvo ra šom a atsišau kim e,-.
ir suvaryt i jį į _voki_e~i ų kariuo~~nę, į_ pr~žūtį ir mirtį
fro nt e, okup anta i ste1g1a Plec h av1c1a us rmktmę , k ad gau.
dyttĮ lie tuvišką j aunimą lie tuvių ra nkom is" 36 •
Į Pl echavičia us ga ujų smurtą lietuvių taut a a tsakė, dar
labiau sustiprindama partizaninį judėjimą. Vi e tinės rinktinės kariai
po pirmų nesėkmingų kautynių Vilniau s
krašt e pam a tė, kad ji ems reiki a kovoti pri eš pasiprie šinimo okupantams dalyv ius. Lie tuvių tautos pasm erkta, part i zanų prop agan dos demaskuot a , Plechavičiaus vie tinė
rinktinė, kurią daugiausia sudarė j aunim as , nenorėjęs kovot i ir žūti už okupantų int ere sus, artėjant Raudonajai
Armijai, ėmė krikti. Gegužės mėn . viduryj e ji visa išbė
giojo; tuos, kuri ems nepavy ko pabėgti, hitl erininkai pasiuntė į

įvairius hitle rinės kari uomenės

apsaugos dalin ius , o apie 100

priešl ėktuvinės
jų sušaudė 37 •

Tačiau, blogėjant padėčiai

frontuos e, hitl er ininkai nekail yj e ir vis re ikalavo iš nacionalistų vadeivtĮ,
kad šie greičiau ir kiek galint daugiau duotų žmonių hitlerin ei kariuomenei ir darbams į Vokie tiją. Dar 1944 m.
balandžio 12 d. fiur eris ne t nustatė žmonių mobilizavimo
tvarką Lietuvoje:
„1. Paimti 30 000 lie tuvių karinėms oro pajėgoms, kad
ji e pakeistų 20 000 tarny bai tinkamų karinių oro pajėgų
karių, ku ri uos atiduoti kariuomenės dispozicijai.
Akciją
užbaigti 44. V.31.
2. Paimti 50 000 li e tuvių Šiaurės kariuomenės grupei.
3. Verbavimo keliu pa imti dar 60 000 darbininkų, kurie bus panaudoti reich e, iš jų 30 000 moterų.
4. Fiur eris tvirtai tiki, kad SS padėj ėjų kontingentas
bus sute lkt as.
sitvėrė
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„Tiesa", 1945.V. 18, Nr. 114.
Barnnau skas, Ylos mai še nepaslėpsi, .,Komunistas",

B.

5. Tik kai ši 4 punkt e mm1ma sąlyga bus įvykdy ta,
reichsfiur er is leis sudaryti savo lie tuvišką dalinį" 38 .
Tai gi šiems Hitl erio plana ms ir buržua zinių nacio n alislų n usikaltimams
pr eki auti Lie tuvos gyv entojais galą padarė tik Raudonoji Armi j a, išl aisvinusi Tarybų Lie tuvą iš
hitle ri nės okupacijos
jungo.
LKP(b) CK, partijos, komj aunimo ir antifašistinės pog rindinės org anizacijos
vis labiau plėtė kovą pri eš „n elega liai" veikianči us buržu az inius nacionalis tu s. 1944 m.
vasar io mėn. buržuazi nių nacionalistų grupės įvairių krypčių nacionalistų organizacijų v eiklai derinti sudarė vadinamąjį
„Vyriausiąjį
Lietuvo s išlai sv inimui komite tą"
(VLIK). Į j į įėjo tautininkai, vo ld ema rininkai, krikščio
nys demokratai su savo Darbo fede racija, liaudin inka i ir
socia ldemokratai. V LIK-ui pirmi ninkavo sociald emokratų
lyder is Stasys Kair ys.
LKP(b) CK sekretorius A. Sniečkus savo stra ip snyje
.,Tiesoje" demask avo VLIK-o dalyvių an tiliaudinę veiklą.
,,Ji e dedasi stovį už visų partriotinių jėgų vienybę,- r ašė A. Sniečkus,- be t draug e su tuo aktyviai
puola ir
šmeižia tauriausius lie tuvių tautos sūnus, d id vy ri škai ko vojančius par tizaninio judėj imo eilėse, pri eidami n e t pri e
to, kad kursto vokie čius sulik viduoti partizaninį jud ėji
mą Lietuvoje.
Ji e žodžiais pasisako p rieš kubiliūniškus
išgamas, padedančius vokiečiams na ik inti mūsq tautą, be t
draug e su tuo iki šiol faktina i remi a Ple chavičiaus band itiškas gaujas, deginančias Lietuvos kaimus ir ž udančias
mūsq tautiečius. Ji e p asis ako pri eš lie tuvių išvežimą į hitlerinę vergovę, pri eš įvairias vokie čių vykdomas
Lie tuv oj e mobilizacijas, b et draug e su tuo sk elbi a, k ad „akty va us veikimo laikas dar neatėjęs" ir ragina gyven tojus
susilaikyti nuo akyvios ko vos" 39 .
LKP(b) Šiaurės sriti es pogrindinis komit etas savo atsi šaukim e „Ginkit e savo turtą nuo vokiškųjq bandittl" raš ė :
,,Šią sunkią Lietuvos valstiečitĮ kovos su vokiškuoju
oku -

ss
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as Fall X I, ADB 68 (Niurnb e rgo proc eso Xl -oji byl a, Ka ltinimo
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kumenttĮ
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kn yga ).
„T iesa" , 1944.V, Nr. 19.
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pantu valandą atsiranda Lietuvoje politiniq spekuli
kurie stengiasi jus sulaikyti nuo aktyvios kovos su vi~.tt1
,
č:iais, siūlydami jiems pasyviai pri ešint is. Šiems po/·
niams spekuliantams ne lietuvių tautos reikalai, ne
vos valstiečiq reikalai rūpi, todėl jie ir trukdo vienin u
ir aktyvią jūsų kovą su vokiečiais grobikais. Tik vienig~
gai ir aktyviai kovodami, Lietuvos valstiečiai apsaugi
s~vo turtą nuo vokišk~Įų banditų. Tas, -~as skaldo jūs:
vienybę, kas trukdo JUSŲ kovą,- tas Jusų priešas, tas
tarnauja vokiečiams" 40•
Laikraštis „Lietuvos partizanas" aiškino, kad atkurti
nepriklausomybę lietuvių tauta gali tik bekompromisin e
aktyvia kova pr ieš hitlerinius okupantus. Laikraštis demaskavo tuos lietuviškuosius buržuazinius nacionalistus,
kuri e, prisidengę vadinamąja „nelegaliąja veikla", savo
spaudoje propagavo „li etuvių-voki ečių interesų bendrumo" idėjas. ,,Tvirtinti, jog lietuvių int eresai supuolė su
vokiečių interesais, rašė M. šumauskas
laikraštyj e
„Lietuvos partizanas",gali, geriausiu atveju, politinis
neišmanėlis, bet visiškai aišku, kad tai daro žmonės,
kurie, gindami savo siaurus grupinius interesus, faktiškai išduoda lietuvių tautą ir nueina vokiško fašizmo
tarnybon" 41•
Ypač didelį dėmesį Lietuvos KP(b) sričių ir apskričių
komit eta i skyrė komjaunimo
pogrindžiui sustiprinti.
1944 m. vasario mėn. buvo įsteigti Lietuvos LKJS Šiaurės
ir Pietų sričių pogrindiniai komitetai 42 • Veikė 18 Lietuvos ,
LKJS apskričių ir miestų komitetų, kurie vienijo 236 pogrindin es pirmin es komjaunimo organizacijas 43• 1944 m.
prad žioje vien tik Lietuvos LKJS Pietų srities komitetui
priklausė 534 komjaunuoliai,
iš kurių 180 komjaunuolių
buvo partizanų būriuose 44 •

Kovodami su vokiškaisiais grobikais, grūdinosi ir brendo šimta i jaunlĮ tarybinių patriotų. Nenuilstami jaunimo
organizatoriai po grindy je buvo komjau nimo Šiaurės srities pogrindinio komit eto sekr etorius Jon as Ma cevičius 45,
komjaun imo Pie tų sriti es pogrind inio komiteto sekr etorius Juozas Olekas 46 , narsiai kovojus i priešo užnugaryje
komjaunimo LazdijlĮ apskriti es pogrindinio komiteto sekre torė Stasė Barkauskaitė, drąsūs pogrindininkai ir partizanai, didvyri škai žuvę kovo je su okupantais ,- komjaunimo Ukmergės apskrities pogrindinio komiteto sekretorius
Petras Goštautas, komjaunimo Marijampolės apskrities
pogrindinio komiteto sekretorius Antanas Ignatavičius,
LLKJS Pietų sriti es pogrindin io komiteto sekretorius Abramas Joselevič ius ir daugelis kitų.
Kauno mieste ir apskrityje pogrindinį darbą dirbo
58 pirminės komjaunimo organizacijos , kurioms priklausė
218 komj aunuolių pogrindininkų 47 . Jos rinko partizanams
vertingas žinias apie pri ešą, padėjo apsirūpinant maisto
produktais, ginklais, gyventojų, visų pirma jaun imo, tar pe dirbo politinį-masinį darbą, naik ino fašistus, vadavo
žmones, varomus į Vokietijos vergovę. 31 nuo bėgių nuvers tas priešo ešelonas su kariuom ene ir technika , 64 sunaikintos automa šinos su fašistais ir kariniu kroviniu,
apie 800 nukautų hitlerininkų ir jų pakalikų - tai dar ne
visas Kauno apskrities partizanų ir Kauno komjaunuolių,
negailėjusių savo jaunų gyvybilĮ TarybtĮ Lietuvai išvaduoti, kovinės veiklos sąrašas 48 •
Daugelis Kauno komjaunuolių kovoje su fašistais krito
narsiųjų mirtimi. Frontas jau buvo visai netoli , artėjo
pergalė, kai fašistiniams sekliams pavyko susekti narsius
Kauno komjaunuolius.
Kiek atkaklumo, valios, narsumo parodė Didžiojo Tė
vynės karo metais kovodam as Kauno pogrindyje Hubertas Borisai Jau 1938 m. jis stojo į pogrindinę Lietuvos
komjaunimo organizaciją. Komjaunimo Kauno miesto
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pogrindinis komilelas 1939 m. pavedė k eliems komjaunu.
liams išl isti moksl eivia ms skirtą laikraštį. H . Borisai
buvo paves ta surasli vietą spaustuvei įr ngti. Borisa
rinko nuošalų name lį J a lniečilĮ gatvėje, nese niai į koin.
jaunimą priimto Akelaičio bute. Prie ša pirograro kartu
su Vladu Mozū riūnu darb avos i ir H . Borisa. Laikrašlis
,,Moksleivių tiesa" buvo išleistas ir išplatint as.
1940 m., įkūrus Tarybų valdžią, H . Borisa siunčiamas
į komj au nimo organizatorių kursus, kuriuos
sėkmingai
baigęs, ji s paskiri a mas Kauno Aukšt esniosios technikos
mok yklos kornsorgu.
Prasidėjus Didžiajam Tėvyn ės karui, su Kauno komjaunimo būriu pirmomis karo dienomis Borisa kovojo
pri eš voki ečių desa ntininkus ties Utena. Vėliau stojo į Tarybinės Armijos gretas. 1941 m. rugsėjo-gruodžio mėn .
pasižym ėjo kautynėse prie Maskvos.
1942 m. gegužės mėn. H. Borisa su grupe drauglĮ iš
Didžiosios žemės atvyko į Kauną. Č:ia sudarė 4 komj auni- 1
mo kuop eles, organizavo kovotojus, siuntė juos į partizanų būrius, užmezgė ryšius su karo belaisv iais, organizavo jų pabėgimus iš stovyklų ir t. t. 1944 m . pr adžioje
jis užmezgė ryšį su LKP(b) Pietų srities pogrindiniu komitetu.
LLKJS Kauno miesto ir apskriti es pogrindinio komi·
teto narys Hub ertas Borisa tomis dienomis vykdė partijos
komit eto užduotį - rinko žinias api e išdaviko generolo
Plechavičiaus organizuojamas nacionalistines karines formuot es. Per pogrindininkus Hub er tas Borisa u žmezgė ryšį
su Plechavičiaus štabe dirbusiu inžini eriumi Voron enka,
kuris už nemažus pinig~3 sutiko suteikti žinių 49 , Tačiau
Voronenka gri ežtai atsisakė sut eikti žinias p er kitą
žmogų. Borisa žinojo, kad jis rizikuoja gyvybe, eidamas
į pasimatymą su Voron enka, bet partijos
įpareigoj imą
reikėjo įvykdyti. Kai 1944 m. kovo 3 1 d. paskirtą valandą
Borisa pasibeldė Seinų gatvėje, Nr. 11 į duris, jį apsupo
gestapininkai 50 • Hub ertas leidos i bėgti, bet kulka pasivi-
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,,Pergalė", Nr . 9, l 964,

narst1jį komj a unuolį.

Sunk ia i sufo istas, Borisa atbėgo
galvQ, Nr. 12 pas ryšininką Rimv ydą Medekšą ir
ten susmuko, nete kQs 5ąmonės 51• Kitą dieną su komj aunuolio Meč io Zumerio pasu n ars usis žvalgas buvo paguldylas į li goni nę , ku r j am padarė operacij ą. Operacija pavyko. H . Borisa ėmė svei kti. Tačiau, sužinoj ęs apie ita rlinus klausinėjimus ligon inėj e , jis, brolio Vlado ir Jurgio
!nčii:tros pad edamas, balandžio 25 d. pabėgo iš ligoninės.
Po pusval andžio len atvy ko ges tapas. H. Borisą nu gabe no
į komjaunuolio
pogrindininko H enriko Tcndzegolskio namus Senamiesčio gatvėje, Nr. 7 (dabar Dzcržinskio g.) 52 •
Fašistai ir apie tai sužinojo. Ji e aps upo Tendzcgolskio namus ir sučiupo bejėgį komjaunuolį. Kalėjime Borisą žia uriai kankino, bet jis tvirtai laikės i. Matydamas , kad villies išsigelbėti jau nebėra, kad po nežmoniškq kankinimų
jis vis dažniau nete nka sąmonės ir bijod amas, kad kli edėdamas ne prasitartų, Hub ertas nusivyniojo
nuo žaizdų
kruvinus tvarsčius ir nusilpusiomis rankomis užveržė sau
ant kaklo kilpą. Rytą jį rado nebegyvą 53 •
Neilgas, bet tiesus buvo Alfonso č:eponio gyv enimas.
1939 m. pavasarį jis įstoj o į komjaunimą . Komjaunuoliai
patikėjo jam pogrindinės literatūros platinimą ir kitus
svarbius partijos uždavinius. Atliko j is visus partijos įpa
reigojimus ir sunkiomis Didžiojo Tėvynės karo dienomis.
Giliame hitlerinių okupantų užnugaryj e Kauno komjau nuoliai jį 1943 m. vasarą išrinko LLKJS miesto ir apskrities pogrindinio komiteto nariu. J is buvo aktyvus „bėgių
karo" dalyvis. Su draugais Kauno plen te A. č:eponis ap mėtė granatomis šarvuotį, užmušė tris hitl erin inkus, paėmė kulkosvaidį ir daug šaudmenų. Vėliau jie sužlugdė
darbą Kauno apskriti es Zapyškio durpyne:
užminavo ir
padegė sausų durpių šūsnis. Per prievartą vokiečių suvaryti darbininkai išsiskilstė, o ugnis sunaikino pastatus ir
lokomo bili us.
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A. Viršulis, Didvyriq k elias, p. 204-205;
PA, f. 5339, ap. 3,
b . l, l. 2 1.
62 „Komjaunimo
tiesa ", t 964 m. gegužės t 2 el.
63 G. Zimanos . Jis nestovėjo ant kranto,
,.Pergalė", Nr. 9, 1964,
p, 104.
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A. čeponis taip pat palaikė ryšius su geto komj aunuo.
liais, org anizavo atsišaukimų, spa usdintų Didžiojoj e žemėj e, platinimą, prisid ėjo, leidžiant pogrindinį laikrašr
„Komjaunuolis ". Jis suorgan izavo komjaunimo kuopeleĮ
2al iakalnyj e, Mur avoj e, Šančiuose, palaikė ryšius su Ado.
mo Mickevičiaus vardo ir „Mi r tis okupantams" partizanų būriais, padėjo parinkti žmon es ir pasiųsti juos į šiuos
būrius .

1944 m. sausio 24 d. Siūlų (dabar A. Čeponio) gatvė

nelygus mūšis. Vi enoje pusėje - iki
dantų ginkluoti hit lerininkai , kitoj enuo žaizdų nusilpęs
komjaunuolis pogrindininkas Alfonsas čeponis . Ir šį nelygų mūšį, trukusį penkias va landas, laimėjo komjaunuolis: fašistai nepasiekė savo tikslo - jis nepasidavė ji ems
gyvas. Meilė Tėvynei įkvėpė karštai komjaunuolio širdžiai narsumo. Jis kovojo iki paskutinio šovinio, o paskutinį paliko sau . Sienoje liko ke turios raidės Alfa, kurias
kovos įkarštyje išbraižė ranka, akimirkai paleidusi automatą. Tasai , kuris čia didvyriškai žuvo, troško įnešti savo
įnašą į gyvenimą, troško likti su gyvaisiais . Ir liko jis su
jais visiems laikams.
1944 m. kovo 27 d. fašistams pavy ko nustatyti vietą,
kur veikė pogrindinė radijo stotis 55, J uozas Aleksonis
rengėsi eilinei laidai, ka i jį apsupo gesta pininkai. Norė·
damas išgelbėti radijo aparatūrą, Juozas iššoko su ja
į gatvę . Keletą kartų taikliai iššovęs, jis privertė fašistus
sugulti. Pribėgęs tvorą, Al eksonis šoko per ją, bet tuo
momentu automato papliupa jį pakirto. Gesta pininkai puolė pri e jo, bet komjaunuolis gulėjo n egyvas, kairiąja ranka laikyd amas rad ijo si ųstuvą, o dešiniąja - spausdamas
pistoletą su tuščia apkaba 56 • Tai įvyko Vilijampolėje,
Raudondv ario plent e, Trečiajame take, Nr. 22 57 ,
je

54

įsiliepsnojo
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PA, f. 3377, a p. 12, b. 12, l. 34.
PA, f. 3377, ap. 12, b. 12, l. 22. Kituose dokum entuose sakoma,
kad vokiečiams pavy ko susekli ra dijo st oties vietą 1944 m. balan džic,
5 d . (žr. PA, f. 5339, ap . l, b. l , l. 20).
56
A Vi 1šulis, DidvyritĮ kelias, p. 199.
57
PA, f. 5339, ap . 3, b. l, l. 20.
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Taip žuvo komj aun imo Kauno miesto ir apskriti es pogrindinio komit e to n arys Juoza s A lekson is. Tai bu vo va lingas pogrindininkas, nuo 1936 m . priklausęs Lietu vos
komjaunimo org ani za cijai. J o inicia tyva 1938 m. Kauno
prekybos mokykloj e įkuriama pogrindinė kom ja un imo
-organizacija. 1940 m. Lie tuvos komj a unimo CK pasiunči a
J. Aleksonį į komjaunimo organiza torių kursus, kuriuos
5 ėkmingai baigęs, jis pask iriama s kom sorgu Kauno VIII
vidurinėje mokykloj e . Čia išryškėjo jo sugeb ėjimas užd egti ir patraukti paskui save jaunimą .
Okupacijos metais jis pasireiškė kaip sumanus organizatorius ir ypač puikus radistas . Su n epapr astu kruop štumu Aleksonis rinkdavo op eratyvin es žinias, ruo šdavosi
perdavimui, tvarkydavo aparatą . Reg uli ariai skri edavo
pran ešimai į Didžiąją žemę. Nors stot is bu vo įrengta labai
pavojingoj e vietoje, ta čiau galimybė gauti svarbią karinę informaciją vertė nepais y ti jokio pavojaus. Tarybinių
bombonešių antskryd žiai nuol at dažnėj o . Vis did esnius
nuostolius patyrė hitlerininkų traukiniai, vykę į frontą.
Narsusis radistas ne tik pe rdavinėjo ir priiminėjo žinias
bei nurodymus. Jis sumontavo trumpųjų bangų radijo stotelę „Tiesos balsas", kurios laidas pats perdavinėjo.
Partijos Kauno mi esto pogrindin io komiteto sekr e torius, buvęs samdinys Juozas Bily s, komit e tui pav edus, organizavo naujas partizanų grup es Kėdainių ir Ukmergės
apskritys e . 1944 m. išvakarėse jis ir jo drau gai - iš n elaisvės pabėgęs Tarybinės Armi jos majoras lv a na s Sporychinas, komjaunimo miesto komit e to narys Julius Korbuta s ir dar du pogrindininkai
kėlėsi į naują bazę .
Kuktiškių kaime juos apsupo faš istai. Juozas
Bilys ir
Ivanas Sporychinas žuvo n elygios e grumtyn ėse 58 •
Juliui Korbut ui ir kiti ems partizanams pavyko atsiplėšti nuo juos spaudusių hitlerininkų ir pasislėpti Ramėnų kaime, kur gyv eno partizanų ryšininkas
Vladas
Zauka 59 . Diena praėjo ramiai. Bet hitl e rininkai , matyt,
atsekė kelią, kuriuo pasitraukė pogrindininkai,
ir pava-

·········••ai
58
50

PA, f. 3377, ap. 9, b. 41, l. 60-61.
Ten pal.
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kare didelis jų būrys apsupo Z~u~os so~ybą . . Prasidėjo
Gerai žinomi Švenčionių komjaunuolių koviniai žyg mūšis. Juliaus Korbuto kulkosva1dz10 ugms privertė hit- j
darbiai. Lie tuvos LKJS Švenčionių apskrities pogrindinio
lerininkus pasitraukti į pamiškę. Tada fašistai pad egamo.
komit e to sekrelorius Vilius Kudaba (Lesnoj us) vadovavo
siomis kulkomis padegė namą . Suliepsn~ jo _.sien~s, užsi- l
11 komjaunimo
grupių, kurios aktyviai
padėjo partizadegė stogas. Julius Korbut as, st eng damasis ISgelb eti savo
nams kovoti su fašistais ir lietuvių tau tos išdavi kais 64 .
draugus, ji ems įsakė n epastebimai
pasitraukti,
o pats
1944 m . baland žio 23 d. hitl eri niai bandita i aps up o
kulkosvaidžio ugnimi juos dengė. Paskutinę minutę jis
Vilių Kudabą ir du jo draugus
GolišiškiLĮ ka im e. Vilius
šūktelėjo draugams:
,,Bėkite, pran eš kite pogrind iniam
Kudaba,
padavęs vienam
drau
gu
i svarbius dokumentus,
komit et ui apie Bilį ir Sporychiną" 60 • Kai li epsna ėmė
įsakė : ,,Bėk ir išsaugok dokum entus, o m es laikysimės " .
laiž y ti Korbuto drabu žius, o karštis nuo aplink siautėjan
Prasidėjo n elyg us mūšis. Vilius Kudaba buvo triskart
su čios ugni es pasidarė nepakenčiamas, Julius iššo ko iš nažeistas. Paplūdęs k rauju , vos gyvas jis pateko hitl eri nin mo ir paleido į priešą dar k elias kulkosvaidžio
serijas.
k ams į nelaisvę. Fašistai sužinojo , kad jiems pavyko su Narsusis komjaunuolis
turėjo dvi granatas.
Vieną jis
či up ti k omj au nimo vadovą , vi eną iš partizanų vadų. J ie
sviedė į hitl erininkus, susigrūdusius už daržinės kampo.
uoliai gydė Vilių, tikėdamiesi vėliau išgauti iš jo žinitĮ
Du policininkai krito vietoje, vienas buvo sunkiai suapie komunistus
ir k omj aunuolius.
Bet ne palaužiamas
žeistas. Pri ešams pavyko Korbutą sužeisti. Sužeistas jis
komjaunuolis nusi žudė 65 .
užtaisė vi ena ranka diską ir dar pal eido keletą kulkoKomj aunuolis J uozas Noreika (Ražas) su penkių p ar svaidžio serijų 61• Tačiau jo j ėgos išseko, šoviniai baigėtizanų gru p e suspro gd ino priešo ešeloną Švenčionėlių ir
si. Artėjo ga las. Spėję išbėgti iš kaimo Korbuto draug ai
Ignalinos ruož e, bet nespėjo pasitraukti. Užupio vien~ieišgirdo jo balsą: ,,Tai ir yr paskutin ė, lemiamoji kova .. ."
myj e, Aduti ški o valsčiuje, partizanus apsu po 150 h1tleVėliau liudininka i pas akojo, kad Korbutas ilgai n epririninkų. Priešas
ėmė šaudyti
iš d viejų pusių. Trauktis
sileido hitlerininkų. Jį dar kartą sužeidė. Paga liau nutilo
reikėjo lygiu lauku . Nore ik a ir dar du partizanai
b uvo
kulkosvaidis . Ir ka i hitlerininkai, manydam i, k ad Juliu s
sužeisti. Ji e negalėjo toliau eiti, ilgai atsiša udė ir, sunaijau nebegyvas, priėjo pri e jo, nuo žemės su paskutinėmis
kinę daug fašistų, didvy ri škai žuvo 66 .
past angomis pakilo krauju pasruvęs žmogus ir, sviedęs
Didel ė pogrindinė k omj aun imo organizacija
veikė Ra po hitlerininkų kojomis paskutinę granatą, susisprogdino
seinilĮ apskrityj e . J ą sudarė 50 pogrindinių k omj au nimo
pats ir susprogdino savo persekiotojus 62 •
grupių, kurių gretose buvo 2 11 komjaunuolių 67 .
Taip žuvo, nesulaukę pergalės, bet j ą priartinę, LietuŠios apsk rit ies organizacijos k omi te to naria i Ju ozas
vos LKJS Kau no miesto ir apsk rities pogrindinio komit eto
Ulvydas, Genė Stoškevičiūtė, Jon as Digrys, Algirdas Glon ariai Alfonsas čeponis, Hub ert as Borisa, Juoz as Al ekso••••••••••••
nis, Juliu s Korbuta s. Daugiau kaip 70 Kauno mi esto komgolsk is, Ona Valavič i ūlė, Marija Valavičiūtė, Elijas Pianko, Izrnelis
63
jaunuolių
krito narsiųjų mirtimi kovoj e su okupantais
Pilovnikas, Bron ius Civi11<a, !sakus Segalis, Jakovas Golcmanas, Algiruž gimtojo miesto, savo Tėvynės išvadavimą.
das Paulau ska s, Jonas G rėbli ū nas, Borisas Raskauskas, Juo zas Liau-

••••••••••••
60

PA, f. 3377, ap. 9, b. 14, l. 58.
61
PA, f. 5339, ap. 3, b. l, J. 18.
62
A. Viršulf s, Didvyrių k e lias, p. 181.
63
Tarp jtĮ buvo: Juozas Slav inskas, Abe lis Diskan tas, Romualdas
Kulvinsk as, Vanda Obelenytė, Stasė Obelenytė, Henrikas Puronis, Vla·
das Borisa, Vladas Pet rau ska s, Georgijus Pokrovskls, Henrik as Tendze·
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danska s, Vik toras Slavin skas , Juozas Bridikis, Vladas Čepinskas, Stasys Morkūna s, J ako vas Birger is ir kili.
O◄ PA, f. l , ap. l , b. 170, l. 6; f. 3377, ap . 25, b. 11, l. 118.
05 S. A py vala, Sakalai bro lelial, p. 242- 248.
6o PA, f. 3377, ap. 2 1, b . 13, l. 28- 29; Br. Urbanavičius, Liaudi es
ke ršy toja i, p. 170- 172.
67 PA, f. 534 1, ap . l, J. 4-5.
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vackas palaikė ryšius su pa rtizanų būriu „Keršytojas",
dalyvavo jo operacijos e. Komjaunuoliai
A. Glovackas
Jonas Savickas ir kiti pa tys suorganizavo
aštuonitĮ kari~
nių traukinių katastrof as. Be to, komj a unuoliai atgabeno
į partizanų būrį 3 kulkosvaidžius,
15 ša utuvų, k e lis tūks
tančius sviedinių ir daug vaistų 68 .
1944 m. Raseinių pogrindinės komjaunimo organiza cijos narys Jon as Teišers kis sunkiame mūšyj e su fašistais
buvo sužeistas. Vargais nega lais jis pasiekė savo brolį
Stonų kaim e , bet hitl erininkai jį pastebėjo ir apsupo. Bėgti buvo vėlu. Jon as įšoko į statinę ir prisidengė čiužiniu. l
Atėję fašistai namuose apvertė viską aukštyn kojom . Vie- Į
nas fašistas, maty t, vy resn ysis pažvelgė į statinę. šūvis ...
ir fašistas krito negyvas. Dar vienas šūvis - ir išsitiesė
kitas hitl eri nink as. Bet pabė gti iš apsupto na mo buvo neįmanoma. Sušukęs: ,.Už partiją, už pe rgalę!", nars usis
komjaunuolis priglaud ė pistoleto vamzdį pri e savo krūti
nės ir nul eido gaiduką 69 .
Apie komj aunuolių drąsą, šaunumą ir a tsidavimą tar ybinei Tėvynei žemaitės vardo partizanų junginio vadas
A. Raguotis rašo: ,,Nuo pat pirmųjų mūsLĮ parti zanavimo
apyli nkėse dienų S tasė Zovytė pasidarė ištikima, drąsi
partizanų ryšininkė, aktyvi kovotoja
prieš vokiškuosius
okupantus . Ji daž nai atei davo į partiza nLĮ bazę, pran ešdavo reika lingas žinias, perspėdavo api e gresiantį p avojq,
platindavo
komunistinius
atsišaukimus,
dalydavosi
su
draugais partizana is pas kutiniu duonos kąsniu. 1943 mettĮ
gruodžio mėnesi, vieną vidurnaktį. Kunigiškių kaimą ir
netoli esantį mišką sta igiai ėmė supti vokiečių kariuom enės dalinys. Pastebėjusi pro grytelės langą mašinų koloną
su vokiečių kariuom ene , S tasė vienmarškinė, basa, išbėgo
į lauką.
epaste bė ta ji prasive ržė pro vokiečių linijas,
uždususi a tbėgo į partizanų bazę ir pran ešė, kad voki ečių kariuomenė supa mišką ... Drąsus S tasės žyg darbis

••••••••••••

J . Macevičius, Už mylimą Tarybinę Tėvynę, ,.Komj aun imo tie·
sa", 1955 m. gruodžio 13 d.
68

V. 2ilinskaitė, Vyriausiam tebuvo devynio lika, Stipresni už mirti ,
Vilnius, 1961. p . 87- 38; V. lilinskallė, Mano nea pyk an ta stipresnė, V il·
nius, 1964, p. 166- 169.
69
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iš mirties spąstų. Tuo met u, kaip aktyvi partizanų ryšininkė, ji buvo priimta į komj aunimą.
Ji buvo akt yvi komj aunuolė, dirbo aiškinamąjį darbą
jaunimo tarp e, domėjosi parti zanų gyv enimu, jų kova ir
buitimi. S tasės pas tan gų ir darbo dėka Zovių šeima tapo
net ke lių a pskri čių partizanų ryšių centru" 70•
Roki škio apskriti es pogrindinėje komjaunimo organi zacijoj e, kurioje ve ik ė 12 pirminių o rganizacijų, buvo
79 nariai 71 • A pskrit ies komiteto narių A lfonso Kairelio
(sekr e torius), Jono Vasi lj evo, Jono Zovės, Pe tro Grišk evičiaus ini cia tyva buvo sudaryti Obelių, Svėdasų, Rokiškio valsčių pogrindinia i kom ja unimo komit etai.
Kovingais žygiais garsėjo Trakų apskrit ies pogrindinė komjaunimo
organi zacija. Jo s sekretor iumi, žuv us Baliui Dal angauskui, buvo Alfonsas Šukas. Apskrit yj e veikė
25 pirminės komjaunimo organizacijos 72 • Vie n tik pirm inė organizacija
popi eriaus fabrik e turėjo 25 narius. Kartą A. Šulco vadovaujama
komjaunuolių grupė pri e Se meli škių užėjo ant stipr ios pri ešo pasa los . Komjaunuoliai
Pra nas Kašė ta ir azerba idžanietis Skin d eris Alchasovas
pirmi eji stojo į kovą , dengda mi grupės pasitraukimą .
Šių dvi ejq komjaunuolių gyvybės kain a grupė buvo išmu s

išgelbėjo

gelbėta.

Aktyviai veikė komj aunim o organi zaci ja Šiaulių a pskrityj e . Jos sekr e tor iumi nuo 1942 m. buvo Alb e rt as
Kin astas, žuvęs 1943 me tais. Vėliau se k re toriumi buvo
Jonas Valiukas (žuvęs 1944 m.), o komit e to nariais Benediktas Bračas, Stasys Vaičiulis, Ste pas Tu zinas ir kiti.
Nors komjaunimo organizaci j ai pri ešas smog ė skaudžius
smūgi us - ji net eko 38 komjaunuoliq 73 ,- tačiau 1944 m.
prad žioj e vien partizanq būryje buvo 37 komj a unuoliai 74 •
Daug j a unų kovotojtĮ komja unuolių buvo Biržų apskri tyj e. J ie ms va dov avo komjaunimo ap sk rities pogrindinio

••••••••••••
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Tiesa", 1959 m. sausio 25 d.
PA, f. 442 1, ap. 3, b. 34, l. 15, 16.
PA, f. 5 1, a p. l. b. l, l. 3 1.
PA, f. 442 1, ap. 3, b. 34, l. 50.
PA, f. 5338, ap. 1, l>. l , l. l.
11
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74
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komiteto nariai Liudas Lap insk as (sekr etorius), Petras Eidukas, Jonas Evalta s, J onas Ivanova s, Kostas Vegys ir kt.
Pogrindinėse kom jaunimo
grupėse buvo 56 žmonės, iš
jų - 37 partizanų būryje 75 •
Plačią veiklą išvystė Vilkaviš kio apskrities kom jaunimo organizacija, apėmusi Kybartų, Gražiškių, Vištyčio,
Alvito , Vilkaviš k io, Pilviškių valsčius (sekretorius Leonas
Šumskas); Utenos aps kriti es komjaunimo organizacija
(sekretorius Lionginas Bakutis), kurioj e vei kė 13 pirminių
organizacijų su 40 n a ri ų; Šakių organizacija
(sekr etorius
Fijus Ledas), kuriai prikla usė 30 narių, Zarasų organizacija (sekr et orius Jakovas Strelcovas) su 33 komjaunuoli ais . Vilniaus miesto komjaunimo organizacijai priklausė apie 60 narių. Be to, dar veikė komj auni mo organizacija gete; jos sekr eto rius buvo š. Kovarskis.
Drąsi ir ene rg ing a Sonia Madeiskerytė (Mania) dirbo
Vilniaus geto, vėliau Vilniaus miesto komjaun imo po·
grin dinio komiteto sekr e tor e. Ji padėjo organizuoti spaustuvę, redagavo ir platino atsišaukimus.
S. Madeiskerytė
kartu su S. Kapl inskiu išvedė kanalizacijos vamzdžiais iš
geto grupę pogrindininkų, palaikė ryšius su LKP(b) Pietų
srities pogrindiniu komitetu, siųsdavo ten žmones ir gink·
Jus. 1944 m. kovo mėn. LKP(b) Pietų sriti es pogrind inis
komitetas pavedė jai užmegzti naujus ryšius. Jau įvyk·
džius įpareigojimą, S. Madeiskerytė Užupio g., Nr. 3
ki eme buv o gestapininkų apsupta ir sužeista. Ją žiau riai
kank ino, bet ji nepalūžo. Pri eš pat Vilniaus išvadavimą
S. Madeiskerytė buvo sušaudyta Lukiškių kalėjimo
kieme 76•
Partijos komitetų vadovaujami, jauni eji patriotai leido
ir platino laikraščius ir atsišauki mus , dirbo agitacinį darbą
gyventojų tarpe, prasiskverbdavo į priešo įgulas, kur vyk·
dė žvalgybą ir div ersinius veiksmus. Negailestinguos e su~
sirėmimuose su priešu ne vienas komjaunuolis
atidav:
5avo jauną gyvybę už pergalę pri eš nuožmųjį fašizmą, uz
savo Tėvynės išvadavimą.

••••••••••••
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PA, f. 5338, ap. l , b. l, l. l.
„ Komun ista s", r. 3, 1964, p . 69-71.

Lietuvos komjaunimo organizacijos suvaidino žymų
išvystant partizaninį judėj imą ir įtraukiant jau ni mą į partizaninę kovą . VadovauJami
komunistų, Lietu vos komjaunuoliai ir jaunimas buvo pirmosios e kovotojų
su okup antais gr e tose. ,,Tėvynės karo dienomis Lietuvos
kom jaunuoliai,rašė Lietuvos KP(b) CK savo sv ei kinime trečiajam kom jau nimo suvažiavimui,- pasiaukojančiai
kovėsi su hitl eriniais okupantais
šauniosios Raudonos ios
Armijos eilėse bei partizanų būriuose " 77 •
Pogrindinėms partinėms organizacijoms
vadovaujant,
miestuose ir kaimuos e augo ir kūrėsi naujos antifaši stinės organizacijos . Lie tu vos KP (b) CK 1944 m. sausio 6 d .
vaidmenį,

1

priėmė nutarimą „Dėl masinių antifašistinių organizacijų
sukūrimo laikinai okupuotoje
Lietuvos TSR teritorijoje".
Šiame nut arime buvo sakoma: ,,Rekomenduoti visiems
Lietuvos KP(b) pogrindiniams komit eta ms sustiprinti darbą, kuri ant masin es (liau din es) antifašistines organ izacijas
ir suaktyvinant jų veiklą, siekiant žlugdyti visas okupantų pri emones, vykdomas krašt e, ir pan au doti jas atplėšti
toms masėms, kurios yra nacionalistinių ir šovinistinių
organizacijų įtakoje " 78 .

Vadovaudamiesi Lie tuvos KP (b) CK išk eltais užda vi niais, partijos apskričių komit etai kūrė naujus pogrindinius antifašistinius komit etus ir organizacijas. Lietu vos
KP(b) Utenos apskrities komit etas suorganizavo 15 antifašistinių komitetų, kuriuos e dirbo 50 žmonių 79 , Švenčio
nių - 10 antifašistinių komitetų su 74 žmonėmis 80 , Šiaulių - 5 antifašistines organizacijas
su 28 nariais 8 1, Kėdai
82
nių - 3 komit etus su 75 nariais
ir t. t. Į pogrirJdinius
antifašistinius komit e tus įėjo inteligentijos atstovai, darbininkai ir valstiečiai. Iš viso Lietuvo je antifašistinėse or ganizacijose, vadovaujamos e Lie tuvos KP (b) apskričių ir
miestų komitetų, 1944 m . buvo apie 3000 aktyvių a ntifa-

••••••••••••
„Ties a", 1941 m. gegužės 17 d .
PA, f. 1771, a p . 16, b. 69, l. 47.
79 PA, f. 5348, ap. 2, b. 1, l. 4.
!O PA , f. 3377, ap . 22, b. 11, l. 136 .
81
PA, f. 1771, ap . 16, b. 68, l. 25 .
8; PA, f. 532 4, a p . l, b. 1, l. 4.
77

78

181
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šistų pogrindininkų, negail ėjus ių j ėg ų

savo liaudžiai išva-

nariai kasdien

duoti iš hitlerinių grobikų jungo
Ypač gerai dirbo Vilniaus anti fašistinės organizacijo s
„Lietuvos išlaisvinimo sąjunga" ir „Związek patriot6w
Polskich " (,.Lenkų pa tri o tų sąju n ga"). Šios e organizacijos e
pr ieš oku pantus kovojo a pie 200 žmonių. Ji e dirbo agitacinį darbą, platin o lape lius, le ido laikraš tį „Za wolnosė"
(,,Už laisvę"), pa laikė ryš ius su tarybiniais kariais, kuriuos
hitl erininkai laikė Antakalnio stovykloje, padėdavo ji ems
pabėgti ir pere iti pas par tiza nus .
Vilniaus ge to po gri ndininkai glaudžiai bendradarbiav o
su miesto pogrindinėmis organizacijomis. Vilniaus pogrindininkams padedant, iš ge to pabėgo 300 žmonių, kurie įsi
liejo į partizanų bū ri us 84•
1944 m. vasario 15- 18 d. Vilniuj e vyko „Lenkų patriotų sąjungos" suvažiavi mas, kuriam e dalyvavo 27 žmonės iš įvairių Lie tuvos apskričių, taip pat iš Baltarusijos (Lydos) 85 . Suvažiav imo dalyvių tarp e buvo Janas
Pševalskis (Viktoras), Stanisl avas Fedec kis, Kazimiras Namyslov skis (Adamas), Vladislavas Borisevičius (Sigizmundas) , Marija Zeromska , Romanas Bogdan enka ir kiti anti·
fašis tai.
Suvaži avi me buvo parengta „Lenkų patriotų sąjun
gos" veiklos programa. Priimtoj e rezoliucijoje buvo pa·
žymėta, kad suvažfo vimo tikslas yra organizuoti ginkluotą
kovą su vokiškaisiais okupantais. Rezoliucija įpareigojo
organizaci jo s narius traukti į partizaninę kovą naujus gyventojų sluo ksn ius, teikti ji ems visoke riopą pagalbą ginklai s. Kartu suvažiavimas par eikalavo, kad organizacijos
8
.3.

vykdytų

žemės

sabotažo a ktu s fabrikuose,

ūkyje, geležin ke liuose ir visos e fašistų įmon ėse

86

Suva žia vimo rew liucijoj e buvo taip pat nurodyta, kad r eik ia
plėsti agitaciją gyventojų tarp e, demaskuoti len k iškuosius
naciona listus Lie tuvoj e, vei kusius pagal An glijos - Am eriko s rea kcionieriams
tarnavu sios Lenkijos emigrantų
,,vyri ausybės" direktyvas 87 • Rezo liucijoj e buvo smerkiami l en kiškųjų naciona l istų gin kluotųjų gauj ų veiksmai ji e buvo užmezgę ryši us su vo kiškaisiai s okupan~is, gaudavo iš j ų gin kl ų, šaud menų , vaistų; puld i nėjo tary biniu s
pa rt izanus ir padėdavo hitlerini nk a ms naiki nti ta rybi nius
žmones, slo pin ti par t izaninį, liaud i n į anti fa šis tin į judėj i m ą

88

•

.

Rewliucijos pabaigoj e buvo sv eik ina ma Tarybų Sąjun
goje hesikurianti Lenkijo s kariuomenė, broliškoji Ra udonoj i Armij a , ,. Lenkų pa triot ų sąjungos'' Ce ntro val dyba 89 .
Suvažiavimo rezo liu cij a buvo ats pa usdinta lai kr aš tyje
,.Sztandar Wolnosėi" (,. Laisvės vėliava") ir plačiai išpla tint a.
Vilni au s po gr ind žiui ne trukus buvo smogt as sun ku s
smūgis. 1944 m. gegužės mėn. gesta po a gentai susekė
miesto pogrindininkus . Buvo suimta apie 130 po grindi ninkų 90 .
Suimtųjų

ir netrukus sušaudytųjų tarpe buvo politi škai
ir energing as komu nist as nuo 1932 m.,
vi enas pirmųjų aktyvios kov os pri eš fašistinius grobikus
Vilniuj e organizatorių J a nas Pše va lskis. Jis ypač daug
nusi pelnė organizuodamas
pogrin dinę Vilniaus spaustuvę
ir leis damas daugybę a ntifašistin ių lapelių ir laikraščių.
Nuo 1943 m. gegužės mėn. J. Pševa lskis dirbo Lie tuvos
KP(b) Vilniaus miesto komit eto sekr e toriumi, v adovavo
ag itaciniam-propa gandi niam darb ui. Vykdydamas partijos
Vilniaus miesto komit e to nutarimą, J . Pše valskis nuvykst a
i Lie tuvos KP(b) CK Operatyvin ės grupės partizanų bazę .
užsigrūdinęs, drąsus

••••••••••••
83 Lietuvos
KP CK Pa rl a rchyv e yra užr e gistruoti tik 2 189 antifa·
šistai (žr. f. l, ap . 5, b. 3, l. 5). Ukmergės a pskrit yje buvo suor gani1uota 17 antifašistinių komitetų (žr. f. 28, a p . l , b. l , l. 8), bet ne·
įtraukli anti fašistai.
Panevėžio apskrityje
veikė a pi e 200 antifašistq,
bet už rašyta tik 54 (žr. f. 2, a p . 5, b . 3, l. 58-6 0). Vilniaus antifašisti·
nėje organizacijoje
„ Lietuvos iš lai svinimo są junga" buvo apie 200 na·
rių, bet pažymėta tik 34 (žr. f. l, ap . 5, b . 3, l. 100, 104, 108, l 13).
„ Lenkų patriotų sąjungoje" irgi buvo a p ie 200 narit1, bet pažymėta tik
38, ir t. t.
84 «ITpaaAa », 29 anpeMr
1944 r.
115 PA, f. 3377, ap . 3377, b . 885, l. 13.
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f. 3377, a p . 3377, b. 885, l. 18.
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Spalio mėn. jis su Margi~·io ~ardop?ūriu ki~vyk~~a į . Rūct. k giria. p0 dviejų menes1ų . scva s 1s gqz la l vu.
nm ų
.
.
.. d b
.
.
nių, dirba parlinį-organi zacm1 . ar . ą, o~garn~UOJa profsą·ungas , diversinį da rbą svarbia usios e Įmonese , par enka
J
- · 91
žmones į partizanų b unu s • .
. .
.
Ryšku s buvo Gcsės Glczerx tes kovm _1
_s ?Y:'ern_mas. še.
šerius metus ji prale ido kalėJ 1muose fas1slmes dikta tūros
Lietuvoje meta is. 1943 m. birž elio mėn. iš Maskvo s ji pa5i unčial!la į prie šo užnugarį. Per vicn erius me lus na rsi tarybinė parti zanė nuke liavo šimtus kilometrų, pėsčia ėj o
į Kauną, Vilnių, padedam a komunistų ir komj a unuolių,
kūrė naujas pogrind ines par tines ir komj a unimo organi- (
zacij as 92 . G. Glezerytė prasiskverbė į žydų ge tą Kaune ir
Vilniuj e ir pa dėjo daug eliui iš ten pab ėg ti į partizanų
būrius 93. 1944 m. gegužės 8 d . gestap as susekė G. Glezerytę Vilniuj e, Polocko gatvėje, Nr. 39. Narsi pogr indininkė, nenorėdama pr iešui pasiduoti , nusišovė 94 .
Sunkus smūgis 1944 m . ko vo mėn. ištiko ir Kauno pogrindį . Per tris savait es hitl er ininkai suėmė 36 komun istus
ir apie 30 pa r tizanų ryšininkų 95 . Gestapininkams pavyko
susekti ir nužudyti partijos mi esto ir apskriti es pogrindinio kom iteto sekre torių Fedotą Krugli akovą, komit eto narį
Antaną Kersnauską. Ge gužės 9 d. buvo su im tas pa rtijos
pogrindinės pirminės organi zacij os sekretor ius dailininkas
Bronius :Žekon is, kuris , tardomas ges tape, išdidžiai pasakė :
„Taip, aš komunistas '' 96 . Liepos mėn . nepalauži amas
dailininkas kovoto ja s atsidūrė IX fort e. Tai liudij a įra
šas kameros sienoj e: ,,Br. 'Zekonis, Kėdainiai , 1944,
V II.8" 97.

.. . .
.
a i to· ų knygom i s, iš le ist o m is
godi iai do me1:s1 l1e t~: .'; ~ u!t r~uko j e N i ujorke ( ii kaiT arybų S~jungoje T ėvynės . a ro ";,e R •; msk is K Roma nd ien ė-Bunkienė .
rė s): J. St a n ka i tie n ė , P. Jan 10n•s , . o o
'
.
U i stalo st ov i A. Zaveckas

Amerik ieči ai

Pa rtizanų baz ėj o spa us d i na mi leidin ia i

l ■■■ ■■■■■■■■ I

91
92
93

J. Kar osas, Janas Pševa !skis , .,Komu nistas" , Nr. l, 1962, p . 63.
PA, f. l , ap. l, b. 53, l. 100.

Ten pat.
94
M. M iceika, Koviniame poste, .,Komu nistas", N r. 4, 196 1, p. 60.
95
Sušaudytųjų tarpe buvo Vlada s Ambrazevičius, Jonas Grėbliūnas,
Juozas Rutelion is, Alfonsas Sasnauska s, Antanas Pau lauskas, Bronė Kulakauskienė, Miradora Šulekienė, Mečys Krečinskas ir k t. (žr . Lietuvos
TSR fVA, f. 338, ap . 3, b. 144, 170, 18 1, 184, 200, 209, 21 1).
9
Z. Kondrata s, IX fortas, p. 39; Lietuvos TSR CV A, f. 338, a p. 3,
b. 226, l. l.
97
Z. Ko ndrat as, IX forta s, p . 38.
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LKP(b)

pogrindinių

komitetų

lei st i

l aikralčiai

Lietuvių partizaninio
judėjimo
mas krovinys partizanams

bazėje

ruošia-

„Mirtis
okupantams"
būrio
vyksta j kovos opera e ij ą

partizanų

grupė

Rad istas A . Jankauskas
pala iko
part izanini o ju dė ji mo štabu

ryšį

su Lietuvos

Kauno geto komjaunuol ių grupė . Sėd i iš ka i rės: A. Fa ite ls o nas, M. Rub insonas , l . Goldblatas . Stov i: E. Zi l beris, S . G i na i tė, P. Karnauskyfė,
S. Lermana it ė, Z . Golcbergas

►

,,

....

~

''.'!l

·½>

..., ,'lf
~

Būrio „Už Tarybų Lietuvą'' p·artizanų grupė. · Pirmoje eilėje iš
kairės: P. Rybakovas - LKP(b)
Kauno miesto ir apskrities
pogrindinio
komiteto narys; A. Zinkevičiūtė - LLKJS Kauno miesto
ir apskrities pogrindin i o komiteto
sekretorė; komjaunuolis
partizanas Z. Šachovas

.. .
llt

Lietuvos

part izanai

įžygiuoja į Vilnių
.

Partizanų

paimti j

nelaisvę vok i eč i ų

kariai

\

'

p

Trakų partizanų vadovybė, dalyva-vus i vaduoja 'nf Vilnių. Sėdi iš kairės: S. Neviadoms-

kis, D. Semenikinas,
K. lzvekovas,
kines, T. Mončiunskas, A . Gibneris,

A. šulcas. Stovi: A. Zolofovas,
M . . Afoninas, M. Osadžius

Tarybiniai
Lietuv4"

S. Sergejevas

, P. Bu-

kariai susiti~ka
su part izanų bū ri o ,~Už Tarybų
žvalgais 'ties Jonava
.,........
.

---

Tarybinės Armijos
lietuviškojo
ros" parti.zanų būrio radistu

junginio

karininkas

A . Randakevičius susitinka

su „Aud-

V . Sokav i čiumi

„ Žalgir io" br igados grupė part i zanų, apdovanot4
TSRS ordinals
ir medaliais . Iš kairė.s
sėdi: M . P irmaitis,
A . Pl iusnina, J. Sta š keviėiū.tė, M. ·Minkevičius, J. Baščiulienė, V. Mikalauskaitė . Ant~oje · eilėje: B. Bračas, J . Visockaitė , LKP(b)
šiaurės srities
pogrind inio
-komiteto
sekretorius
M. Šumauskas , J. Ulvydas,
A . Vilenišk is , D. Jocius

žiaurūs priešo smūgiai neišardė Kauno ir
partinių organizacijų, jų nariai nepabūgo fašistų

Bet

Tarybinės Armij o s li e t uviškojo ju n in io ka .. k
ros " partiunų būrio ra d istu V Sogk 'č ' '.' n ' n as A. Rondakevič ius s u si tinka
.
av i ,um,

Vilniaus
teroro ir
toliau na rsiai kovojo. Fašistai nesugebėjo likviduoti miesto pogrindžio štabo Kaune. Lietuvos KP (b) Pietų srities
komit e to nurod ymu buvo papildyta pa rtijos Vilniaus miesto komile to sudėtis (Juz efa Pševalska) ir part ijos Kauno
miesto ir apskrities k omiteto sudėtis (Petras Trofim ovas Ignas, Mcra Lanaitė ir Stefanas Volosenka).
Veiksminga priemonė, auklėjant mases, jas mobilizuoj ant į kovą su okupantai s ir buržuaziniais nacionalistais, buvo teisin gas bolš ev ikinis žodis. Iš viso nuo karo
pradžios iki Tarybų Lietuvos sostinės Vilniaus išvadavimo
(1944 m. liepos 13 d.) Lie tuvo s KP(b) CK, Lietuvos LKJS
CK ir kiti centriniai organai išleido 134 atskirus atsišaukimus 7 mln. 776 tūkst. egzempliorių tiražu, apie 2 min.
egzempliorių laikraščių, 48 politi nio turinio brošiūras
580 000 egzempliorių tira žu, 33 originalios grožinės literatūros leidinius 12 500 egzempliorių tiražu , 11 verstinės
grožinės literatūros leidinių 42 500 e gzempliorių tiražu 98 .
Ši literatū ra lėktuvais bu vo gabenama ir platin ama
oku puotoj e Lietuvoj e . Taip 1944 m. sausio mėn. iš 6 į 7 d .
Utenos, Ukmergės, Kauno ir Kėdainių apskritys e buvo
paskl eista 136 000 egzempliorių laikraščių „Už Tarybų
Lie tuvą",
atsišaukimų ir įvairių grožinės literatūros

su „ Aud -

.,_ža_lg irio" br igados grupė p arl iz on
• d
sed, : M. Pirmait is, A. Pl iusn in a J St~'n P . .~~~~otų TSRS o rd inais ir me dal iais . Iš kairė,
laus~aitė. Ant ~oje e ilėje: B. ė,ai:as J
,M_·
·Minkevičius , J. Baščiu lienė, V. M ika•
ko miteto sek retor ius M. šu ma usk as • J · UI ~e a, te , L~P(~_) . Šiaurės sr ities p ogrin d in io
• .
vy as , A. Vilen 1skis , D. Jo ci us

ev~~
:u~•

leidinių 99 .

Kokia įvairi buvo siunčiama literatūra iš Didžiosios
rodo 1944 m. vasario 8 d. išsiųstos literatūros
transpor tas. J ame buvo atsišaukimai: ,, Į kovą prieš hitl erinę mobilizaciją", ,,Šalin vokiečių kl astos", ,,Garbė parti zanams", ,,Į viet os savisaugos dalinius" , ,,Nesileiski te hitle rininkų apgaunami", ,,Į viršaičius, seniūnus", ,,Lietuv os
vals tie či ai ", ,,Neleiskite grobti miško ", ,,Lietuvos jaunuoli!", ,,J aunoji Ukrainos gvardija ", ,,Lietuvos stud entai",
„Komjaun uolia i ir komjaunuolės ! Netikėkite hitl erin ei
provo kacijai!" ,.Obywa tele !", J . 2.iugždos brošiūra „Kaip
žemės,

••••••••••••
98
Kov oje pr ieš hitlerinę okupaciją, Lietuvos
Didžiojo Tėvynės karo metu , p. 12- 13.
o9 PA, f. 1771, ap . 43, b . 2, l. 12.

KP(b) atsišaukimai

18S

ėm,

l

vokiški eji imp e rialistai norėjo pav e rgti Lie tuvą 1917_
1918 me tais", ,,Tiesos" laik raščio e gzemplioriai, ,,Woln
Polsk a" įvairūs num eriai. Iš viso 55 500 egzempliorių 100~
1944 m. v asa rio 29 d. Ukmergės, Ut e nos, Zarasų ap.
skrit yse bu vo išpl a tint a Lie tuvi škojo Raudonosios Armijos
j unginio karių lai ška s lietuvių tautai, Dešimt įsakymų jau.
nam Lie tuv os pa trio tui ir kita literatūra . Iš viso
365 000 e gzempliorių 101•
1944 m . kovo 5 d. Pa nevėžio, Kėdainių, Ut e nos apskri•
tyse išpl a tint a 375 000 e gzempliorių įvairios literatūros 102.
Leidiniai buvo sp a usdin a mi n e tik Maskvoj e . Daug Ja.
pelių ir laikraščių le ido vi e tiniai partijos, komjaunimo
po•
grind ini ai komit e tai. Vasario mėn. partijos Pietų sriti es
komit e ta s ėmė leisti Lie tuvos KP(b} CK laikraštį „Kova" ,
kurį reda gav o G. Ziman as. Lie tuvos KP (b} Vilniaus miesto
ir apskriti es pogrindinis
komit e tas spausdino laikraštį
lenkų k alba „Za wolnošė " (,,Už laisvę " }, kurį redagavo
A. Mickeviči aus vardo partizanų būrio komisaras V . Sen•
kevi čiu s, Trakų apskrities
komitetas - laikraštį „Trakie •
čių šūkis" vi etoj 1943 m. le isto „Partizanų šūkio"; laik·
raštį re da gavo Trakų partizanų brigados
vadas T. Mon·

bini o informacijų biu ro pr aneš im us. Deši mti s spaus t uv iq
suorg ani zav o v ie tose p a rtij os ir k omj aunimo pog rindi n iai
komit e tai, kuri e palaikė n uola tiniu s ryši us su Lie tu vos
KP(b) CK ir veikė paga l j o nu ro dy mu s.
Pa rtinės ir ko mj a unim o or ga nizacijos oku pacijos m etai s pogrindyj e le ido šiu os l aikraščius :

~1

Laikra ščio

Leidi- \
mo
m e tai

pavad inima s

Nr.

part iza- 1943-

„Lietuvos
nas"

2

„Kova"

3

„Jau nasis
nas

1944

1944
pa rliza-

1944

11

1943

žinios"

4

„Ka r i n ės

5

„Komj aunuolis"

6

„ Lai svės

19431944
kovo tojas" 1943

čiunskas.

Iš rankų į ra nk as ėjo pogrindinė lite ratūra. ,,Gyventoja i išg raibsto mūsų lite ratūrą" 103,- prane šė Lie tuvos partiz an inio judėjimo štabui Lie tuvos KP(b} Šiaurės srities
k omit e to sekr etorius M. šumauskas.
,,Mūsų laikraščio
lei dim a s ir iš ce ntro ga utoji literatūra yra geras dalykas,
a uklėj ant mū sų žmon es ...
Skiriame dėmesį mūsų literatūros skirstymui ir platinimui" 104,- 1944 m. balandžio
8 d . ra šė Lietuvos KP(b} Centro Komitetui Lietuvos KP(b)
Trakų ap skriti e s se kr e torius M. Afoninas.
Vi e n tik iš Didžiosios žemės buvo gauta 36 spaustuvės,
kur ios pogrind yj e sp a usdino pa rtijos ir vyriausybės atsi ša uk imu s ir pran eši mu s, le ido laikraščius, spausdino Tary-
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102
103
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PA ,
Te n
Ten
PA,
PA,

f. 1771 , ap . 43, b. 11, l. 5.
pa t, l. 36.
pat, l. 10.
f. 1, a p. l , b. 437, l. 87.
f. 1, ap . 1, b. 40, l. 72- 73.
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„Parti zan q Šllki s"

1943

8

„Tra kiečiq šūkis"

1944

„Sztand ar W ol-

1943

9

nosėi"
(,.Laisvės vė liava")

10

11

„Tėvynė s

front as"

1943
1943

„Związk owiec"

(,,Prof sąj un g ietis" l

12

,.Za

Wolnošė"

(,.Už 1944

Ka s leido

Redaktorius

Lietuvos KP(b) CK M. Sumaus k as
Ope ratyvi n ė grupe,
vėliau Lietuv os
KP(t-) Šiau rės sriti es
k omitetas
LKP(b) Pietq sr i- G. Zimanas
ties komitetas
LLKJS Zarasq ap- J. Strelcovas
skrities kom itetas
LKP(b)
Panevėžio K. Staras
apsk rities komitetas
UKJS Kaun o mies - P. Štaras
to komit etas
Lietuvo s KP(b) Bir- J . Vosy lius
Žll apskri ties k omi- L. Lapinskas
tetas
Lietuvos KP(b) Tra - T. Monč i unskas
ktĮ apskri ties komitetas
LKP(b) T rakq ap- T. Mončiu nsk as
skriti es komit etas
LKP(b) V ilni aus
J . Pševa lskis,
V . Ogono vsk a ,
miesto ko mitetas
S. Ma d eiskerytė
LKP(b) V iln iaus
J . V itas ir A. Bumiesto komitetas
lota
LKP(b) V ilni aus
J . Pševa lski s
mi esto ir apskrities
ko mit etas
V.

Senkeviėius

laisvę" )

1944

13

,.Už

14

.,Versmė"

1944

15

.,2.alg irio aini s"

1943

tė vyn ę"

LKP(b) švenčioniq
S. A p yva la
aps k riti es k omit etas
Graži škitĮ v alsč i aus O. Ei duk aitytė
par t inė organi zacija
LLKJS Šiaurės sr i- J. Maceviėius
ties komit eta s
187

r
Kele tą laik raščių

pogr ind y j e leido a n tif ašislinės organ izaci jos. Antai Vilniuj e , Sodų gatvėj e, Nr. 4 buvo leidžiamas laikraštis
„Antifašistinis
frontas" 105 . Jį leido
J. Mozelio va dovaujam a antifašistinė org a niz a cij a. Laikraštis ėjo 1942 m . pabaigoj e iki 1943 m. prad žios, jį redagavo P. Jonu šk a. Kaun e, Kapsų gatvėj e , Nr. 10a (dabar
Kapsų ,
r. 20), ka ip min ė ta , 1943 m. buvo leid žiam as laik1aštis „Kova" 106 . Ji reda gav o O. Vaivadienė ir M. Kiaup a. Kauno gete 1942- 1944 m. ėjo „Biu le tenis" 107 . Ji redagavo D. Ge lp ernas ir Ch . Elinas . Marijampolėj e, Vaičaičio
gatvėj e, Nr. 8 buvo
leidžiamas laikraštis „Į kovą" 10s .
Laikraštis ėjo 1943 metais. Laikraštėlį savo iniciatyva leido ir redagavo antifašistinės kovos Marijampolėje dalyvis
Kazys Stankevičius.
Sunki omis pogrind žio sąlygomis spausdintas komunistinis žodis pa dėjo įkvėpti liaudžiai tikėjimą, kad Tarybų
ša lis n enugalima, kad fašizmas neišvengiamai žlugs. Pogrindiniai laikraščiai šaukė liaudies mases į kovą pri eš
okupacinį režimą, pasakojo api e padėtį tarybiniam e užnugaryje ir apie Tarybinės Armijos laimėjimus, demaskavo
~uržuazi nius naci onalistus , hitl erininkų ir jų vietinių pakali kų planus. ,,Keršijam plėšika ms vokiečiams už sugriautus ir sudegintus mūsų mi estus ir kaimus, už nukankintus
mūsų tėvus, brolius ir seseris, už visas ne apsakomas kan 1'..ias,vokieč ių atneštas Lie tuvai ir lietuviams!
Mes kvi eči ame visus Lie tuvos patriotus , kurių širdy se liepsnoja neapy kant a vokiečiui pl ėšikui ir meilė Liet uvai - stoti į liaudie s keršytojų partizanų eiles!" 10 9.
Kitam e „Lie tuvos parti zano" numeryj e, skyrelyje „Kovojanti Lie tuv a" ra šoma: ,,Kos to Kalin a usko " būrys sudavė vokiečiams skaudų smūgį: būrio partizanai nuleido du
vokiečių karinius eše lonus, abudu su gyva priešo jėga.
Vienam e eše lon e sudaužyt as garve žys, 17 vagonų, iš ku-
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PA, f. 3377 , ap. 22, b . 204, l. 1- 4.
PA, f. 3377, ap . 16, b 469, l. 2-4 .

107
Lietuvos TSR Isto rinis -revoliucinis muziejus f. Kaun o geto organ izacijos, b. 66, 107.
'
103
PA, f. 3377 , ap . 12, b . 12, l. 9- 10.
109
„Lietuvos par tizanas ", 1943, IX, N r. l.

ri q 12 su k ariuom ene ... Antras ešelo nas po savo griupalaidojo 200 vokiečių" 110.
„Keršytojo" būrio p artizan ai su pasisek imu ke ršij a
okupantams už mūsų tau liečiams daromas skriau da s. Ypatinga i skaudžius smūgius sudavėme p riešo geleži nkeli ams.
Nuo pe reilq me tų iki š. m. kovo mėn. nuvertėm nu o pylimtĮ 15 pri ešo eše lonų su karine technika, ma istu ir gyv a
j ėga .
ud a užy ta 13 garvežių, 150 vagonų. N e tik n emaži
kiekiai karo tec hn ikos ir maisto nepasiekę fronto žuvo,
bet taip pa t žuvo n ema žas skaičius vokiečių kareivių. Pe r
tą patį laiką mūsų rajone sud eginta 12 maisto ir pašaro
sandėl ių, skirtų išvežimui Vokietijo n . Okupantai
gali n e abejoti, k ad nuo mūsų būrio partizanų susilauks da r skauvėsi a is

desnių smūgių"

111

•

Laikra štis demaska vo m elu ir
okupa ntų mėginimą sumobilizuoti

suktybėmis

pridengtą

Lietuvos

gyventojus
fro ntą. ,,Vokiški eji okupantai,rašoma laik raštyje „Kova"
1944 m. vasario mėn.,- per visą karą klast a ir pri ev a rta
stengėsi įkinkyti lie tuvius į savo karo vežimą. Bet jiems
lai n epavyko. Lietuvių tau ta nenorėjo lieti kr aujo už vokie tį , ir okupantams
Lietuvoj e darg i n epavyko sukurti
vadinamojo
„le giono". Toliau laikra štis nurodo, kad
,,.. .vi enintelis būdas mobilizacijai išvengti yra pri eš intis
jai su ginklu rankos e " 112 .
,,Tra kiečių šūkis" kor espond enc ijoj e iš Lentv a rio kartono ir popi eriaus fabriko , kur iam e dirbo virš 400 darbininkų, vaiz džiai parodė, kad hitl eriniai okupantai , pav e rtę Lietuvą savo kolonij a, įvedė mūsų k rašto darbininkams
vergovę, ve rsdami juos pusvelčiui dir bti po 10 ir daugiau
valandų pe r parą už me nką užmokestį. ,,Mot e rys už sunkią dešimti es valandų darbo di eną,- rašo ma kor espondencijo j e ,- gauna pusantros markės, vyrai - pustrečios , k as
suda ro: mot e rims apie ke turi asdeši mt markių, vyra ms api e
šeš iasdeši mt pe nkias mark es mėnesinio atlyginimo, o kilogram as lašinių kainuoja
100 markių. Tokiu būdu
į žmogžudžių esesininkų legioną, kurį manė išsiųsti į
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110 „Lietuvos
111
112

pa rti zanas", 1944.IV, N r. 4.
Ten pat.
„Kova ", 1944 .II, r. 16.

188
189

l

moteris, sunkiai dirbdama,
šinių "

pe r

mėnesį

uždirb a 400 gr. la-

113

„ Trakiečių šūkis "

pasa k o j a a pi e Rūdiškių valskuri e 1943 m .- 1944 m . g egužės 20 d.
neatidavė okup antams
didel ės dalies
pri evolių. Hitl erininkai šio valsčiaus va l stieč ius už ta i nubaudė 700 000 rm
Retas šios apskriti es valsti e tis nebuvo nub a ust as nuo
100 iki 1000 rm. pabaudos 114 •
Laikraštis „Už tėvynę" žinutėj e „Mūsų vaišės vokiški ems banditams" apr afo, k a ip p arti zanai sunaikino grįž
ta nčią iš kaimo p risi plėšusią va ls ti eč ių turto hitleri ninkų
Toliau

čiaus va lstiečius,

gu rguolę

111
\

Lietu vos KP(b), d emas kuodam a pri ešo me lą b e i šmeižtus ir ragindama liaudį kovoti , karlu u gdė d a rb o žmonių
tarybinį pa trioli zmą, ta rybin į sąmoningumą. Laikraščiuo
se ir atsišaukimuose buvo nuolat pabrėžia ma, kad tarybine santvarka yra vien in telė te isė ta mūsų šalies santvarka,
kad tik ši santvarka užtikrina li etu v ių tautai l aisvą vystymąsi i pažangą ir s ukles tėjimą.
,,Vi enintelė te isė ta san tv a rk a Lie tuvoj e ,- buvo sakoma vienam e a tsiša ukim e,- yra visuotinai išrinktojo Liaudies Sei mo 1940 m. liepos 21 d. nut a rimu p as k elbtoji tarybin ė santva rk a; vi enintel ė te i sė ta Lie tuvos v ald žia yra
Lie tuvos Tarybų Soci a listin ės Respublikos vyriausybė.
Li etuvių tau ta žino, k ad tikrą ne priklausomybę jai užtikrin a tik Tarybų Lie tuv a, k ad lik Tarybų Lie tuvoj e li etuvių tauta bus tikru savo kr aš to še imininku . Tik Tarybų
Lietuva, padedama kitų broli škų ta r ybinių respublikų, s ugebės įvykd yti greič i a usią Lie tuv os lia udi es ūkio a tst a tymą po karo . Tik Tarybų Lie tuvoj e ga li būti užtik rint as
li etuvių tautinės ku ltūros spa rtus kilim as ir pl ačių Lietuvos liaudH' S masių politin ės lais vės apsaugojimas" 110,
Did el į pc.1sic1u koj imą, did e l ę ištv er mG pa rod ė komuni stai ir komj au nuoliai Ju ozas Vitos, J a nus Pše valskis,
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na „Trukwčn1 i.uku, ", 1944.V, N r 4.
114 Tr •n pr:1
l.
11~ .,{Jz tr'vynę", l 944. V, Nr. l.
111, KOV/JJ<' p nC>s h1ll! •nnc:
nk11p<1c11,
1, Lietuvo s K P(b) r:1l11
iiluu klm <1
l
!J1dzlojo Tl•vy,w s kuro mPlu, p . 124.
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Hub ertas Borisa, Juo zas Al ek sonis, Alfonsas čeponis, Sonia Ma deiske rytė, Jon as Vosylius, pl a tind ami ta rybin ę,
komuni s tinę literatūrą, ti ek gaunamą iš Didžiosios žem ės,
tiek ir spausdinamą savo j ėgomis po grindyj e.
Daug tarybinės l ileratūros randama pri e žuvusių parti zanų. Ant a i 1954 m . pe rk e liant partizanų būrio „Pirmyn" komi saro Chaimo Ra tn e rio ir kovotojo J akovo Lev io, žuvusių Didžio jo Tėvynės k aro me tais Kauno rajone
pri e Braziūnų k a imo, pa laiku s, pri e jų buvo rasti sudūlėję
„Pravdos " likučiai. Alyt a us rajon e, Va nkiškių mišk e k a pe
greta priešo nužudyto Lietuv os LKJ S Vi lk av iškio a p skri ties po gr indinio komi te to sekre toriaus Leono Šum sko
(Justo), buvusio pasieni ečio M ich ai lo Kurmanovo (Mišos )
ir dar 7 kitų partizanų pa la ikų b u vo rasti „T iesos", atsi~a ukimų ir ta ryb inių knygų ry šuliai, kuriuo s pa rti zana i
n ešėsi iš Lie tu vos KP(b) Pi e tų srit ies komit e to bazės į Rūd
ninkų giri ą. Ji e žuvo kov os pos te, neš d ami liaudžiai partin ės tieso s žo dži us, platind a mi kovinius
lozungus.
Veiks ming a priemonė, auklėj ant o kupuoto s Lie tuvos
gyve ntoju s idėjiniu-politiniu a tžv ilgiu, buvo kasdieninės
laid os lie tu vių ka lba iš Mas k vos. Lie tuvos žmon ės laba i
domėjosi šio mis laid omis . .,Mūsų radi jo, - rašė Lie tu vos
KP(b) Pi e tų sr iti es pogrindinio ko mit e to se kr eto riu s G. Ziman as,- a rb a , kaip jį Lie tuv oje vadina, ,, Palec k io radijo", - žmon ės kl a usosi la bai įd ė miai, susi re nk a ne t grupė mi s, p e rdu od a vi eni kiti ems nauji e nas . Populiarūs radijo skečai „Dė d ės Silv es tro ki e me" 117. Iš radijo laidų
Lie tuv os liaudis s užinodav o ti esą a pie pddė tį fro nt e , a pi e
liaudi es ke rš ytojų kovą o kupu o toje Liet uvoj e , a pi e gyv enimą Tarybų Sąj un goje.

1944 m. pr adžioj e, k ai hill e rin inkai vėl pct l yrė didžiupra l aimėjimus R y ttĮ front e, ji e ė mė vis daugi a u tary binių žmoniq varyti į hitl e rin ę v e rgov Q, nes dctrbo jėgos
probl ema Vok ie tij ai darėsi vis sudėti n gesnė. 1944 m. o ku pantai j a u pla navo išvež li iš Lie tuv os i Vo ki e tij ą 100 t ū ks
lu n č ių žmoniq 118•
lius
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PA, L 4'121, up . 3, b 32, l. OCJ
.
118 J . Uut (rnus, Bur zuozlnw l 11<1
c1onulisl c1l hitlerinių okupantų l,d ld n1nk,il , l l il lc rln 6 oku p<1
clj .i Li etuvo j e, p . 177.
191

Hit _l:'~ini a i o_kup a nl a i r n gė m as in es g~ud yn0s, a psup.
da~ 0 !~tisus n_11cs tų k va ~Lalus, lu~·gus, k_111
0 l a tru s, net
baznyc1c1s, a lnnkdavo
v isu s da rbm gus zmon es , suvary .
davo juo s į pr ekin ius vago nu s ir iš veždavo j Vo ki etiją .
Ta "ia u d ėl Lo, kad hitlc1 inink am s n s is l ė Rylų fron te
dė-l to, kad li0tuvitĮ 1m 1ta a i lyv ia i pri eš ino s i, n eb u vo !cm~
tc1 išsipi ldyti baisi C'm s hill er.ininl 'l pl a na m s - išvc1ryli iš
Li luvo tuk tau '- itĮ tūl stan č iu tar y binitJ 1.moniq į fašislillQ vcrgovQ. Vi d · llo nc pilnais Ypa lin gos ios va ls tybi n ės
komisija
duomenimis hill erininkai o l up ac ijo s m tai s išY<'z' iš Lie tu o į Vo ki lij ą dc1rba m s 37 89 1 1J11oglĮ 119_
Mat darni fa šis ttĮ p ra l a im ėjimus Jront c , ba isias jq ir
jtĮ tarnq - Ji tuviškųjq bur žua ziniq na cion a l is ltĮ - padai yta
ir daromas pikt adar ybes, nu o jtĮ ats im e l · ne l tie
LiC'luvo ~ gyvc ntojq slu oks ni a i ir g rupės , kuri p irmo siomi oku pac ijos dienomis juos rėmė, d ėjo į juo s sc1vo vi lti . ,,O poziciją" o kupantams
ėmė r ik šti ne t k ai kuri e
Ye1kėjai tq buvusi q l..Jur
ž uaz iniq p ar lijq ir org a ni zaci jq,
kur ios pir muo j u laikotarp iu ve ikė pri eš Ta ry btĮ va ldžią
ir Lie tuvos liaudį bendrai su hill erininka is ir jq a kt yv iau siais talkininkais.
. . Kasdi en mažėjo ir melagingos hitlerininkų bei jLĮ vi e·
llmų tarnq buržuazinitĮ nacionalislq
- propag an dos
į laka, iš jos išsiva duod avo vis nauji apmulkin ti smulkiosios bur žuaz ijos sluoksniai, smar kiai pav eikti n acio na lizmo
1r šo vinizmo nuodais karo pr adžioj e.
Lietuvos Komunistų partija, jos Ce ntro Komit e tas pa·
grindinį sa vo d ėm esį k 1ei pė į vadovavimą liaudi es kovai.
1944 m . vi en tik nu o sausio iki baland žio mėn. Li tuvos
KP(b) CK Biur as penki s kartus svarstė klausimus, susiju·
si us su pogrindinių parlinitĮ ir komjaunimo organizacijl}
vei kl a Lietuvoj e 120.
Tai p did lis organi zaci nis ir masinis -poli Linis Komunis tų partijos darbas 1944 m . sustipr ino parti za mĮ junginiq ir
pogrind žio partin es ir komjaunimo organi zac ij as, padidi ·
1
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m Lietuvos TSR Mokslt1 akademijos Centrin t bi bliot eka , I<I<A•l•l,
1. 36.

'° PA,
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f. 1771. ap. 16, l>. 69, l. 43- 49, 5 1- 52, .'i/'\, 5r._ r:;

63.

ll O jLĮ p olilin Q įlaką okupu otos Lie tuvo s da rb o :tmonėms.
Tas da rbas iš pl ėtė ak tyvi os partizanin ės kovos zonfls ir
antif aš is tini o pog rind žio tinklu s, pa g nno ma l e ri a l inį Lietu vos parlizam1 a prūp i n i mą , pad ėjo galulinai išvy li pri šą
iš TarybLĮ Lie luvos, iš visos 111H
s11 Tėvyn ės.

parti za nų ir pogrindininkų koviniai
veiksmai, tarybinei kariuomenei vaduojant respubliką nuo h itlerinių grobikų

2. Lietuvos

1944 m . p radžioj e sparčiai augant parliza niniam j ud .,_
ji mui Li tu voj e , būtina i rei kėjo sus tipr inti par ti zanq būrh1
la rp usavio ry ši us ir bcndraddrbiavm 1 ą, tiksliau d rin ti j11
kov in Q vei kl ą, n eatid ė lio tinai išsprQsti p arliza m1 j ėg tĮ o rganiza ci n ės st r uktūros kl ausi mus. Šiuos pribr en d usius už.dr1vinius gn l ėjo išsprQsli pogr in d i n ės pc1rlin ės o rgn niza ijos ir par tizam1 Vddovybė, kur ios jc1u buvo ne mažai
prc11nokus.ios , l ai p o rg t:111izuoli l ari nj darbą pri ešo tri.uu·
ga r yje .
Aniai, Lietuvos I P(b) T ra kq nps l riti s k.o m ilt' lui tl ·
do va ujant, iš būrit! ,,Už tėvynG", ,,Iš tai s intojas" , ,,La isvoji Lie tu va" ir „P rgc1lė" buv o su ku rlt1 l-ji
ytt1ulo v.:irdo Tral l! pa rti za nq b riga da. J os vadu buvo pa l ir tas
Teo fil ius .t-,
1(011"iun skas, komi sn ru - J o ·ifc1s Nil ili nt1s, š tabo
vi r ~in inku e r gcjus
crgej0va . T rakt! brigadq sudarė
daugiau kaip 600 .i.mon iq 1• Įsa kym dė l br igados su l ūri
mo buvo rašo m r1: ,,t,dCtstJ būritĮ ruudo n ieji pt1rtiz,111
ai s.:1vo
pa sia ukoj ama ir clrqsia kova su pri eš u jo užnu garyje išsikovojo garbę ir ga l i.mybę su ivi enyli į pa rt izanq brigadą .. .
us ikūru s brigadai , Tėv yn<.' par 0 ik c1l,1Us iš mC't
sq
dar da ugia u kovinitĮ ir ctivers.initĮ vc iksmq pri eš pridą ir
jo komunik acijas" 2 •
šis
.ilnia us par tiza nq bC'trius - ,,l t'r· ·ytojq" - va das
Ju ozas ima navič iu (PC'traitis ), korniSM tlS Ivarws J efn' rno-
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PJ.\, f. 3377, op.

~ PA, f . 5 1,

13 P. SIMU

!),

b. ,l l, l. 10().

op. 5 1, b. ClH, l. 40- 41.
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vas; ,,Kovą "- vadas Ivanas V es elni c kis-Vasil e nka, komisaras Va clovas V ainuli s (Survila); ,,Mirtis faši zmui" - vadas Stasys Maziliau ska s (Krauk lys); ,,Ui pe rgal ę "- vadas
Samuil a s Kaplin skis, komisarė hi e na Borovskaja; ,,Pe rkūną "- v adas Vaclovas Ju se vi č ius (Sila s), komi sa ras Ivanas Vi šnio vas (Liudas); Adomo Mi c kevičia us vardo - vadas Stasys Juoza pavič ius, komisaras Vitoldas Senke vičius ,
sujungė vi enas š tabas (štabo viršininkas
l. V ese lnickis Va silcnk a), ir jie veikė, vadovaujami Lie tuvos KP(b) Vilniaus mie sto ir apskriti es pogrindinio komiteto sekr e toriaus M. Mic eikos. Šioj e brigadoj e 1944 m. ge gu žės mėn.
buvo 760 partizanų 3 •
Daug dirbo, organizuodamas partizanų j ė gas, partijos
Kauno miesto ir apskriti es pogrindinis komit e tas. Būriai
,,Mirti s okup ant a ms" - vadas Kost as Radionovas, komisaras D. Parfionovas; ,,Pirmyn" - vadas Michailas Ceiko,
komisa ras Dovydas Ratn eris; Vlado Barono vardo - vadas
Kostas lvanovas (Kozlovas), komisaras J e fimas Be lenkij
(Belkinas), - kuriuos sudarė 360 partizanų 4, suformavo
bendrą š tabą, vadovaujamą K. Rodionovo r.. Būrių „Už Tarybų Lie tuvą " Nr. 1 - komisarai
Petras Rybakovas, vė
liau Pe tras Trofimov as ; ,,Už Tarybų Lie tuvą" Nr. 2 v ada s Jakov as Belovas; ,,Už Tarybų Lietuvą" Nr. 3 - vadas Konr adas Lisauskas, komisnras Ivanas Gagarinas
(Mitk a ); grupės „Stas"- vadas Juozas Pikas; a tskiros komjaunim o grupės, kuriai vadovavo Mikas Vi lkauskas; Korėi agi no vardo grupės buvo bendras štabas, v adovaujamas
Lie tuv os KP(b) Knuno miesto ir apskriti es pogrindinio komit eto sekr etoriaus L. Solomino ir pogrindinio komiteto
n a rių F. Kru gliakovo ir P. Rybakovo 0 • Kauno būriai „Pabaru pė"- v ada s Piotra s Vasil enka ir Nr . 3 - vadas Andreju s Petr enka, komi snra s Pav e las Korpelovičius, kuri e
l••••••••••••
3

PA, f. l , ap. l , b. 4 12, l. 37:J.
PA, f. 5'j24, ap. l , h . l, l. 2.
G Bury s „ Pirmyn" , 1944 m. bi ri.ello mėn . persi kėl Qs l Kazlų Rudos
mi Hkus, įeJ11<1 l bu ritĮ gru pQ, ku riai v adovuv o L. Solom inas. Zr . PA, f. l,
ap. l , l>. 412, l. 4CJf,.
e 111l1kn1/ų tol buvo v iena br i~oda, norH orri anlzacl ni u atžvlli:ilu Ir
neapifor mintn. Būnal Ir g ru pės palaikė laimi i.:loudžl us ry lll ue Ir kov ojo
v ltm1 kaliems padedovo.
4
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apsk rity j e , s us 1v1en ijo į vi en ą gr upę,
Pi o tro Vas ilenko s. Ta ip pal b u vo suorgan izuol a grupė „B", kur iai va dovavo Povilas Sag aitis .
Tu o būd u Ka un o a psk r ityj e 1944 m . ..reikė 8 būria i ir
,J sa vara nki škos g rupės; ju ose iš v iso k ovo j o daug ia u
kaip 1000 pa rli za nų. Be to, Ka un e bu vo 3 rezervi nės grupės, ku rio ms prikla usė api e 200 žmo ni ų 7 • Jo s buvo vi sa da
pas iren gusios papild y ti lia udi es keršytojų e iles .
Ka ip jau minėta, dar 1943 m . pe nk i Rok išk io a psk rit ies
būriai s udarė 2emailės v ar do j ungin į . Tai s pačiais me tais
Panevėžio apskrityj e su sikūrė Gražinos vardo ju n ginys ,
o Švenčionių apskrit yj e - ,,2 algiri o" b ri ga da. Į ši uo s junginius 1944 m. įstojo n a ujų pa r tizanų . Pavyz džiu i, 2:emailės vardo junginyj e bu vo 348 partiza nai , Gra žinos va rdo
jun ginyj e - 175 žmonės, o „2:a lgirio" brig ados būriuo
se - 327 žmonės.
Ta čiau dėl to, kad Lie tuvoj e nebuv o dide lių m.iškų, ka d
buvo platus ke lių tinki ns ir tankūs telefo no r yš iai , pa rtizanai buvo priv ersti da uge lyj e Lietuvos apskričių v ei kti
nedideliais būriais ir a tskiromi s g rupėmis. Tok ios d isloka cijos pavy zdys yra Kęstu čio vardo b ū rys, kuri s bazav osi
Šiaulių apskrityje
(žr. 4 schemą ) 8•
Centrin ė grupė ir pa rt ijos a pskritie s kom itetas ba zavosi 10- 15 km. nuo Šia ulių, 3 k ilom et rai nuo pl en to ir
geležink elio Klaipėda-Šia ul i a i. Šioj e faš is tam s sv arb ioje gelež ink elio magist ra lėj e parti za nai nuvertė n uo bėg ių
l 1 karinių eše lonų, susprogdin o 6 pl ento tilt us. Be to , pa rtizanai susprogdino 5 pri eš o automašin as ir sunaikino k e1iolika kilome trų te lefono -te leg raf o lini jo s, nuž ud ė a pie
200 hitl e rininkq ir jų vi e tinių pa ka likq 9• Vo k ieč ių faš istinė karin ė vadov ybė buvo priv e rs ta ši ose v ie tose k o vai
su pa rti zunais 1944 m. išskirti da ugiau kaip 1000 karc iviLĮ 10 • Tačiau p artizanai, gerai paži ndami vi e tas , palaikoba zavos i

Kėd ain ių

vadova uj am ą

r

~

'••••••••••••
7

PA , f. 26, op. l , b. l , l. 13; f. 15409, up . l , b. l , l. 14- 15;
f. 5339, op . 3, b. l, l. 18- 19.
8
4 schr ann sudury l<1
, rem iunli s Pnr lnrc hyvo medžiogn (žr. f. 3377,
op. 3377, b. 4, f. 3377. op . 27, b. 13; f. 63, np. l, b . 1- 11; np. 2,
b. 1- 7 1), taip pnl B. Bročo knygą „ Suoll s per gclcži nkelĮ".
o PA, f. 63, op . 1, b. l , l. 12; f. 3:177. op. 3377. b. 4, l. 18.
ao PA, f. 63, op . 1, b . l, l. 8.
195

mi vietinių gyventojų, sumaniai manevruodami , pasprukdavo nuo pri ešo , išsekindavo jį, darydavo jam didelių
nuostol i ų.

Lie tm-os partiz anin io judėjimo štabo veiklo je, kaip ir
anksčiau, svarbią vietą užėmė klausimai , kaip aprūpinti
po gr indininkus ir partizanus ginklais , ša udmenimis ir kitomis materialinėmi s pri emonėmis. 1944 m. štabo pastan gų dėka partizanų ir pogrindirunkų aprūpinima s labai pagerėjo. Pavyzdžiui, j eigu 1943 m. Vil niau s apskriti es partiza n ai gavo l lėktuvą karinių krovinių, tai 1944 m.- 65.
Rok iškio apskr ities partizanams 1943 m. buvo nul eista iš
11
5 lėktuvų karinių krovinių, o 1944 m.- iš 15 • Trakq
12
partizanų brigada 1944 m. gavo 30 lėktuvų krovinių •
Tolimojo skridimo lėktuvai nuolat gabeno ginklus , vais tus , literatūrą ir kitok ius vertingus kro vin ius, k uri uos pa rtizanams jie nul ei sdavo Kazėnų mišk uose , pr ie . -aručio
ežero, Rūdninkų gir ioje, Kazlų Rūdos miškuos e, Panevė
žio, Biržų, Ut enos apskričių roJškuose ir kitose partizanų
būrių ve ikimo vietos e . Reikia ypač pabrėžti didžiulę
VKP(b) CK pagalbą, sprendžiant šiuos ir kitus gyvybi nius partizanin io judėj imo vystymo Liet uvo je uždavinius.
Daug ginklų ir šaudmenų Lietuvos partiza nai gavo
1944 m. pavasarį. Pav yz džiui, 1944 m. gegužės 8 d. įsaky
me Trakų partizanų brigada i buvo ra šoma: ,.Tėvynė
mums davė kov inil1 pirmaklasių ginklų: minosvaidžių,
kulkosvaidžių, automatų, karabinų, šautuvų ir pak an kamai
šaudm enq. Ginklai mums duoti mušti vokiškiesiems faši stiniams okupantams, vejant juos iš mūsų Tarybinės žemės" 13 •

Artėjant Tarybų Lietuvos išvadavimui, Lietuvos KP(b)
CK ėmė atitink amai rengti partinius organus pr iešo užnug aryje. Lietuvos KP(b) CK savo plan e partizanų būrių
koviniams veiksmams išvy styti 1943- 1944 me tų žie mos~ava sa rio laikotarpiu numatė mobilizuoti visus gyve ntoJus aktyviai pri ešintis fašistiniams grobikams, masiška i išvarant tarybinius piliečius į Vokietiją, naikinant ir išve ,.•■•••••••••
11 Duo menys

12
13

pa imt i iš PA , f. l , ap. l , b . 40 1-4 17.
PA, f. 3377, ap. 9, b. 41, l. 128.
PA, f. 5 1, ap . 1, b. 6a , l. 33.
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l

žant liaudies turtą. CK pasiūlė partinėms organi za cijoms
paruošti vie tas žmonėms ir gyvuliams paslėpti, sukurti
visos e gyve namose vi etovėse spec iali as grup es kovai su
besitraukiančių okupantų specialiomis da limis - padėgė
jais ir būriais, grobusiais liaudi es turtą 14.
Pogrindinės partinės , komjaunimo, antifašistinės organi zacij os tomis dienomis vykdė stambias diversijas, naikino hitl erininkus ir jų pagalbininkus. štai kai kuri e pavyzdžiai iš pogrindininkų veiksmų Vilniuj e . Mieste buvo
sukurti koviniai tr eje tai. 1944 m. sausio mėn. pradžioj e
ji e susprogdi no elektros transformatorių, ir dvi paras
miestas liko be šviesos 15 • Kitas kovin is tr ej e tas vasario
23 d . padegė autoremonto dirbtuves, kur sude gė 60 suremontuotų mašinų 16• Per vieną dieną Vilniuje buvo nužudyta 13 patrulių, kurie miesto gatvėse tikrino dokumentus 17.
Prasidėjus Raudonosios Armijos žiemos puolimui, Centrinis partizaninio judėjimo štabas nutarė sustiprinti „bė
gių karą", pavadinęs šią priemonę „žiemos kon certu".
Centrinio štabo 1943 m. gruodžio 16 d. nurodym e buvo
sakoma , kad, žiemos puolimo metu sudavus masinį smūgį
vienu laiku geležinkeliams, priešininkui susidarys dar
blogesnės sąlygos 18•

Pagal Lietuvos partizaninio judėjimo štabo parengtą
„žiemos konc erto" operacijos planą kiekvien am partizanų
būriui buvo išskirtas tam tikras geležinkelio ruožas . Lietuvo s partizaninio judėjimo štabas savo įsakyme par eikalavo: ,,. .. Atitinkamai pasiruoškite operacijai (žmonių
apmokymas ir paskirstymas, medžiaginės dali es paruošimas), ku ri maksimaliam efektui pasi ekti bus vykdoma
vienu laiku visuos e kelio ruožuose" 19• Uždavinys buvo
visur dezorg anizuoti priešo transporto darbą.

••••••••••••

PA, f. 1, a p . 1, b. 2, l. 15- 28.
PA, f. 1, ap . 1, b . 410, l. 2.
16 Ten pal, I. 297; M . Mic eika, Viln ius nen ulenkė galvos, .,Tiesa",
1964.VIl.17.
11 PA, f. l , a p. l, b. 6 1, l. 55; M. Mi ceika, Vilnius
n enu l enkė galvos ", ,.Tiesa ", 1964 .VII.17 .
18 PA , f. l , ap . l, b . 2, l. 15.
19 PA, f. l , ap. l, b. 2, l. 9.
14
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Lie tuvo s KP Pietų ir Šiaurės sncių komit etai, vykdydami Liet uvos par tizaninio judėjimo štabo nurodymą, vi suose liaud ies keršytoj ų būriuose ėmė rengti naujas
sprogdintoj ų grup es , mok y ti jas „bėgių karo " m etodų.
,,Bėgių k aras" visur buvo susijęs su dideliais sunku mais . Kas pu skil ometris pri e geležink elių buvo įrengtas
okupantų bunk eris su kar eivia is, ginkluotais kulkosv~i džiais, be to, okupantai su:;tiprino pylimų sargybą. Jie
išleido specialų įsakymą dėl „mirti es zonos" įvedimo;
pag al šį įsa kymą ni ek as negalėjo prisiart i~ti pr ~~ gel~žink elio arčiau ka ip p er 100 metrų 20 • Arti gelezmkehų
s tovėję gyventojų pastatai buvo nugriauti, o medžiai ir
krūmai iškirsti. Tačiau ir šios priemonės nepadėjo.
Nor s geležinkelių linij as saugojo didelės vokiečių jė
gos, o šalta žiema dar labiau sunkino padėtį , bet „žiem?s
konc ertas " praėjo labai sėkmingai. Nuo 1944 m. saus10
iki ko vo mėn. Lietuvos part izana i sugad ino 59 000 metr q
geležinkelių pylimų 21 •

Partiz anai energing ai ardė j udėjimą priešo komun ikacijose, sprogd ino tiltus, puldinėjo įgulas ir k olonas, negailestingai naikino pr iešus, tu o la bai padėdami puol a~ čioms Raudonos ios Ar mijos dalims . šta i duomenys api e
Lietuvos partizanq pa darytus nuostolius 1943 m. antraja me pusm etyj e ir 1944 m. pi rmajame k etv irtyj e 22 •
Per šeš is

Sunaikinta

19-tJ

m.

mė nesi us

Ešel onu
..... .... .... , , , • • • • • • · · · · · · · ·
Garvežių (de p e) ... .. .... • • • • • • • • ·
Vagonq
.. . .. , , , • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Geleži nkeli o pylimtĮ (km) , .. • • • • • • • • • • •
Ge leži nk e lio ir kito ki tĮ tilttĮ .. . , • • • • • • • •
Tele fono-t eleg ra fo ryšio lin ij tĮ km • • • • • ,
Požemini o k a be lio (km) .. , , , , . , • • • • • • • •

59
61
1230
6,5
9
77

300

Pe r tris
1944 m.
mėnesius

41
26
528
59
10

141
485

••••••••••••
20 Parti jos ist orijos institutas pr ie Lietuvos KP CK. DokumenltĮ rin k inys , N r. 388, l. 18.
21 Lie tuvos
Komun isttĮ
par tij os
isto r ijos klausirųai, \( i lnius,
196 1, p. 158.
22 PA , f. 177 1, ap. 16, b . 109, l. 14.

Tęsinys
Sunai ki nta

.. .........
. . .............
..
Lėktu vq
..................
.• ..........
Aut omašinq
.... .. .......
. .. .. .. ..... .
Sandėlitl, garažq, barakq
.... . ........
.
Gamyk lq, fabrikų, dirbtuvi ų .........
.
Pašaro (tonomis) .....................
.
Įgulti . .... .. .....
. . ...... .. . .... . ..... .
Nufod yta ka reivių ir karininkų .. . . ..... .
Sužeis ta kareivių ir karininkq .......•..
Bėgit1

....

P~r šeši s
1!)43 m.
na 1n('s lu s

1189
16
17
16
12
7220
4
1248
342

l

Per tri s
1944 lll ,
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Kašn ickis, V . Meščeriakovas, Kovos puslapiai, p. 60.

pri e laužo. štai iš trau-

Ten, kur mes suruošiam savo krosą ,
Iš fašistinit1 šunti pad arom košę ;
Traukini ai j orą lekia,
Pri ešai laksto kaip patr akQ,Parli zanai v iskam pasi ru ošę !

1170
73
14

Mušim priešą mes nega iles tin ga i,
Mums ir ginklq, ir drąsos n es tinga!
Mes kovosi m už Tė vyn ę

4

*

1

Šventą kovą žūtbūtinę,
Kol laimėsim pergal Q did ingą! 24

984
16

Pavy zdžiui, būrio „Už Tarybų Lietuvą", veikusio dau giausia Kauno apskriti es teritorijoje, kovinių veiksmų
žurn ale vi enas po kito eina trumpi užrašai:
„Geležink elis Kauna s- Jon ava, ta rp Pal emono-Amalių
stočių. Susprogdintas garvežys ir 4 vagonai su karo reikmenimis . Geležin kelio prastovėjimas - l parą".
,,Geležinkelis Kaunas -Š iauliai, tarp stočių Jon avos 2:eimių sunaikintas ešelonas - garvežys, 8 vagonai su karin e technika. Suna ikinta apsa u ga".
,, Jonavos-Kaišiadorių ge ležink elis, susprogdintas ešelon as su kariniu kroviniu . 4 vagona i sunaikinti, 3 vagonai apgadi nti" 23 •
Sprogdinant šiuos pri ešo eše lonus, dalyvav o L. Solominas, F. Krugliakovas, P. Ryba ko vas, P. Trofimovas,
L. Zavirkinas ir kiti. L. Zavirkino grupė panau dojo pačių
pagamintą miną, padėjo ją ant ge ležink elio pyli mo netoli
Jon avos ir susprogdino pr iešo ešeloną su karine technika
ir gyvąja jėga.
Būrio „Už Tarybų Li etuvą" sprogdintojų grupės, ieškodam os silpniausiai saugomų geležink elio vietų, kartais nueidavo toli nuo bazės. Tokie žygiai, sunkūs ir pavo jingi,
būryje juokais buvo vadinami „krosa is". Partizanas Lionia Briljantovas, dalyvavęs dauge~yje diversijų, sukūrė
23 / .

kuri dažnai buvo dainuojama
ka iš šios daino s :

m ėnesi us

• Nė ra cluom en\Į.

••••••••••••

dainą,

Tarybi nis informacijų biuras tomis dienomis da žnai paLiet uvos partizanų laimėj imus. Antai 1944 m.
vasario 11 d. jis pranešė, kad Kauno rajon e veikiantys
partizanai nuvertė nuo b ėgių 4 pr iešo karinius eše lonus,
eil ėje vietų sugadino
geležink elio pylimą 25 • Kitam e
{1944 m. vasario 14 d.) prane šime buvo sakoma: ,,Lie tuvos
partizanų grupė iš „Za lgirio" ir „Vilniaus " būrių susprog dino geležin kelio tiltą ir nuvertė nuo bėgių vokiečių karinį ešeloną , važiavusį į frontą. Visas traukinys sudaužytas . Sunai kint a daugiau kaip 200 pri ešo kareivių ir karininkų. Kitame rajon e taryb iniai patriot ai susprogdino
tris
vokiečilĮ karinius traukinius
ir nupiovė 20 kilometrų telefono-t elegrafo ryšių linijos" 26 • Drąsią ope raciją įvykdė
būrio „Mirtis okupantams"
part izana i. Ji e 1944 m. vasario mėn . užpuolė siaurojo gelež ink elio stotį, nužudė voki ečių sargybą, suna ikino sandėlius, tris garvežius ir kelias platformas 27 •
Didelį smūgį Lietuvos partizanai smogė priešui 1944 m.
baland žio mėn . Kosto Kalinausko vardo partiza nų būrys
balandžio mėn . nuvertė nuo bėgių 7 priešo karini us ešelonus 28 , o „Vil niau s" būrys - 6 29 • ,,Išlaisvintojo" , ,,Kovos"
būritĮ partizanų grupė nuvertė nuo bėgiLĮ pen kis pri ešo
žymėdavo

••••••••••••
24
25

26
27

28
29

l. Kašnickis, V. Meščerlakovas. Kovos pus lapiai, p. 61-6
Coo611.1eHHlICoaeTcKoro J1HcpopM61op o , T. 6, l 944, crp.

2.
71.

Ten pat, p. 75.
Ten pat, p : 103 .
PA, f. 61, ap. l , b . 1, l. 68- 69.
PA, f. 57, ap . l, b. l , l. 28.
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eše lonus. ,,Keršyto jo ", ,,Už pergal ę " ir Adom
Mickevičiaus vardo būrių partiza nai da u gia u kaip 700 vi e~
tų susprogdino bėgius 30•
1944 m. balandž io ir gegužės mėn. Lie tuvos partizanq
brigados ir būriai įnirtin gai kovojo pri ešo komunikacijose, k asdien vis didind ami smū gius . Sprogdintojq ir div ersinės grupės sistemi n gai ardė gelež ink elius . Antai 1944 m.
balandžio 27 d. naktį Lietuvos KP(b) Pietų sr iti es pogr indinis komit etas suorga ni zavo vi enkartinį kelių partizanų
būrių smū gį gele žink elio magistralėse, e inančiose į Viln ių.
Šimtai Adomo Mickevičiaus vardo, ,,Ke ršytojo", ,,Už pergalę" , ,,Kovos", ,,Mir tis fašizmui", ,,Mirtis okupantams"
pa rtizanų būrių stai ga užpuolė pri ešo komunikacija s. Kel etą valandų nenutrūkstamai tratėjo sprogimai.
Tą naktį
31
pa rtizanai susprogdino bėgius 1020 vietų •
,, Perkūno" partizanų būriui (būrio vadas V. Jusevičius)
buv o paskirtas ge ležink elio ruožas Vilniaus - Lydos magistralėje. Pri e geležink elio partizanai susidūrė su hitlerininkais ir privertė juos pasitraukti. Kie kvienas partizanas
neš ėsi po 8 kilogr am us tolo ir stengėsi kuo daugiau išsprogdi nti bėgių . Minas ji e dėjo, dirbdami poromis. Į kas
antrą bėgių sandūrą buvo dedama . po 200 gramų tolo .
Būrys iš karto pradėjo veikti šešių kilometrų gel ežinkelio
ruože. Visas geležinkelis tratėjo nuo sprogimų. Tą naktį
,,Perkūno" partizanų būrys suardė bėgius 8 kilometrų ruože. Sprogdinant bėgius, pasižymėjo partizanė Jadvyga
karinius

Visockaitė (Mėlinytė).

Tokių

pavyzdžių

galima pateikti daug. Vi en tik
mėn. Lietuvos
partizanai nuvertė

1944 m. balandžio
48 pr ieš o eše lonus 32 •
,,Bėgių k aras " sukėlė didelį efektą. Tomis dienomis,
kai puolė partizana i, traukinių judėjimas nutrūko visuose
geležink eliuo se, o kai kurios linijos (Vilnius - Daugpilis,
V ilnius - Gardinas ir kito s) neveikė po kel etą savaičių.
Nutrūko jud ėj imas naktį. 1944 m. balandžio 30 d. Lietuvos

........ .....
3

° Coo6tųeHirn

31

32
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CoseTCKOro 11Hq:>
OpM61opo, T. 6, CTp. 218 .

PA, f. l , ap . l , b . 77, l. 84.
„Tarybų Lietuva ", 1944.VI.6.

KP(b) Vilniaus mi esto ir a psk ritie s pogr indinio komit et o
sek retoriu s M. Mic eika pranešė: ,,Ryši um su padažn ėju
sia is ešelonų susprogd inimais ir „bėgi ų karu" nak timis geležink e lio sąstatai bev eik n eina" 33 • Zemaitės vardo partizanų junginio vad as A. Rag uotis savo atask aito je rašė, jog
trys mėnesi ai iki Raudono sios Armijos atėjimo ji e sustabd ė naktį judėjimą geležin k eliu DaugpilisRoki škis ir be vei k me tus neįleido vokiš ko policininko į kaimą 34•
1944 m. ge gužės mėn. Lie tuvos pa rti zanų kova gelež in kelių magistralėse dar padidėja . Ge gužės mėn. vien tik
stambūs Liet uvos partizanų būriai nuvertė nu o bėgių
43 pri ešo karinius ešelonus 35 , iš jų Trakų brig ados bū
riai - 15 36 , Kosto Kalinausko vardo būrys - 12 37 , ,,Zalgirio" - 7 38, ,,Bičiulių "- 5 39 . ,,Vilniaus" būrio par tizanų
grupė susprogdino
pri ešo ešeloną tuo metu, kai jis ėjo
per geležinkelio tiltą. Traukin ys nuvirto nuo tilto. Garvezys ir visi vagonai buvo sudaužyti į šipu lius 40 •
,,Partizanai smogdavo sunkius smūgius vokiečių kariuomenės užnugariui ir komun ikaci jo ms,- rašė „Pravd oje" Lietuvos partizaninio judėjimo štabo viršininkas, Lietuvos KP CK sekr e torius A . Sniečkus.-,, Bėgių karas" ir
ešelonų spro gdinimai
gerokai paral yžiavo geležinkelių
jud ėjimą ir transportą į frontą. Spro gimai k eliuos e nesulaikomai didėjo . Lie tuvos parti zanų tarp e y ra d aug sprogdintojtl, kuri e susprogdino po 10- 20 pri ešo ešelonų,
o vienos sprogdintojų grupės vadas, vėliau pak eltas būrio
vadu , yra susprogdinęs net 37 ešelonus!" 41
Pietų srities partizanų būriai sugebėdavo paimti į nelaisvę net visą priešo
traukinį . Bendromis dviej ų trijų

········
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33 PA, f. l, ap . l , b. 412, l. 15.
PA, f. 43 , ap . l , b. l, l. 41.
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35

„Tiesa ", 1944.VI, N r. 24.
PA, f. l, ap. l , b. 412, l. 469.
':f1 PA, f. 6 1, ap . l, b . 1, l. 2 .
38
PA, f. 60, ap . l, b. 1, l. 4-5.
39 PA , f. 59, ap . l , b. l. l. 72- 73.
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būrių j ėgomis būdavo org anizuoj ami karinių traukinių, einančių iš Grodno į Vilnių užpuol imai. Parti zanai išsidėsty

dav o pr ie geležinkelio. Kai eše lona s priva žiuodavo, mina
būdavo susprogdinami bėgiai ir iš visų turimų ginklų atidengiama ugnis . Partizanai puldavo ešeloną ir bevei k visada jį paimd avo be didesnių nuostolių.
1944 m . pavasarį Lietuvos part izanai atliko n emažai ir
didelių diversijų, Kaune jie susprogdino 5 k a riniu s sandė
liu s 42 , p rasigavę į Tr akus, sunaikino kalėjimo sargybą ir
išvadavo 45 tarybi nius piliečius 43• Vilniuje partizanai suspro gdino geležinkelio depo elektros transformatorius, sugadino geležink elio remonto dirbtuv es 44 •
Labai drąsų žygdarbį atliko partizanq grupė Švenčio
nių mieste. Vietiniai gyventojai kreipėsi į pogrindininkus,
pr ašyda mi atk eršy ti Švenčionių apskriti es fašistiniam komisarui Fricui Oliu i, kuris 1942 m. gegužės 19-2 0 d. dalyvavo, suna ikina nt 500 žmonią Jo įsakymu buvo vykdomos masinės gaudynės miesto gatvėse, suiminėjami ir
šaudomi gyventojai. Lietu vos KP(b) Šiaurės sriti es pogrindinis komit etas , atsižvelgdamas į gyventojų prašymą, įpa
reigojo „žalgirio" būrio komjaunimo grupę likviduo ti
fašistinį budelį. 1944 m. kovo 24 d. gerai apsiginklavę
kom jaunuoli ai dvejomis rogėmis atvyko į švenčionis.
Žvalgybą čia atl iko Albinas Guiga. Pastatę gatvėje postus,
komj aun uoliai Stas ys Andriukaitis (Matis) ir Vytaut as
Dvarionas (Miceika) su „dovanų" komisarui mai šu ant
pečių įėj o į apskriti es komi sa ro patalpų koridorių, kur
buvo daug žmonių, atėjusių čia su dovanomis išsipirkti,
kad jų nepasiųstų į katorginius darbus . Abu komjaunuo ~
liai įsimaišė la ukiančiųjų minioj e. Tuo mom entu Olis išėjo
į koridorių. Driokstelėjo šūviai, fašistinis bud elis krito :
Kartu buvo nušautas ir jo pavaduotojas Ernstas Heinemanas, atskubėj ęs į pagalbą savo viršininkui 45 •

••••••••••••
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CooGI.Ųemrn ConeTcKoro l1HCĮJOpM61opo, T. 6, cTp. 71 .
PA , f. l , ap. l, b. 411, l. 78 ; T. Mončfunskas, Rūdn inktĮ girios

p art izanai, p. 297-304.
H „Tarybų Lietuva ", 1944:VII .24.
45 Br. Urbanavičius, Liaudie s keršyt oj ai, p . 302-325;
Sakalai broleliai, p . 231-2 36.
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Sudėtingas

uždavin ys buvo pavestas partizan ei Larisai
Jako v levai. Ji turėjo sužinoti, kaip išsidėstę pri ešo dali·
niai Daugpilio rajon e, ir nustatyti traukinių judėjimo gra fiką. Atvykusi
į Daugpilio
stotį, ji vokiškai
paka lbino
dispečerį, kuris pakvie tė ją į savo kabinetą. Ji ems besikalbant, pradėjo poškinti zenitinės, pasigirdo smarkūs
sprogimai. Tuom e t Jakovl eva priėjo prie stalo , iš stalčiaus
ištraukė krūvą popierių, suki šo juos į rankinuką. Po to
paėmė nuo stalo stoti es schemą, traukinių jud ėjimo grafiką artimiausiam
laikui ir nepastebėta išėjo iš k ambario.
Drąsi partizanė atliko nemaža tokių žygdarbių.
1944 m. balandžio 10 d. partizanai smogė e ilinį smūgį
priešo įgulai Večioriškių kaim e . Atid žia i išžval gę a plinką,
būriai „Pirmyn" ir „Mirtis okupantams"
auš tan t apsupo
fašistus ir pašalino sargybinius. Paskiau pagal būrio „Pirmyn" vado Michailo Ceiko signalą jie ėmė uraganiškai
šaudyti į priešą. Apkvaišę fašistai vi enais baltiniais šoko
iš kareivinių, patekdami į kryžminę pa rtizanų ugnį. Partizanai, nukovę 5 priešo karininkus ir dau g kareivių, sutriuškino priešo įgulą. Be to, j ie paėmė trofėjų: ku lkosvaidį, automatų, šautuvų, daug šaudmenų ir įvairios amunicijos 46 •
Siekdami žūt būt susilpninti partizanų veiksmus, okupantai suorganizavo pri eš juos kele tą baudžiamųjų ekspedicijų. Šiuo kartu ji e visas savo pastang as skyrė partizanų būrių štabams ir bazėms sunaikinti, n es dabar jas, pa didėjus partizanų skaičiui, buvo palyg inti n esunku aptikti.
Į Lietuvos partizaninio
judėjimo istoriją įėjo mūšis su
fašistais 1944 m. balandžio 14 d. Inkleriškių kaim e, Trakų
apskrityj e . 500 hitlerininklĮ baudžiamasis būrys su tankais ir 2 šarvuotosiomis mašinomis, žygiavęs Trakų partizanų brigados 47 dislokacijos link, 5 val. ryto kryžkelėje,
trys kilom e trai nuo lnkleriškių kaimo, susidūrė su Michailo Telnovo grupe iš „Išlaisvintojo" būrio ir partizanų grupe iš būrio „Už Tėvynę"; ji e grįžo iš užduoti es į savo bazes k eliu Ozerancai - Pot erkai. M. Telnovas

·········•·
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S. Apyvala,
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PA, f. 24, ap. l, b . l, l. 33.
PA, f. 3377, ap . 9, b . 4 1, l. 144.
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ir radėti saud~ii į \-okieėi ų m a · inas , ti kė
. ama--5 ~ ,' ~i.i baudėjus ir į pėti lik usiu bazėse part i::.3.::1· :: kad j?e pasiruoštų ·O\·ai , o In · eri · kių ka imo oy.
Yc...·o jai ?c-Sitra kt . į mE.·ą . De Y-yni par tiza nai stojo
'! :m::s: m :a" ·sta.i.
, , gm~· uotais tan kais , patrankomis ir kul~ S\""3i
',:,;·- "' d~ ami i~ sautU\-Ų ir automatų, svaidy3.1:11 ....
~ni5, p,anizanai pamažu traukėsi Jaloyės kaimo
· '· ;Dė~e oe..~ · saso bazių partizanu s ir valstiečius
·~e.: · : ~-~---~, ~s e: en..t.
a baudžiama sis būrys. Trakų bri ~
,,, i. ; · · -: · ..Cž Tė,~""!lę ·, ,.Lai ,-oji Lietm ·a ", .,Pergalė",
. :~~6---.:.:::
:o ·o , užėmę prie lnkleriilių kaimo iš a nks to
_ - -~~.ą
·ją. a tomatų ir šautm-ų ugnimi at :-ė::::e • •:.:e:-'~
• a aką -5 • Baudėjai pa lei do tankus ir net
::b.'-r:::e:e:~,r - 3e• ir sį kartą partizanai mino sYaid žiais
·- :::&a-~ •25 5c..:.·1.:Yais atmušė priešo a taką . Penkias
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:-:-_:
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:1=::·•~ ::~
·o ž:r:x>:R~ farijaną, paskiau buo že sutrupi co :G:: ~
krr.t:.n~ persmeigė durklu. Fašistai nužu ė'= 1 ::::::.....:..s
yžam f'C - · Lle m ·os KP(b) Trakų apskr ities
-:----h·
•o MJ::; i "E iO in.:,-tru.ktoriaus Antano Gibnerio ,·ait:'";·:: :ž::r:o:E..\7adimiro Janče,-s1 - ·o namuose fašist ai nu :~,::,~.-D'> SE:I~:ę _ fu02cl ir padegė namą. Buv o nuiu dyta
::::,:-r;-• ::.~,a ~:k
su dukra Alfreda. Prie motinos , Yialvi ~ jc:Jčf:-\ .:kos . :;:,~s...ai
nužudė jos sūnų Janušą, o pask iau
=·· ;;- r, - ,.., !:" rr:otifl? H!l!er irunt-~ kaime nužudė iš viso
:3 •;;,·, :; g:.-.·e:to:ų ~ ? :,i:::...:!
sais ·.·<2:-:..sn_ais Trakų brigada isstūmė baudėj us
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legi onus " len kų buržuazinių nacionalistų vadeivos steigė,
~e tik norėdami padėti vokiškie si ems grobikams:
k_art~
rengėsi ko v ai su tarybin e san tva rk a Vilni aus kr aste, sieke
pr iJungti "ilnia~ kr ašt~ ~r ~e Lenk!jos. .
.
Lie tuvos partizanų buna1 , atmusdam1 tokias lenkų bur:
žuazinių nacionalistų gaujas, ne kartą buvo atsidūrę labai
sunkioje padėtyje, nete ko da ug žmonių.
.
Pav yzdžiu i, vokiški eji fašistiniai grobikai, sutraukę d1·
deles jėgas, 1944 m. ko vo l d. auštant pradėjo puoli~~
pri eš Kosto Ka linau sko vardo partizanų būrį, kuris _veik~
Pabradės rajon e. Faš istus labai erzino tai , kad partizanai
buvo isitvir tinę arti Viln ia us ir puldavo jų įgulas, sprogdino ;eležinkelių eš elonus. Pirmo sios fašistų atakos buvo
o
-sėkmingai atmuštos.
1ūšis truko 4 valandas.
Bet Jegos
buvo nely gios (tarybinių partizanų buvo iš viso 43, o vokiškųjų fašistų kartu su lenkų buržuazini ais nacio_?alis~ais
iš vadinamosi os „Armija
Krajova " apie 800 zmoruų) .
?\ars iai kovodami, partiz.anai nukovė ir sužeidė 72 pr ie~o
kar eiviu s. Partizanai šiame mūšyje neteko 24 žmonių " 1:\"arsiųj ų mirtimi
krito būrio vada s Ed uarda s Bale išis
(Tauj ėnas), partinės organizaci jos sekretorius
K_a:?' s_ Petraus kas (Manaitis), būrio ypatingojo skyriaus VIrs1mnkas
Antanas Vėbra (Aras ), ku lkosvaid ininka s Ivana s Gele vas ,
Ivana s Lazarevas, Aleksejus Bacharevas, Michailas ir
A leksejus černovai, Michailas !supovas , Fiodoras 1:1a1~e~
vas ir kiti. J ie nepabūgo gausaus p riešo, kovoJo iki
paskut inio kraujo laso, todėl ir kiti partizanai galėjo išvengti smū gio. Po šio mūšio Kos to Ka lin aus_ko ".'ardo p~rtizanų būrio vadu buvo pas kirtas narsus liaudie s k ersy tojas B. Urbanavičius, o komisa ru - L ~and~kinas.
.
Sis partizanų susidūrimas su lenkų nacionalistų gauJO·
rrus buv o ne vieninteli s. Pavyzdžiui, 1944 m. kovo pradbo Je lenkų nac 1on ali stai užpuolė baltarusių Voroš ilovo
vardo brigados partizanus. Nely gioj e ko voje didvyriškai
žuvo visi partizanai.
.
. . .
Kiek anksčiau toje pačioje vie toje lenkų burzuaz1m a1
na ciona list ai sulaikė komjaunuolį par tizaną Abramą J~

ye
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~• Br. UrbanavičiUJJ, Partizanų kautynių vietose, Re..-oliucims judė
p. 629; Br . Urbanavlčlus, Liaudi es keršyto jai, p . 348 .
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selevičių (Ziugžda). Jie jį žvėriškai kankino,

o paskia
sukapoję partizano kūną į gabalus , paki šo po ledu . Maž~~
žemį valstie tį Vilosevičių, kur io namuo se ba zavosi partizanai , l enkų naci onalista i smarkiai sumušė, o po to sušaudė . Jo dvid ešimti es me tų sūnui komjaunuoliui
Vladislavui g yv am nukirto rank a s ir jį paki šo po ledu .
Partizanai kaitaliojo gynybą su puolamaisiais veiksmais. Pavyzdžiui, Rūdiškių geležinkelio stotyj e, arti Vilniaus, bu vo vand entiek io bok štas , iš kurio garv ežiai
imdavo vandenį. Trakų partizanų brigados vadovybė nuta~ė jį suna ikinti ir taip paral yžiuoti traukinių judėjimą
bei sutrukdyti pri ešui gab enti į frontą kariuomenę, šaudmenis, -~egalus, maisto produktus. Pavojinga ir sudė tinga
operac1Ja bu vo pa ve sta „Išlaisvintojo" būriui, kuriam vadov avo Kon stantinas Izvekovas. Partizanų žvalgai de taliai
ištyrė van denti ekio bokšto užtvarų sistemą, jos vidaus
į rengimą, sužinojo , ki ek sa rgybinių ją saugo ir kada jie
keičiasi. Padė ti miną bu vo pav esta pabėgusiam iš hitlerin~s ~~laisvės karin inkui partizanui Stepanui Ivanovui, piome nm Serg ejui Vakulinui ir buvusiam Kauno darbininkui
Eliju i Varšavskiui.
Vieną 1944 m. balandž io mėn . naktį part izanai perėjo
gerai saugomą geležinkelį, užmušė sargybinius, perpiovė
ke turia s eiles spygliuotos vi elos, pašalino kitus sargybinius ir atsi dū rė už medinės tvoro s. Per kelias minutes j ie
a tsidū rė mašinų sk yri uj e, padėjo ten miną, įstatė de tonatorių, u ždegė dagtį ir išėjo. Partizanai jau buvo saugioje
~ietoje, kai driokstelėjo kurtinantis
sprogimas. Iškilo
lie psnos stulpa s. Rūdiškių stotyj e vandenti ekio bokšto nebeli ko. Prieš o traukini ų judėjimas Vilniaus - Gardino ruože kur iam laik ui buvo paralyžiuotas 52 •
Aktyviai tuo metu veikė ir kiti Lietuvos partizanų bū
ria i. An tai pa gal Kauno partinės organizacijos užduotį
būrys „Už Tarybų Lie tuvą " išvad avo iš PravieniškitĮ koncen tracij os stovy klos did el ę grupę politinių kalinių 53,
Kaun o geležinkelių depe grupės „Stas" pogrindininkai

.Į,,

jvykdė eil ę diversijų ir dėl to buvo sugadinta 22 garv eiiai bei kelios deš imtys vagonų 54.
Per pirmuosius 1944 m e tų penkis mėnesius vi en tik
stambūs pa rtizanų būri ai suspro gdin o 11 gele žink eli o tiltų ir 201'7 vietų bė gius, sunaikino
:23 1 km telefo no-t elegrafo ryšių linijų ir 106 automa šina s, su ga dino 10 ga myklų ir dirbtuvių, gaminus ių priešui karinę produkciją.
Per šį laiką liaudi es k eršytojai nukovė 87 pri ešo k arin inkus, 4477 kar eivius ir policinink us, su žeidė 56 karin ink us
ir 3289 kar eivius, paėmė daug trofėjų 55.
1944 m. partizanini s judėj imas Lie tuvoje da rėsi v is
masišk esnis. Gyventojai visur aprūpi ndavo liaud ies ko vo~ojus maistu, o dažnai ir ginklai s, sut ei kdav o j ie ms
prieglobstį, slaugydavo ligonius ir sužeistuos ius, pra nešinėdavo partizanams apie prie šo judėj i mą ir pl anu s. ,,Va lstiečiai,- rašė vi eno pnrtizanų būrio vada s,- partizanų
būriams duoda maistą, aiškina kelius , nurodo vokiečių policijos bei kareivių koncentracijos vietas" 56 •
. . Lie tuvos liaud is parti zanus laikė savo ištikimais gynė
J~Is nuo siautėjančių hitlerinių ba nditų ir jų paga lbimnkų. Partizanai išgelbėjo tūkstančius Lietuvos dar bininkų ir valstiečių nuo hitlerinės vergovės ir mob ilizaci jo s.
į vokiečių armiją, padėjo valstiečiams ko voti pr ieš plėši
kiškas maisto produktų prievol es bei rek vizici j as. N e ka rtą partizanai atėmė iš okupantų ir grąžino valstiečia m&
iš jų pagrobtus javus ir gyvulius. Pav yzdžiui, Ukmergės
apskrityje baudžiamasis būrys 1944 m. birž elio mėn. pir mosiomis dienomis ėmė grobti iš gyventojų gyvulius.
Būrio „Už Tarybų Lie tuvą" Nr. 3 parti zanai slaptai apsupo baudžiamąjį būrį tarp Pa girių ir Siesikų miestelitĮ ir jį
sunaikino, o gyvulius grąžino va lstiečiams 57 •
Daugiau kaip 40 stambių ginkluotų susi dūrimų už gyvulius ir javus patyrė partizanai Lietuvoj e per pirmuosius .
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penkis 1944 metų mėnesius 58 • Gindami gyventoj us nuo
plėšimo, partizanų būriai sw1aikino daugiau kaip 200 hitlerininkų. Hitl erinin kai negalėjo neba udžia mi naikinti Lietuvos kaimų 59 .
1944 m. vasarą Lietuvos liaudies par tizaninė ko va pri eš
hitl eri nius gro bikus pasiekė didžiausią užmojį. Istorinio
Raudonosios Armijos mūšio už Lietuvos išvadavimą iš vokiškųjų fašistinių grobikų dienomis par tizanai, vykdydami jiems iškeltu s uždavinius , ypač aktyviai veikė pri ešo
komunikacijos e. Per tris 1944 m. bir želio mėn. savaites tik
kel etas stambių partizanų būrių nuve rtė nuo bėgių 39 pri ešo ešelonus ir sunaikino daugiau kaip 2000 pri ešo kareivių
ir karininkų 60 •
Lietuvos partizanai smogė priešo komunikacijoms smū
gį po smūgio. ,,Liet uvos partizanų būriai „Mirtis okupantams", ,,Vilnius", ,, Pergalė" ir Kosto Kalinausko vardo, buvo sakoma Tar ybinio informacijų biuro 1944 m. bir želio 21 d. pr anešime,- per 7 dienas nuvertė nuo bėgių
10 geležin kelio ešelonų su ginklais ir pri ešo kariuom ene.
Sudaužyti 8 garvežiai, 17 vagonų ir 32 platformos su tankais ir ginklai s" 6 1• 1944 m. liepos 2 d. Tarybinis informacijų biuras pranešė, kad „kel etas Lietuvos partizanų būrių
per penkiolika aktyvių kovinių veiksmų dienų nuvertė
nuo bėgių 14 vokiečių ešelonų su kariuom ene ir ginklais.
Sudaužyta 12 garvežių ir 160 vagonų bei platformų. Po
vagonų nuolaužomis
žuvo daugiau kaip 600 vokiečių
kareivių ir karininkų. Per tą patį laiką partizanai susprogdino 450 geležinkelio bėgių" 62 •
Lietuvos partizanų būriai tuo metu jau stojo į atvirus
mūšius, puldinėjo pr iešo įgulas. Antai būrys „Už Tėvy
nę" prasiskverbė į vokiečių kar eivin es ir apmė tė kar ei-

............
,
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Duomenys

pa imti 1š partizanų būritĮ ataskaitų ir parti za mJ atsi -

m inimų, saugomų Lietuvos KP CK Pa rt archyve.
59 Duomenis a pie partizanų veiklą, ginan t

gyv entojus nuo plėšimo,
tik 23 būriai, todė l nu ro-

Lietuvos partizanin io j udėjimo štabui pateikė
dyti skaičiai yra toli gražu nepilnutiniai.
60 «KOM
COMOA.bCKalI
npaBAa», 14 mOAlI 1944 r.
81 Coo6U,1eH1rnCone-rcKoro l1mĮJopM61opo, T. 6, cTp. 287.
62 Ten pat, t. 7, p . 26.
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vius ir karininkus
granatomis 63 • Panevėžio apskri tyj e
Gražinos vardo partizanų junginy s užpuolė stipria i saugomą stambios karinės da lies štabą , nume tė į štabo būstinę
ryšulį granatų, sunaik ino štabo dokumentus, nukovė keletą štabo darbuotojų ir pa ėmė į nelaisvę 4 karininkus. ,,Dainavos partizano" ir Kosto Kalinausko vardo būriai nuniokojo dvi vokiečių įgulas ir paėmė trofėjų 64 . Partizanų
būrys „Pirmyn" užpuolė konc entraci jos stovyklą Kajaciš kių gyvenvietėje. Liaudies k eršytoja i nukovė sargybą ir
išva davo 27 tar ybini us piliečius, buvusius ko ncentracijos .
stovy klo je 65 •
Lietuvos part izanai 1944 m. ne tik smogė ne vieną sti prų smūgį pri ešui, na ikindami jį, griaudami komunikacijas
bei techniką, bet ir užėmė dideles teritorijas, vadinamas
partizanų zonomis, iš kurių buvo visiškai išvyti hitleriniai:
okupantai.
Viena tokia didelė partizanų zona buvo Rūdninkų giria. Čia bazavosi par tizanų būriai: ,,Margiris", Adomo
Mickevičiaus vardo , ,,Kova" , ,,Keršytojas",
,,Perkūnas",
„Mirtis fašizmui ", ,,Už pergalę", būrys Nr. 14, taip pat
Trakų pa rtizanų bri gada, Kaun o partizanų būriai „Mirtis
okupantams" ir kurį laiką „Pirmyn" . Visuose Rūdninkų
girioje išsidėsčiusiuose partizanų būriuose buvo daugiau
kaip 2000 liaudi es keršytojų 66 . Tokiu būdu giliame vokiškųjų fašistų kariuomenės užnugaryj e buvo suk urtas ištisas partizanų ra jon as, kuris pasidarė bazė tolesniems koviniams ve iksm ams. Čia į Liet uvos KP(b) Pietų srities pogrindinį komite tą ateidavo patarimų ir pasik ei sti p aty rimu
!<au_noir Vilniaus miestų, Alytaus, Marijampolės, Lazdijų
ir kitų apskričių pogrindininkai ir partizanų vadai.
Lietuvo s KP(b) Šiaurės sriti es pogrindinis kom itetas
1944 m. gegužės-birželio mėn. kai kuriuos partizanų bū
rius iš Baltarusi jos terito rijo s perkėlė į Lietuvos šiaurės
vakarus. Antai 1944 m. birž elio mėn . nuo 6 iki 17 d .
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63 10. naA e4Kuc, B POA
HOM ConeTcK011 l\J1TBe, «ITpaBAa», 2 1 mo1944 r.
&l CouG u 1et11m CoseTcKoro
Httcj:>opM61opo, T. 6, cTp. 28 1.
65 T en pat, p . 267.
66 PA , f. 11- 18, 47- 50 (RūdninktJ girios partizam1 asm ens bylo s).
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partizanų būrys „Bičiuliai" iš Naručio miškų kėlėsi į Labanoro girią (Švenčionių apskr.). Būrys žygiavo iš anksto

numatytais marš rutais, naikindam as smulkias įgulas, priešo „vietinius būrius", administracines valdybas 67• Iš Kazėnų miškų į Labanoro girią persiba zavo Vytauto vardo
partizanų būrys. Ilgą daugiau kaip 500 kilome trų žygį
į Telšių apskritį iš Kazėnų miškų atliko „Žalgir io " part i·zanų būrio grupė. Jos tikslas buvo suorganizuoti parti·zaninį judėjimą naujuos e rajonuose. Žygiuodami liaud ies
keršytojai ardė telefono-telegrafo ryšius, dirbo didelį masi nį-politinį darbą gyventojų tarpe. Te lšių apskrityj e jie
suorganizavo Birutės vardo partizanų būrį ir smogdavo
įva iriems priešo obj ektams. Daug vie tinių gyventojų stoj o į būrį, norėdami su ginklu rankoj e triuškinti neapken-čiamus fašistus 68 •
1944 m. kovo mėn. Kretingos apskrityje, Darbėnų vals·Čiuj e susiorganizavo pa rtizanų grupė „Pirmyn". Jai priklaus ė Kazys Misiūra, Kostas Šilgalis, Vladas Paulauska s,
Jurg is Vaitkus, Vladas Cerskis ir kt. Grupė ginklus įsi
gijo, atimdama juos iš buožių. Sukės kaim e buvo nuginkluotas stambus buožė Ju ška. Pas jį rasta ke letas šautuvų
ir sprogstamosios medžiagos. Būrio partizanai apšaudyda vo gestapo ir žandarmerijos mašinas, motociklus, dažnai
važinėjusius Kre tin gos-Plungės vieškeliu. Ties Tubausių
·stotele partizanai padėjo miną ir nu leido nuo bėgių
garvežį. Besprogdinant geležinkelio resmą prie Darbė
nų stoties, žuvo „Pirmyn" grupės partizanas
Vladas
•Cerskis.
Atvykusi į Donių kaimą (Kretingos apskr.) buržuazini ų nacionalistų pagalbinė policija apsupo Vaičiaus sodybą, ją apiplėšė, o po to suvarė į namus Juozą Vaičių, jo
·žmoną Vaičienę, dukterį Marijoną Vaičaitę-Strikienę bei
jos dvejų metų sūnų Joną ir namus padegė už tai, kad
J. Vaičiaus žentas Jonas Strikis kovojo partizanų grupėje
,,Pirmyn". Nuo buržuazinių nacionalistų kulkų žuvo grupės „Pirmyn" vadas K. Misiūra, partizanai Petras Paulaus-
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PA, f. 1, ap . 1, b. 1, l. 77.
PA, f. 3377, ap. 22, b. 18, l. 27-34.

kas, Ju rgis Vaitkus, J onas Str ikis, ryš ininkas Juoz as
Kupė ir kiti.
Iš Telšių apskrities pogrindininkų bei pa bėgusių karo
belaisvių susidarė būrys, pasivadinęs „žemaičių raudonie ji par tizanai". Jie tur ėjo lengvąjį kulkosvaidi, penkio lika
šautuvų, granatų, kuriuos surinko iš patikimų žmonių antifašistų: E. Repš ienės, K. Simanavičiaus, O. Bud rienės,
O. Mataitės, O. Bf1davienės, M. Vaivados ir k itų. Apsirū
pinę ginklais, liaudi es keršy toja i ėmė vy kdyti dive rsijas,
platino atsišaukimus.
1944 m. gegužės 3 d. Telšių ir Mažeikių apskričių policija bei Telšių vietinės rinktinės gauj os apsupo „že ma ičių raudonųjų p a r tizamį'' stovyklą Balėnų miške . Partiza nai kovėsi atkaklia i, tačiau kovos baigtį nulėmė ta i, kad
priešas buvo daugkart gausesnis. Kovoje žuvo 4 par tizanai, kiti ems pavyko prasiveržt i ir išnešti 5 sunkiai sužeistus draugus.
žurnale „Policija" p ažymėta. kad slėptuvėje rasta „Zemaičių Raudonųjų partizanų būrio prog ra ma ". Pro gramos
2 str.: naikinima s gyvosios j ėgos: a) komendantų, b) vo kiečių karininkų ir c) policijos .
Grup ės sąs tatas susida rė iš pa tyrusių senų komun i stų
ir nukauto bolševikų leitenan to.
Pati slėptuvė įrengta pelkėtame mišk e ir laba i gerai
užmaskuota. Slėptuvės vidus dekoruotas ko munistine vė
lif1va. Taip pat nustatyta, kad jie apylinkėj e gegužės l d .
buvo iškabinę komuni stinius plakatus" 69 .
Lietuvos KP(b) Siaurės srities pogrin dinis komite tas su
kovinėmis užduotimis iš savo ba zės siuntė rei dines grupes i įvairias apskritis. Lietuv os liaud ies kerš ytojai ren gė
geležinkeliuose div ersijas, organizavo pasalas, nunioko jo
keliolika priešo įgulq, skelbė žinias apie Raudonosios Armijos per gales frontuos e, ragino gyventojus neklau syt i
okup an tų.

Sutriuškinus „Centro" armijų grup ės pogrind ines jė
gas ir išvadavus Balta rusiją 1944 m. birželio- liepos m ėn . ,
tary binei kariuomenei kelias į Lie tuvą buvo atidarytas.
„Polici ja ",
--■----·--··
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1944 m. biržel is, p . 2.
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šio didingo lie tuvių tautai įvykio akivaizdoje Tarybų Lietuvos vyriausyb ė ir Lie tuvos Komunistų pa rtijos Centro Komit e tas 1944 m. liepos 5 d . kreip ėsi
į Lietuvos gyv entojus, nušvi esdami to istorinio mom ento
esmę ir svarbą . ,,Ja u atėj o seniai lauktoji išvadavimo valanda, - skelbė Tarybų Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos
KP Centro Komit eto a tsišaukimas .- Atėjo laikas, kada
galit e su džiaugsmu sv eikinti žengiančią į Lie tuvą Raudonąj ą Armiją - išvaduotoją, kurios e ilėse žygi uoj a ir Rau<lonosios Armijos lietuviški eji pulkai. . . Persiimkite tuo
džiūgavimu ir išdidwnu, kurį dabar jaučia ki ekvi enas tarybinis žmogus akivaizdoj vis nauj ų Raudonosios Armijos
laimėjimų. Su pasididžiavimu pak elkite galvas, n es tai jū
·sų laimėjimai! Gana niekšams hitl erininkams
švaistytis
po mūsų žemę"

70 •

Tarybinės

armijos puolimo į respublikos teritoriją išvakarėse Lietuvos KP(b) CK ir Lietuvos partizaninio judė
jimo štabas pareikalavo iš partizanų suaktyvinti savo
veiksmus, negailestinga i „triuškinti b ėgančius vokiečius ir
išdavikus" 71•
Koki e buvo partizanų uždavinia i šiuo laikotarpiu? Lietuvos KP(b) CK 1944 m. liepos mėn. telegramoje sričių
pogrindinių komitetų sekr etor iams ir parti zaninio judėji
mo vadovams buvo sakoma: ,,Mūsų uždaviniai šiai dienai: sprogdinti besitraukiančio pri ešo komunikacijas, saugoti turtą nuo išve žimo, padėti gyventojams išsigelbėti
nuo išveži mo ir sunaikinimo. Kurkite apskričių ir valsčių
partinius ir tarybinius komitetus, išskirkite iš gyventojų
atsakinguosius už įmonių ir kitų objektų išsaugojimą. Ziū
rėkite , kad nebūtų sunaikinti arc hyvai. Ragi nkite tarnautojus likti savo vietose . Jums tenka atsakomybė už visą
darb ą, kol atvyks mūsų atstovai. Stenkitės sužinoti, kurie obj ektai užminuoti" 72•
Pogrindinės organizacijos ir partizanų būriai vis sėk
mingi au deri no savo kovinius vei ksmus priešo užnugaryj e

••••••••••••
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° Kovoj e pri eš hitlerinę okupaciją,

džiojo
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Liet uvos KP(b) atsišaukimai

karo metu , p . 154.
PA, f. l, ap. l, b . 402, l. 356; b . 42, l. 56.
PA, f. l, ap. l , b. 402, l. 350; b . 42, l. 56.
Tėvynės

su Raudonosios Arm ijos kov iniai s ve iksmais frontuose .
Kai 1-asis Pabaltijo fronta s, vadovau jamas armijos generolo l. Bagram iano , puol antis Daugpilio ir Panevėžio kr yp timi, s usidūrė su labai stipriu pasi pri ešinimu pirmąja
kryptimi, Liet uvo s KP(b) Šiaurės sriti es pogrindin io komiteto nut arimu buvo sukurt as partizanų jun ginys, vadovaujamas sriti es komit eto sekr e tori aus M. šumausko. Jun ~inys gavo užduo tį perkirsti geležin kelio magistralę V ilnius- Dau gpilis , kuria pri ešas siuntė į Daugpilio rajoną
penkias nau jas divizijas. Vokieči ai suprato, kad tolesn is
tarybinės kariuom enės žygiavimas į šiaurės vakarus sukelia grėsmę „ Šiaurės" a rmijų grupės dešinia ja m sparnui
ir užnuga riui.
Tarybinės kariuomenės vadovybė negalėjo tuo metu
papild y ti šio fronto baro kariuomenės. D ėl to sulėtėio
6-osios gvardijos armijos puolim as . Šiuo mom entu Lietuvos par tizanai padėj o puol ančiai tarybin ei kariuo menei.
J ie pri ešo užnugaryj e puolė įtvirtintą geležink elio punkta
ir apskritai nuolat priešą puldinėjo, sprogdi no bėgius.
Užėmę Ignalinos stotį, parti zanai pa ėmė karinį ešeloną ir
laikėsi savo pozicijo se, kol ne susijungė su puolančios
Raudonosios Armijos dalimis. Ešeloną ji e perdavė tarybi niams kariams ir kartu su jais dalyvavo k eli os e kovinėse
operacijose 73 .
Kosto Kitlinausko vardo partizanų būrio vad as Tarybų
Sąj ungos Didvyris Bronius Urbanavičius savo dieno rašty je 1944 m. liepos 3 d. įrašė: ,,Užėmėme Ign alinos stotį ir
joj e tvirtai laikomės. Iš siuntėme išžval gy ti pad ė tį, kad
galėtume susijungti
su Raudonosios Armijos dalim is.
10 va landa vakaro mes karštai bučiavome savo brolius
Raudonosi~s Armijos k arius, Tarybų Lietuvos išvad uotojus" 74 •
3-ojo Baltarusijos fronto kariuomenė, vadovaujama armijos generolo I. Cerniachovskio, puolė Lietuvo s TSR
sostinės Vilniaus kryptimi. Hitlerinės kariuome nės vadovyb ė stengėsi pave rsti Vilnių vienu iš pagrindinių savo
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PA, f. 61, ap. 1, b. 1, l. 3.
9 Mast 1946

74 «Co neTcKan .t\w rna» ,
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punktų

pn e1gose į Ryt q Prūsiją. Mūsų kariuomen ės uždavinys buvo sutriuškinti
priešo Vilniaus gru puotę ir ne leisti jos sustiprinti naujais reze rvais. 1944 m.
birželio 6 d. 3-ojo Baltarusijos fronto 5-osios armijos karinėje taryboje, kur dalyvavo Lietuvos partizaninio
judė
j imo štabo viršininkas A. Sniečkus, buvo nubrėžti bendri
partizanų ir pogrindininkų uždaviniai, atsižvelgiant
į Vi111iaus išvadavi mo op eracijas 75 •
3-ojo Baltarusijos fronto Vilniaus puolimo išvakarėse
Rūdninkų girioje bazavęsi partizanai
smogė sutelktinius
masinius smūgius komunikacijoms, kad priešas negalėtų
panaudoti geležinkelio transporto. Vilniaus partizanų brigados štabo viršininkas I. Vasilenka rašė: ,,Buvo gautas
uždavinys neduoti vokiečiams ramia i išeiti iš miesto. TuoJau po visus geležinkelius ir kelius, kurie veda iš Vilniaus , išsiskirstė dešimtys diversinių grupių, kurios ir dieną, ir naktį sprogdino ešelonus ir autoko lonas. Per tas
di enas jie sunaikino dešimtis vagonų ir automašinų su
vokiečių jėga ir technika" 76 .
Iš šiaurės rytų Vilnių puolė 5-osios armijos kariuomenė
(vadas generolas pulkininkas N. Krylovas) kartu su 3-uoju
gvardijos mechanizuotu korpusu (korpuso vadas tankų
kariuomenės generolas leite nantas V. Obuchovas),
o iš
pietryčių - 5-osios gvardijos
tankų armijos kariuomenė
(vadas šarvuotųjų tankų kariuomenės mar ša las P. Rotmistrovas). Liepos 7 d. tarybinė kariuomenė pralaužė vokiečių gynybą ir apsupo Vilnių iš šiaurės ir pietų, atkirsdama jo įgulą, kurioje buvo daugiau kaip 15 000 kareivių
fr karininkų. Liepos 9 d. pavakare miestas buvo visai
.apsuptas.
Tarybinės Armijos daliniams artinantis prie mūsų respublikos sostinės Vilniaus pakraščių ir jiems pradėjus
vaduoti Vilnių, partizanai, vadovaujami
M. Miceikos,
s usijungė su kariais ir aktyviai
dalyvavo mūšiuose už
Vilniaus išvadavimą. Į hitlerininkų užnugarį prasiveržusį
gynybos
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l. Ponomar iovas, Mūšiuose dėl Vilniaus, ,.Tiesa", 1964.VlJ .7
l . Va silenko, Mes dalyvavome kovos e dėl Vilniaus, ,.Komjauni-

mo tiesa" , 1945.VII.14.

Tarybinės Armijos pulką, vadovaujamą Bulachovo, parė
mė Lie tuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto vardo Trakų

brigados partizanai,
vadovaujami
T. Mončiunsko ir
M. Afonino. Apie tai M . Af oninas rašė: ,, 1944 metų liepos 8 d ieną partijos Trakų aps krit ies pogrindinis komit e tas gavo jaudinančią radiogramą iš Lietuvos partizanų judėjimo štabo. Joj e bm ·o sakoma, kad Tarybinė Armija
pradėjo mūšius priėjimuose prie Vilniaus miesto ir buvo
įsakyta eiti į pagalbą mūsų armijai, išvaduojant
Lietuvos
Tarybų Socialistinės Respublikos sostinę.
Pasigirdo komanda rikiuoti būrius į kovinę žygio kol oną. Brigados pri eša kyj e buvo pastatytas būrys „Už Tėvy
nę", po jo „Laisvoji Lietuva" , ,,Išvaduotojas",
,,Pe r galė".
šimtai partizanų stovėjo rikiuotėje ir buvo pasirengę bet
kuriam mūšiui už Tėvynės išvadavimą.
Viskas buvo paruo šta žygiui. 30 kilometrų, skirianti eji
partizanų bazę nuo Vilniaus,
buvo ne toks jau did elis
atstu mas. Į priekį buvo išsiųstos nedidelės žvalgų grupės.
Iš partijos Vilniaus mi esto ir apskriti es komit e to į mūsq
bazę atėjo ryšininkai, jie atnešė žinias a pie gretimųjų bū
rių judėjimą ir apie sutartas susitikimo vietas.
Laikydamiesi kovinės tvarkos, būriai ėjo pirmyn ir, kai
priartėjo prie Madžiūnų kaimo, staiga pasigirdo tankų ir
<1utomašinų burzgima s nuo Vilniaus - Gardino pl ento, kurį
mes aiškiai matėme. Čia įvyko tai, ko taip laukė, apie ką
svajojo ne tik p artizanai, bet ir visi respublikos darbo
-žmonės. Į kaimą įžengė Raudonosios Armijos k ariai. Sujudo visi partizanai, iširo jų eilės . Džiaugsmas netilpo
krūtinėje. Neužmirštamas
ir didžiai j audinantis buvo partizanų susitikimas
su Raudonosios Armijos daliniais" 77 •
Vi enuolika partizam1 būriq, susivienijusių į Vilniaus ir
Trakų brigadas,
kurios e buvo api e 2000 partizanų, tris
·dienas kovėsi drauge su Raudo nosios Armijos dalimis ir
padėjo joms išvaduoti
Vilnių. ,,Partizanų būriai narsiai
kovojo gatvių mūšiuose ir likvidavo visą eilę pa sipri eši nimo lizdų,- buvo rašoma 1945 m. li epos 14 d . ,,Komjaunimo tiesoje". - Partizanų būrių jėgomis buvo išvalytas
81 ■■••·······
77 „Tiesa", 1954.Vll .11, Nr . 163.
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geležinkelio stoties rajonas, Gedimino gatvės rajonas, likviduoti pasipriešinimo lizdai Lukiškyje ir t. t." 78
Mūšių už miestą metu Vilniaus komunist ai pogrindininkai, užmezgę ryšius su tarybinės kariuomenės vadovybe, vedė mūsų kariuomenės dalis į pri ešo užnugarį, atrasdavo aerodromus, k arinius sandėlius, degalų baz es. Antai
buvo tiksliai nust aty ta vokiečių aerodromo vieta ties Vilniumi, sudar ytas smulkus aerodromo planas su visais prie
jo esančiais įtvirtinimais, angarais, bombų sand ėliais, benzino sandėliu, kareivinėmis 79 • Visa tai padėjo greičiau išvaduoti miestą.
Kautynėse dėl Vilniaus dalyvavusio
vi enos mechanizuoto korpu so brigados vadas, Tarybų Sąjungos Didvyris , atsargos generolas-majoras S. Kremeris rašė: ,,Rytą
mišk e prie manęs priėjo du jauni lietuviai. Jie sakė, kad
miesto pogrindinė partinė organizacija
juos atsiuntusi
n uvesti mus paprasčiausiu ir trumpiausiu keliu. Kautynių
įkarštyje aš net nepaklausiau
jų pavardžių, o juk jie padarė didelį žygdarbį: pe rėjo fronto liniją ir, artėdami prie
mūsų, galėjo būti apšau dyti. Ji e mums padėjo greitai pasiekti miestą. Auštant mes ja u buvome arti centro. Kiekviena gatvė buvo paimta kautynėmis . Ypač įnirtingai
pri ešinosi fašis tai, apsikasę pilies kaln e . Iš ten jie pašė
lusiai šaudė .
Paprasčiausia būtų buvę nugriauti pilies bokštą artilerijo s ugnimi, bet mes to nepadarėme, n es norėjome palikti
lietuvių tauta i jai brangų istorinį paminklą ... .
Daugelis miesto šiaurinio pakraščio gyventojų buvo
mūsų vadovai. Su jų pagalba tikslindavome
orientyrus žemėlapiuose. Ji e atnešdavo mūsų kariams šviežios duonos
ir vand ens" 80 •
Miesto po grindininkų politinio darbo d ėka Vilniaus
darbinin kai ir tarybiniai karo belaisviai, · dirbę viename
aerodrome, išsuko iš dvid ešimt keturių vienatonių bomblĮ
kap sules ir įdėjo į bombas raštelius: ,,Viskuo, kuo ga-
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dėl Vilniaus,

lim, tuo ir padėsime" 81• Hitl er ininkai išskrido šiomis
bombomis „bombarduoti'.' susitelkusios tarybinės kariuomenės.

Atkaklūs

mūšiai už Vilnių vyko
iki li epos 13 d.
,,Kartu su Tarybinė s Armijos dalimis į miestą įėjo k eletas Lietuvos partizanų būrių,- rašė Tarybų Sąjungos
maršalas N. Krylovas, - įrašiusių n emaža didvyriškų puslapiq į kovos už gimtosios žemės išvadavimą istoriją. šauniajai Lietuvos liaudi es kovai vadovavo Lietuvos KP CK
sekretorius A. Sniečkus" 82 •
LKP(b) Vilniaus mi esto ir apskrities pogrindinio komite to sekr eto rius M. Miceika straipsnyje „Vilnius n enulenkė galvos" pažymi, kad Liepkalnio gatvėje, Nr. 50 įsi
kūrė partizanų kovinis
štabas. ,,Kovos virė ir dieną , ir
naktį,- rašė M. Miceika. - Iš karto partizanai veikė Rasų
rajone, artimiausiose gatvėse. Šturmuojantiems Tarybinės
Armijos daliniams slenkant pirmyn, į mies to centrą slinko ir partizanai. Ypač įnirtinga kova tarp partizanų ir hitlerininkq užvirė geležinklio stoties ra jo ne, netoli geležinkelio tilto" 83 •
Partizanų būrio „Keršytojas" vadas J. Simanavičius pažymi, kad būrio partizanai triuškino okupantų likučius
mieste. ,,Beieškodami priešo, rasdavome rūsiuose suvarytus žmones. Didelė žmonių grupė buvo uždaryta Sveikatos
apsaugos ministerijos rūmų rūsiuose . Padėka ir pasididžiavimas Lietuvos partizanais švietė jų išvargusiuose veiduose" 84 ,- rašė jis.
Vilniaus darbininkai saugo jo įmones nuo sunaikinimo,
slėpė jų įrengimus. Pavyzd žiui, didvyriškai
gynė nuo sunaikinimo savo įmones „Pakaitos", ,,Patrimpo", ,,Staklių",
,,Lino" ir kitų Vilniau s fabrikų da rbininkai. Vilniaus šaldytuvo vyr. inžini e rius K. Mickevičius kartu su darbininku Vl. černiausku, miesto partinės organizacijos pav es ti,
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1964 m. liep os 15 d.
82

.,Komj au nt·

11 9

iš an ksto sunešė į įmonės rūsį amon iako dujų ba lionus ir
lemiam u mom entu ats uko juos. Pasklidusios dujos išvaikė
vokiečių komandą , be dujokaukių a tvykusią sprogdinti
šaldytuvo 85• Int eligentija saugojo moksl o įstaigų turtą,
bib liotekas, laboratorijas, mu zieju s ir t. t.
Toji die na , kai virš senojo Gedimino p ilies bok što suplevėsavo perg alinga Raudonoji vėliava, ta po visos tarybinės liaudi es šv ent e. Pra nešdam a api e Vilniaus išvadavimą, ,,Pravda" j au seka nčią di eną rašė : ,,Vilnių - senąją
Liet uvos sostinę, lietuvių tautos valst y bingumo ir kultūros
lopšį - Raudon oji Armij a grąžino lietuvių tautai, grąžino
didžiajai tarybinių tautų šei mai. Puikiu s kovotojus už Tė
vynę išugdė lietuvių tauta . Rusų merginos Zojos Kosmodemj an skajos žygdarbis įkvėp ė li e tuvę merginą Marytę
Melni kaitę. J os at minimas yra šventas lietuvių tautai ir
v isa i tarybinei lia ud žiai.
Vil niaus išva davimas p ada rys d idži ulį įspūdį visoms
pasaulio tau toms ... Žinia apie jo i švadavimą įkvėps Rygos ir Talino gyventojus" 86 .
1944 m. vasarą 1-ojo Pab a ltijo ir 3-ojo Baltarusijos
frontų kariuomenė triu škino vokiškuosius
fašistinius grobiku s Tarybų Lie tuvos teritorijoj e ir vijo okupantus iš
Lietuvos žemės.
6-osios gvardijos armijos ir 43-osios armijos, taip pat
1-oj o tankų korpuso kariai, vadovaujami genero lų I. Cistiakovo, A. Belobo rodovo ir V. Budkovo, remiami 3-osios
oro lai vyno armijos, kaudami esi pasistūmėj o į vakarus
ap ie 140 km. Liepos 9 d. buvo išvaduoti Švenčionys. Kartu
su tarybinia is karia is į švenčion is įžygiavo „Vilniaus",
,,Zalgir io" ir Kosto Kalinausko v ardo partizanų būriai, vadovaujami Lietuvo s KP(b) Šiau rės srities komit e to sekretoriaus M. šu mausko . Liepos 10 d. tarybiniai kar iai išvadavo Švenči onėlius ir Uteną. Tq pačią dieną 39-oji armija
(ar mij os vad as genero las le itenantas r. Liudn ikovas)
į šiaurę nuo Pabradės persikėlė per Zeimenos upę ir sėk
mingai žygiavo Ukme rgės link.
•••••••••••
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„Tiesa", 1964 m. liepos 10 d.
«TipaBAa», 14 MlO/IJI 1944 r.

Kliudydami fašistinei k ariuom enei trauktis, šių aps kripart izan ai stojo į mūšius, sulaikė okupantus, kol a tėjo
tarybinės dalys, su kuriomis draug e ji e tr iuškino priešą .
1-ojo Pabaltijo
fronto vadas
armijos
gene rol as
I. Bagramianas rašė: ,,Generolas Beloborodovas man pranešė, kad mūšiuose už Uteną jo k ari uom e nei daug pad ėjo
,,Audros" būrio partizanai, vadovaujami Petro Kutkos .
Mus labai nudžiug ino ši žinia: vis dėlto nepavyko fašistams , kad ir kaip jie stengėsi, nuslopinti partizanų judė
jimo Lietuvos žemėj e ... " 87
Tarybinės kariuomenės pu olimas nenutrūko n ei dieną,
nei naktį.
Liepos 12 d. 1-ojo Pabaltijo fronto kariuomenė išvada vo Zarasus ir Dūkštą, su kuriais susijęs lietuvių tautos
didvyrės partizanės Marytės Melnikaitės gyvenimas , ko vos žygdarbiai ir mirtis. Pirmajame mieste ji gimė, o antrajam e didvyriškai žuvo, nenulenkusi išdidžios galvos
pr ieš fašisti nius bud elius. 43-osios armijos dalių kariai,
sužinoję, kad Dūkšte hitl erininkai nužudė Marytę M elnikaitę, dar
įnirtingiau puolė besitraukiančius fašistus,
stengdamiesi susidurti su jais akis į akį, atkeršyti Marytės
budeliams 88 •
Smarkūs mūšiai įsiliepsnojo pri e šventosios upės, kur
fašistai buvo įsirengę stiprų gynybinį ruožą, dengusį kelią į Panevėžį. Tačiau tai nesulaikė tarybinių karių ir
liepos 22 d. 1-ojo Pab altijo fron to kariuomenė vėl smogė
pri ešu i, išvaduodama iš hitlerinių okupantų Panevėžį, Ramygalą ir daug kitų gyvenviečių.
Su puolančia tarybin e kariuomen e glaud žia i b endradarbiavo Panevėžio apskriti es partizanai. 1-ojo Pabalt ijo
fronto va das armijos generolas I. Bagramianas apie tai
rašė: ,,Vėl vertingą pagalbą kariuom enei suteikė būrių
„Už Tėvynę" , Gražinos vardo ir kitų partizanai. Ji e mums
parodydavo silpniausi as prie šo gynybos vietas, pažeidinė
jo pri ešo kariuomenės valdymą, pran ešdavo mums apie
pri ešo rezervus. Padėdami kariuom ene i, Lie tuvos partiza-
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nai vis dažniau versdavo nuo bėgių fašistinius eše lonu
vykusius į frontą su karin e technika ir kariuom ene.
s,
Ne tik partizanai , bet ir visi Lietuvos gyv entojai , r.
sky:_u~ned~delę jų ?alj, stengėsi ~uo g~lėda_mi padėti pu~lanciai kanuom ene1. Isvaduotų miestų 1r miestelių gyv ent~j~i surinkdavo sužejstuosiu_s ir nugab endavo juos į medicmos punktus, vezdavo saudm enis, taisydavo tiltus
Prisim enu, dar liepos 23 d. būrio „Už Tėvynę" partiza~
nai laiku mus įspėjo, kad iš pie tvakarių į Ramygalą važiuoja stiprios priešo tankų jėgos. Tuo pat metu liaudies
kerš ytojai iš Rokišk io apskrities pranešė, kad išslinko
į priekį pri ešo rezervai iš šiaurės. Patikrinę gautas žinias,
mes laiku pasiruošėme atremti priešo kontratakas" sg_
Persekiojo besitraukiantį priešą ir 3-iasis Baltarusijos
frontas. Liepos mėn. viduryje 11-oji ir 39-oji armijos ties
Alytumi ir Druskininkais pasiekė Nemuną . Nemunas buvo
paskutin ė didelė vand ens riba prieigose į Rytų Prūsiją.
Dėl to ties šia riba priešas taip įnirtingai priešinosi.
Lietuvos partizaninio judėjimo štabas įspėjo Lietuvos
KP(b) Pi e tų srities pogrindinį komitetą, kad fašistai Nernw10
pakrantėje stengsis užimti patogią gynybą. Lietuvos KP(b) Pie tų srities pogrindinis komit etas nutarė aplenkti hill erininkus. ,,Dainavos partizano" būriui buvo
įsakyta įrengti gynybą Nemuno ir Ančios pakrantėse prie
Druskininkų. Lietuvos partizaninio judėjimo štabo nurodymu būriui para šiutais buvo nuleista šaudmenų, amunicijos
ir rad istas. Tatai padėjo smogti priešui smūgį ir kartu
derinti partizanų veiksmus su puolančios tarybinės kariuomenės vei ksmais. Pa didėjo partizanų smūgiai ir plentuose
bei vieškeliuose, ji e susprogdino tiltą per Ančios upę,
padarė keliuos e medžių užtvaras.
Fašistiniai kar eiviai
a tsidūrė lab ai nepatogi oj e padėtyje. Jie puolė į ataką, bet
parti zanai a tsakė uraganin e visų ginklų rūšiq ugnimi. Kol
hitl erininkai blaškėsi, ieškodami išeiti es, priešakinė tarybinės ka riuomenės dalis nekliudomai forsavo Nemuną 90 •
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Panašias kovines op eracijas atliko „Sarūno" būrys Alytaus apskrityj e, labai padėjęs puolančioms Raudo nosios
Armijos dalims, forsuojant Nemuną ir išvaduoj ant Aly tų
(1944.VIl.15).
šio būrio vadas Juozas Barauskas davė Niko lajaus Lazausko grup ei uždavinį susprogdinti tiltą per Merkį. Reikėjo nepastebėtiems prieiti pri e tilto, per kurį be paliovos riedėjo hitle rininkų mašinos. Partizanai, persirengę
valstiečių drabužiais, prisikrovę vežimus šieno užv ažiavo
ant tilto. Iš paskos artėjo tankų kolona. Partizanai greitai
apvertė vežimus. Taikliai mestos granatos tanką ir tiltą
pavertė liepsnojančiu lau žu. Iš antrojo tanko iššoko hit le rininkai, bet partizanai jau buvo dingę mišk e.
Lietuvos partizaninio judėjimo štabas 1944 m. liepos
9 d. davė šiuos bendrus strateginius nurodymus Lietuvos
KP(b) Pietų srities komitetui: ,,Sustiprinkit e žvalgybos
darbą, pasiruoškite išsaugoti tiltus ir k eltus, kad jų nesunaikintų besitraukiantys
vokiečiai. Perm eskit e savo grupes į vakarinius rajonus" 91 .
Vykdydamas šiuos nurod ymus, partijos Pie tų sr ities
pogrindinis komitetas sudarė jungtinę partizanų būrių
grupę, vadovaujamą sriti es pogrindinio
komit eto sekretoriaus G. Zimano, ir pasiuntė ją pr ie Me rkin ės miest elio.
Čia partizanai puldinėjo fašistinius kar eiv ius to se vietose, kur jie norėjo sustoti ir įsirengti gynybin es linijas N emuno pakrantėj e. Jie užmezgė ryšius su lenkų partizanais,
veikusiais Suvalkų apskriti es (Lenkija) teritorijoj e . Jungtinės grupės surinkti žv algybiniai duom enys, taip pat jos
koviniai veiksmai padėjo Raudonosios Armijos dalims
sėkmingai žygiuoti į priekį šiame rajon e .
Aktyvia i veikė Kauno apskriti es partizanai. Raudonosios Armijos puolimo prad žioje Lietuvos KP(b) Kauno
miesto ir ap skrities pogrindinis komit etas per radiją gavo
direktyvinį Lietuvos partizaninio
jud ėjimo štabo nurodymą, kuriame buvo sakoma: ,,Visomis pri emonėmis ardyti
pri ešo komunik acijas. N eleiskit e besitraukiantiems voki ečiams sprogdinti
tiltq. Ruo škit e tarybų valdžios organus
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Vilkaviškio, Kauno apskrityje. Susiriškite su Raseiniais, Marijampole" 92.
Vykdydami karinį įsakymą, Kauno apskrities partizanai 1944 m. liepos mėn. susprogdino pri ešo ešelonų beveik dvigubai
daugiau,
negu
birž elio mėn ., sunaikino 6 pri ešo įgulas, sugadino daugiau kaip 5 km telefono-telegrafo
ryšių, sunaikino
daugiau
kaip 300 hitlerininkų

93•

Kauno pogrindininkai pagal tarybinės kariuomenės vaužduotį atliko žvalgybinę veiklą . Pavyzdžiui,
Kauno komjaunuoliai pogrindininkai
reguliariai pranešdavo tarybinės kariuomenės vadovybei apie geležinkelio
stotyje susitelkusius priešo karinius ešelonus; tatai padė
jo tarybinei aviacijai juos bombarduoti 94• Artėjant Raudonajai Armijai pri e Kauno, pogrindinė miesto komjaunimo organ izaci ja išskyrė specialią grupę, kuri turėjo
sutrukdyti okupantams susprogdinti gamyklas ir fabrikus.
Komjaunuoliai pogrindininkai
sugadino miesto telefono
tinkla ir dėl to nebuvo perduotas vokiečių karinės vadovybė~• potvarkis susprogdinti daugelį pastatų 95 .
3-ojo Baltarusijos fronto 5-osios armijos 277-osios
divizijos prie šakinis būrys, vadovaujamas kapitono Ivan_o
Lujevo, gavo užduotį forsuoti Nerį. Vykdydamas tarybinės karinės vadovybės įsakymą, užmezgęs ryšį su pogrindinės organizacijos
įgaliotais komjaunuoliais
Vladu Petrausku, K. Isačiausku, S. Slavinsku, kapitono I. Lujevo
vadovaujamas tankų batalionas įsiveržė į Kauną . ,,Ąp~
lenkda mi vokiečių postus, - rašė tų mūšių dalyvis pulkininkas A. Bačiurinas,- komjaunuoliai nulydėjo tankus su
desantu tiesiai į miesto gatves. Priešo arti leristai pašovė
tanką, ant kur io buvo kapitonas Lujevas ir lietuvis komjaunuolis . Ji e persėdo ant kito tanko ir vėl važiavo toliau.
dovybės

.. ... .. .... ..
PA, f. 1, ap. 1, b. 42, l. 56.
Duomenys pa imti iš partizanų būrių „Mirtis okupantams",
myn", .,Už Tarybų Lietuvą", būrio N r. 3, Vlado Barono vardo
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Pasinaudodami
pogrindininkų
surinktais
žva lgy bo s
duom enimi s, lankistai, tik sliai nusitaikydami, šaud ė i pri ešo ugni avi e tes" 90 .
Kapitono Lujcvo vadovaujami kariai sunaikino 8 tankus ir apie 500 prie šo kareivių bei karininkų. Narsi esiems
Kauno vaduotojams - kapitonu i I. Luj cvui ir virš ilai Abramovui - sulei kti Tarybų Sąjungos Didvyrio vardai.
Narsiai kovoj o prancūzų lakūna i iš 1-ojo ats kirojo
smogiamojo av iacijo s pulko „Normandija", kuriam už_didvyriškus veiksmus mūšiuose ties N emunu ~uvo sut ~i~t~s
Nemuno garbės vardas. Lakūna ms A lb ertui Marselrni lf
de la Puanui Rolanui buvo sut eikti Tarybų Sąjungos Didvyrio vardai.
.
_. . .
Lie tuvos partizanai visok e riopai trukd e fas1st111
e i ka riuom enei trauktis. Antai pl ent e Kaunas - Ras einia i „Ke ršytojo" būrio parti zan ai susprogdino vokie~_ių ta~ką „ tigrą", kele tą šarvuočių, motociklų , automasmų, JŲ tar~e
vieną lengvąjį automobilį su karin inkais 97 • ,,P_irmyn" ~u~
rio partizanai trukdė hitl er inink ams pastatyti pantomnĮ
tiltą ties Kriūkais ir Seredžiumi 98• 1944 1:Il·
liep~s 8 ~- k e lyje Rūdninkai-Trakai „Pergalė~" .. b~no p_a_rti~~-nai . su~
laikė sunkvežimį. Sulaikyti eji vokieciai nespeJo issau ti n e
vieno šūvio. Visi 18 hitlerininkų buvo nuginkluoti ir paimti į nelaisvę. Būrio vadas kapitonas D. ?emenichi~as,
sužinojęs, kad tai tie patys išgamos,
kun e nuka _n~no
Inkleriškių kaimo moteris ir vaikus , įsakė atgabenti
JUOS
į partizanų bazę ir atiduoti
gyventojų teismui. Bud el iai
gavo tai, ko nusipelnė 99•
Artėjant Raudonajai
Armijai pri e Biržų, Kęstučio vardo partizanų būrys užėmė po zicijas Juodžionių kaim e. Kovotojai apsikasė, užminavo kelią į Pabiržius, pasiuntė
ryšininkus į Parovėją, kur jau turėjo pasirodyti Raudonosios Armijos daliniai. Antroj e di enos pusėj e išniro pri eš o
90 A.
Bačiurinas,
p. 210-2 11.
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vora. Ją sutiko Boleslovo Zemlicko kulkosvaid žio ugnis.
Kiti pa rtizanai atidengė stiprią ša utuvų ir automatų ugnį.
Pri eš o kulkos pakirst as, krito B. Zemli ckas. Į paga lbą partizanams atskubėjo ta rybinės kariuome n ės daliniai. Priešo
a tak a buvo atmušta.
Antroji būrio da lis, vadovaujama Pe tro Zalinkevičia us
kartu su Raudonosios Armijos daliniais pateko į pri eš~
apsupimą lies Nemunėlio Radviliškiu. Visą savaitę vyko
aršios kautynės. Tarybinės ka riuomen ės daliniai kontratakavo. Iš fašistų įrengto dzoto angos į vieną dalinį prapliupo kulkosvaidis, pasipylė švino lietus. Tarybi niai
kariai krito ant žemės . daug elis perv erti pri ešo kulku.
Jaunas karys Miša Choloda iš Donecko srities nežymia·i
prišliaužė pri e priešo ugnies taško ir savo kūnu u žd eng ė
dzoto ambrazūrą . Jaunuolis pakartojo n emirtingą Aleksa ndro Matrosovo žygdarbį Lietuvos žemėj e . Netrukus
kariai ir par tizanai pakilo į ataką. Michailui Cholodai po mirt ies sut eiktas Tarybų Sąjungos Didv yrio
vardas.
Frontui priartėjus prie Zarasų, kai hitl erininkai Gražutės miške bei Samovos ir Šiauliq kaimuose įsitvirtino ir
5markiai pri ešinosi Raudonajai Armijai, Kęstučio būrio partizanų grupė, surinkusi žinias apie pri ešo jėgq išsidėstymą
šiame ruož e, prasiveržė per fronto linij ą ir perdavė jas
tarybin ės kariuomenės vadovybei. 1944 m. liepos 29 d.
prasid ėjo nepaprastai taiklus artilerinis apšaudymas, okupantams nieko kito nebeliko - tik bėgti, pali ekant Zaras us.
Lietuvos partiz anai neleido besitraukiančiam pri ešui
plėšti ir deginti kaimų, išvary ti taikių respublikos gyv entojų . Antai „Jūros", ,,Pirmyn" būriai ir Aksionovo grupė
išgelbėjo Serapinų kaim ą (Kazlq Rūdos rajo nas). Besitr aukiantys hitl erininkai mėgino įsibrauti į kaimą ir jį sudeginti, tačia u par tizanai savo ugnimi privertė vokiškuosius
fašistinius grobikus pasukti atgal. Kaimas buvo laikomas,
kol atėjo tarybinės kariuomenės dalys 100. Ties Vi lniumi
partizanai taip pat išge lbėjo nuo sudeg inimo nemaža kai-

mq, sunaikin ę fašistinius pad egėjus 101• Panašiai Lietuvos
parti zanai išgelbėjo šimtus kaimų.
šešiasdešimt sept yni Lie tuvo s pa rtizanų būriai aktyviai
padėjo didvyri škajai Raudonajai Armijai triuškinti fašistinius okup antus Lietuvo s terit orijo j e ir taip ki ek galėdami
prisid ėj o , išva duojant Lietuvos liaudį iš vokiškųjų grobikų (žr. 5 sch emą antrame pri ešlapyj e) 10 2.
Taip veikė Lietuvos par tizanų būriai ir pogrindininkai
1944 me tais. Tai buv o didžiausia veikla per visą karo laikotarpį. Labai svarbūs tarybin ei karinei vadovyb ei buvo
partizanų ir pogrindininkų žvalgyb inis darbas, taip pa t jq
tiesioginis dalyvavim as mūšiuose, išva duojant daugel į Lietuvos valsčių ir kaimų . ,,Part izaninio judėjimo jėgą ir gy ven tojų nea p yka ntą voki ečiams,- rašė J. Palec kis „Pravdoj e ",- rodo eil ė gyventojų s ukilimų pri eš vokiškuosius
grobikus liepos mėn. pr adžioje" 103• Vokiški ej i grobikai
žemėlapiuose Vilniaus kraštą ir teritoriją beveik iki Kauno
vaizdavo kaip vie tas, ku r ok upantai vis ai ne turi valdžios,
arba kaip vie tas, kur jų valdžia labai ribota .
Palyginus partizanų padaryt us hitl erininkams nuostolius pi rmajame 1943 m. pusm e tyj e su nuos toliais, padarytais pirmajam e 1944 m. pusm etyj e, ma tomas tikrai didelis
jų skirtumas: sunaikint a pri ešo geležinkelio ešelonų dvi gubai daugiau, nužudyta vokiškqjų fašistinių okupantų 20 ka rtų daugiau 104•

l

••••••••••••
100Hi tlerinė oku pacija

Lietuvoje,

p. 323.

♦

♦
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Sunkų

ir šlovingą ke lią nuėj o Lietuvos parti zan ai ir
pogrindininkai Didžioj o Tėvynės karo metais. Ji e atliko

...........
.

,

101 /0. flaAeųKuc, B POAHOi'1 CoocTCKOH ,\uToe, «TTpanAa», 2 1 mo194 4 r.
102Duo menys au toriau s surinkti
iš pa rti zam1 asmens byhĮ i r są
ra štJ, saugomtĮ Li etuv os KP CK Partar chyv c (ir . l pri edą , p. 247 ).
ID~ JO. flaAE!ŲKUC, B POAHOtl ConeTCKO
ii /\HTBe, «TTpanAa», 21 moM I 1944 r.
I D,\ A.
C 11e•1KyC, Ocno6o)KAeHl·le ConeTCKOW /\HTBbl Ha<JaAO
Cb,
«flp aBAa», 10 HIOMI 1944 r.
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daug žygdarbių, buvo be galo narsūs ir pasiaukoj ę Tėvy
nei, nemažai prisid ėjo, sutri uški nant neapkenčiamą priešą.
Kaip rodo duom enys , karo me tais Lie tuvoj e buvo sukurti 92 partizanų būriai (žr. 6 schemą) t ori. Siuo se bū
riuos e buvo 273 skyriai ir 886 sprogdintojų ir žvalgq
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Apie kai kurių būrių veiklą p ateikiami, nors toli gražu
ne pilni, duomenys lentelėje (žr. p. 229) 107 •
Daug būtų galima parašyti apie atskirų partizanų bū
rių kovą su pri ešais, apie drąsius ir bebaimius jų žmones.
Pavyzdžiui, partizanų būrys „Bičiuliai" savo gretose jungė
112 partizanų . Jis susprogdino 40 pri ešo karinių ešelonų
su gyvąja jėga ir technika, sudaužė tris cisternas su benzinu, tris autom ašinas su hitlerininkais, padėjo Vilniaus
pogrindinei partinei organizacijai išv esti iš rikiuotės miesto
elektrinę. Mūšiuose sunaikino daugiau kaip 100 hitlerininkų bei vietinių buržuazinių nacionalistų. Kovose partizanų būrys „Bičiuliai" neteko 24 pa rtizanų, jų tarpe B. Vilučio, V. Grizicko, V. Svirino, V. Suslovo.
žemaitės vardo partizanų junginyje kovojo apie 500
drąsių liaudies keršytojų. Jie nuleido nuo bėgių 20 karinių ešelonų, išsprogdino
daugiau kaip 25 km geležinkelio bėgių, sunaikino l O plento ir geležinkelio tiltų,
susprogdino apie 10 automašinų, nutraukė 20 km telefono laidų. Ne lygioje kovoje su priešu žuvo partizanai
J . Kanopa, E. Babachinas, P. Repšys, J . Grinkevičius
ir kiti.
Didelį ke lią nuėjo per frontą, per Baltarusijo s miškus,
i Panevėžio apskritį partizanų grupė, iš kurios išaugo karžygės Gražinos va rdo junginys, savo gretose turėjęs apie
200 kovotojų . Sunku dabar suminėti visas junginio par-
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105
Schemoj e parodyta ce ntrines būrio bazės dislokacija. Daug elis
skyrit1 ir gru p itl buvo išsidėstę ats kirai. Būri ų pavadi nima i, jtĮ skaičius,
veikimo laikotarpis pat e ikta s l pr iede.
106
Apskaičiuota pagal Lietuvos KP(b) CK, Lietuv os parti zan inio ju dėjimo štabo, Lietuvos TSR Valstybės saugumo ko mit eto a taskai tinius
dokument us ir kitą a rc hyvin ę m edžiag ą.
107
Lentelės duomenys paimti iš partizanų būrių ataskaitų. Iš 92 bū
r.ų tik 42 pateikė savo ataskaitas.
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tizanų

kovas. Ji e nul eido nuo bėgių 16 pri ešo eše lomi , susprogdino 12 km geležinkelio bėgių, 2 fabrikus, paėmė iš
prie šo 3 kulkosvaidžius, 95 šautuvus, 39 automatus. Išlaisvino suimtus išv ež ti į Vokietiją Bygailių kaimo gyv entojus, susprogdino Raguvėl ės, Surd egio pi enin es , 5 pieno
priėmimo punktus,
sudegino Gankių ge lež inkelio stoti,
500 tonų šieno ir šia udų Troškūnų geležinkelio stotyje,
sunaikino apie 6 km telefo no laidų ir t. t. Nelygioj e kovoje su priešu žuvo junginio p art izanai B. Kaziulis, J. Kepalinsk as , O. Macevičiūtė, E. šereika, V. Tamašauskas
J. Vegys, A. šeršniovas ir kt.
'
Didelį vaidmenį Lietuvos partizaniniam e jud ėj ime suvaidino „2:algirio" būrys, kuris buvo Lietuvos KP(b) Centro Komit e to Opera tyvinės grupės, o vėliau Šiaurės srities po gri nd inio kom iteto atraminis ginkluotas vienetas.
Be ginkluotų operacijų, šis būrys vykdė labai sudėtingas
užduotis , užm e gzdavo svarbius ryšius su kitais būriais bei
pogrindinėmis organizacijomis.
Bebaimiai, kovose užsigrū
dinę, būrio kovotojai
prasiskverbdavo
į labiausiai
priešo
saugoma s vietas ir surinkdavo labai svarbias žinias. Didele drąsa ir išradingumu pasižymėjo „2:algirio" būrio op eratyvinių ryšių vykdytojai
Stasys Andriukaitis,
Liudas
Būtėnas, Vytautas Dvarionas, Michelis Pirmaitis, Veronika
Mikalauskaitė, Jadvyga
Staškevičiūtė ir daugelis
kitų
liaudi es keršytojų.
Švenčionių apskrities partizanų būrys „Vilnius" sunaikino 43 pri ešo eše lonus, susprogdino elektros stotį šv enčionyse, sunaikino
35 km telefo no laidų, kelias priešo
įgulas. 3 Švenčionių apskrities partizanų būriai: ,,Vilnius",
,,Zalgiris", Kosto Kalinausko vardo, kuriuose buvo daugiau kaip 330 partizanų, nul ei do nuo bėgių 87 priešo ešelonus , sudegino 29 tiltus, susprogdino 2 geležinkelio tiltus ir t. t. Susirėmimuose su priešu žuvo 40 partizanų, jų
tarpe J. Bagdonas, A. Val enis, V. Baušys, K. Pe trauskas,
M. Markovskis ir kiti.
Centrinė Pie tų Lie tuvos partizanų bazė buvo Rūdnin
kų giria. Čia veikė LKP(b) CK Pietų srities pogrindinis
komitetas. Rūdninkų girioje bazavosi partizanų būriai:
230

Marg iris", ,,Kova" , ,,Ker šyto jas", ,,Perkūnas", ,,Mirtis fa"šizmui ", būrys N r. 14. š ie būriai jungė savo eilėse api e
l 000 kovotojų.
RC1dninkų girioj e taip p at bazavosi Trakų pa r tizanų
br igada, Kauno liaudi es ke ršytojų būriai „Mirtis okupantams " ir kurį l aiką „Pirmyn". Į Rūdninkų girią nuolat ateidavo Lietuvos liaudies ke ršytojų bičiuliai - baltarusių
parti zanai, o baltarusitĮ Aleksandro Nevs kio vardo būrys
čia turėjo nuolatinę bazę. Visuose
Rūdninkų girios partizan q būriuose bu vo daugiau kaip 2000 liaudi es k eršytoją

Ne tikė ti

ir ry žtingi lokių stiprių partizanų būrių ir povei ksm ai trikdė visas politin es , ekonomin es ir
karin es okupantų pri emon es. Pietų Lie tuvoje par tizanų ir
pogrindinių antifa šistinių or ganizacijų kova buvo tiek išsivysčiusi , jog hitl eriniai okupantai
bij ojo ir žingsnį žengti
a tokiau nuo Vilniaus. Pavyzdžiui, šeš i šimtai Vytauto Didžiojo va rdo Trakq brigados partizanų, be j au minėtų
žygd arbiq, susprogdino 45 k arin ius ešelon us, sudegino aš tuonis bara kus, sunaikino vieną pri ešo įgulą , tr ylik a sunkvežimių su fa šistais , 5 sandėlius, 15 tiltų. Daugiau
kaip
300 v.ie tų p e rkirt o požeminį kabelį, sunaikino 602 vietose
geležink elio bėgius, 346 kilom etru s tele gra fo-tel efono laidq, paėmė daug ginklų ir šaudmenų, nukovė daugiau kaip
400 pr~ešo karininktĮ bei kareivių ir trisk ar t ti ek jų suž eidė . Brigada laimėjo tris stambius
mūšius. Mūšiuose su
priešu neteko Antano ir Juo zo RinkevičitĮ, Vasihjaus ir
Grigorijaus Kudriašov tl, Stasio Pališausko , Izraelio Ginzburgo , Viktoro Šimonio ir kitl1 - iš viso 96 partizanų.
Kauno partizanq būrys „Mirtis okupantams"
sutriuškino dvi pri eš o įgulas, sunaikino 534 pri ešo kareivius ir karininkus, nul eido nuo bė gių 16 karinil1 ešelonų. Šiam e bū
ryj e daugiau sia buvo Kauno komjaunuolių b ei jaunuolių
antifašistų, pal.l ė gusitl iš Kauno ge to. 1944 m. prad žioje
būrys jau jungė a pi e 300 partizanų ir davė pradžią dar
dvi em nauji ems būriams. Šiame būryje žuvo 46 partizanai. Jų tarp e E. Bermanas, š. Abramovičius, O. Mozelytė,
E. Radionova.

grind ininkų

23 1

Dzūkijoje daug žalos oku pantams padarė būria i „Dainavos partiza nas" ir „šarūn as". J ie nuginkl avo vietinių
bu ržuazinių nacionalistų suorga nizuotus g inkluotu s būrius
Ryliškiuose , Vabaliuos e , N emunait yj e (a tėmė da ugiau
kaip 100 ša utuvų, 2 ku lkosva idžius), sud eg ino h i tl eri ninkų
ba rakus (Merkinės val sčiuj e), su naikino 8 tiltus , nukovė
daugiau k aip 150 hitlerininkų, sunaikino 7 sa vi eig ius pabūklus „Ferdinandus", su dau žė keletą automašinų, paėmė
30 hitlerin inkų į n el aisvę. Kov ose žuvo partizanai
B. Baranaus k as, J . Razmas, Z. Ragaus kas, L. Ge mb ickas
ir kiti.
Suvalki joje narsiai kovojo Karo lio Pe triko vardo apie

70 partizanų bū rys,

,, Jūros"

parti zanų

būrys,

jungęs

85 liaudi es keršytojus . Vilkaviškio apskrityj e i ryžtingą
kovą stojo Gražiškių, Bartininkų, Vilk aviš kio, Vištyčio
partizanų grupės, kur ioms vadovavo
O. Eidukaitytė,
V . Eidukaitis , K. Vasilia uskas, L. Šumskas, V. Čupkevi·
ėius ir kiti.
Lietuvo s KP CK Pa rtarchyvo duomeni mis, iš viso Lietuvoj e tiesiogiai dalyvavo ginkluoto je kovoj e 9 187 žmon ės 108. Tačiau į šį skaič ių neįtraukti daug elis partizanų,
kritusių narsiųjų mirtim i pirmaisiais karo metais, iki parti·
zaninio judėjimo štabo įsikūrimo. Taip pat neįtraukti kovotoj ai tų būrių, kuri e buvo kitų specia lių valstybės organizacijų žinioje, ir didelis skaičius ryšininkų, konspir acinių butų savininkų bei žvalgų. Iš tikrųjų partizaną būrių
kovotojų ir pogrindinių partinių, komjaunimo bei anti fašistinių organizacijų dalyvių Lietuv oj e bu vo da ug da u·
giau kaip 10 000 žmonių.
l ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ Cl ■■ I

108

Duomenys autoriaus surinkti iš partizanų asmens
Lietuvos KP CK Partarchyve.

rašų, saugomų
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Gink luotos kovos dalyvių Lie tuvoje sudėtis:
Didžiojo Tl'vy n~s karo lalkotarpIaI
JII laiko·
l laikotarpis, 11 laikotarpis,
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birželi o m ė n .
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• Apskdlė1uota p•gal pdrtIzanq ir pogr1nd1nrnk,
I asmens l>ylds ir sąrašus, sau•
eomus Lietuvos KP CK Partarchyvc.

Lentelės duom enys rodo , kad pogrindžio ir partizaninio j udėjimo dalyvių skaičius nuola t augo. Antrajam e laikotar pyje iš viso partizanų ir pogrindininkų buvo
3228 žmonėmis, arba 3, 1 karto daug iau , negu pirmajame
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l

l

laikot a rpyje. Pirmajam e laikotarpyj e žuvo 552 žmonės .
Vadinasi, antrajame laikotarpyje į judėjimą įsitraukė dar
3780 žmonių. Trečiajame laikot ar pyje partizanų ir pogrindininkų veikė 3503 žmonėmis, arba be ve ik dvigubai daugiau, negu antrajam e laikotarpyje.
Kadangi antrajame
laikot a rpyj e žuvo 472 partizanai ir pogrindininkai,
tai
trečiajame laikotarpyj e į judėjimą įsijungė 3975 nauji
žmonės. Vadinasi,
nuo antrojo laikotarpio prad žios iki
Lie tuvos išv adavimo į pogrindines p artines, komjaunimo,
antif ašist ines organiz a cijas ir į partizaninį judėjimą įsijun
gė 7755 nauji žmonės.
Darbininkų klasė, jos akty viausia
politiniu atžvilgiu
dalis , pa tyrė daugiausi a aukų. Iš 1422 žmonių, žuvusių
Lietuvoj e organizuotoje kovoj e pe r visus okupacijos metu s, beve ik 800, t. y. daugiau kaip pusė, buvo darbininkai.
Darbininkų klasė buvo aktyviausia,
labiausiai organizuota, turėjusi revo liucinės klasių kovos patyrimą, vadovaujanti visuomenės jėga kovoje prieš hitl erinius grobikus.
Partiz aninis judėjimas ir pogrindinė kova Lietuvoj e
vokiečių fašistinės okupacijos
laikotarp iu - ryškus neiš ardomos ta rybinių ta utų draugystės pavyz dys. Iš bendro
9 187 įre gistruotų partizanų ir pogrindininkų skaičiaus
5770 buvo lietuviai,
1891 rusas, 731 žy das, 376 lenkai,
172 baltarusiai , 163 ukrainiečiai ir 84 kitų Tarybų Sąj un
gos tautybių atstovai. Iš 92 partizanų būrių vadų 69 buvo
lie tuviai. 12 rusų, 4 ukrainieč iai, 4 žydai, l baltarusis,
l lenkas ir l gruzinas.
Partizaninio ir pogrindinio judėjimo organizatoriai ir
va do vai buvo komunistai.
Pogrindin es partin es organizacijas nuolat papildė geriausi liaudies atstovai, karšti tarybiniai pa triotai, narsūs
kovotojai. Okupacijos metais Lie tuvos pogrindinės partinės organizacijos ir partizanų būrių partin ės organizacijos
priėmė į partiją 600 žmonių
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••••••••••••
109

Marks izmo-lenin izmo instituto Centrims partarchyvas, f. 17, ap . 2,
b. 888a, l. 50, 63; PA, f. 1771, ap . 1771, b. 53, l. 52. Į ši skaičitĮ įeina
lik tie komunistai, kuriu os po Didžiojo Tė vynės karo patvirtino Lietu·
vos KP CK. Liko neįtraukli tie komunis tai, k uriuo s apskričių ir miesttl
pog rind iniai komitetai buvo priėmę i partiją , be t jie žuvo.
23-4

Savo žy gda rbiai s Lietuvos komunistai įkvėpdavo tarybinius žmones pas iau kojamai tarnauti Tėvynei. Tatai pr ipažįsta n et pri ešai. ,,Vykdydam as sa vo tarnyb ine s parei gas,- rašo vi enas na cionali stas, okupa cijo s me tais dirbęs
gestap e ir dabar gyv enantis Anglijoje, buržuazinių na cio nalistų laikraštyje
„Laisvoji Lie tuva ",- turėjau n e vieną
kartą progos ste b ėti vedamus
gestapo tardymus sugautiems bolševikų parašiutininkams (taip jis vadina ta rybinius partizanus. - P. Š.)... J ie buvo žiaurūs ir ne žmoni ški . .. Retai kuris išeidavo iš jų rankų gyvas . .. Reiki a pa5akyti, kad. . . ji e tas kančias nešdavo iki mirties,
neiš duodami n ei vienu žodžiu, nei vienu judė siu savųj tl
draugų. Re ikėjo milžini ško s valios ir milžiniško tikėjimo
į savo idėją, k ad kančia ir čia pat artėjanti mir tis būtų
nebaisi. Kas ji e bebūtų buvę, bet toks didvyriškas laik ymasis visada veikia į žmogaus sąmonę ir, nori -nenori,
susidarai kankinamojo ... tikrai vertą pasigėrėj imo ir pasididžiavimo vai zdą".
Pažymėdama Lietuvos partizanų ir pogrindininkų nuopelnus, Tarybinė vyriausybė daugiau kaip 1800 jll ap dovanojo ordinais ir medaliais 110 •
Gausiuose susirinkimuose ir mitinguos e lie tuvių taut a
nuoširdžiai dėkojo Raudonajai Armijai - savo išvaduotojai, reiškė didelį dėkingumą broliškosioms tarybinėms tautoms už jų suteiktą pagalbą, už lietuvių tautos nacionalinio valstybingumo,
socialistin ės santvarkos
atkūrimą.
Lietuvitl tauta savo džiaugsmą dėl Tarybų valdžios atkū
rimo reiškė ne tik dėkingumo žodžiais tarybin iams kariams, bet ir savo darba is. Vos tik išvadavus Tarybų
Lietuvą iš okupantų valdžios, 108 378 Lie tuvos jaunuoliai
įstojo į Tarybinę Armiją 111• Einantį per Lietuvos TSR teritoriją Raudonosios Armijos lie tuviškąjį junginį papild ė
daugybė savanoriq. J aun imas, kuris per visus fašistinės
okupacijos metus slapstėsi nuo mobilizacijos, n estojo į jokius vokiečių fašistinius leg ionus , batalionus, tarnybas
ir pan., nacionalistq organizuojamas „vietin es rinktines ",

...........
.

,
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PA, f. l, ap. l, b. 488, l. 21- 23.
f. 1771, ap. 2, b. 24, l. 62.

111 PA,
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išvadavimo
tūkstančiais stojo
į Tarybinę Armi ir prisidėjo, ga lutinai sutriuškinant
hitle rinę Voki eti ją.
Hi tleri niai grobikai padarė Tarybų Lietuv ai didžiu lių
nuostolių. Okupacijos
laik otarpiu pramon ės gamybinis
pajėgumas sumaz eJo 60- 70 % 112, pasėlių
plo tas _
490 000 ha, žemės ūkio kultūrų de rlingum as krito 2030 % , produktyvi ų gyvulių skai čius sumažėj o 47 % 11~. Hitlerininkai sugriovė 52 9 19 gamybini ų-ūkinių pastatų, daugiau kaip 26 000 gyvenamųjų namų , 862 kultūrinės paskirti es pasta tus 114, sunaikino Klaipėdos jūros ir upės
uostus 115, išvežė arba sunaikino 10 000 pramoninių įren
gimų 116• Išvadav us Lie tuvą iš okupacijos,
jos pramonės
1
gamybinis pajėgumas siekė mažiau kaip / 3 pri eškarinio
lygio 117• Did eli nuostoliai buvo padary ti res publikos komunaliniam ūkiui, ryšiams, transportui. Grobikų pad ary ti
Lietuvos res publikai nuosto liai si ekia 17 milijardų rublių
(1941 m. ka ino mis) 118•
1944 m. rugpiūčio 30 d. Vilniuj e susirinko Lietuvos
TSR Aukščiausiosios Tar ybos trečioji sesija. Sesija pr iėmė įstatymą „Dėl vokiečių okupacijos
padarinių likvidavim o žemės ūkyje", pagal kurį dvarininkų ir buožių
atimto s hitlerinės okupacijos me tu iš darbo valstiečių žemės, inv ent or ius, gyvuliai
ir pastatai buvo grąžinti jų
tikriesiems savininkams - žemės ūkio darbininkams, ber.emiams, mažažemiams ir vidutiniams valstiečiams. Iš hitlerinės okupacijos
išv aduoti respublikos gyventojai su
entuziazmu ėmėsi at kuriamojo darbo.
po

ją
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PA, f. 1771, a p. 2, b. 2, l. 105.
A. Bunkus, Lietuvos ekonomika okupaci jo s me tai s, Hitlerinė ok upaci j a Lietuvo je p . 196- 197.
114 E. fp ecKa, Pa 3op em1e 1rnpOAHOro X03jiJ1CTBa J\ 1-1
Toac Kof1 CCP
a nepl-lOA rHT/1.epOBCKOH
OKKynaŲHl-1 (1941- 1944 rr.), cr p . 17.
115 Tarybų Lietuva i 20 metų, Vilnius,
1960, p . 12.
116 D. Budry s, Tarybų Lietuvos
liaudies ūkio atkūrimas ir išvy sty mas, Vilniu s, 1949, p . 4.
117 Ten pa t.
118 M. Sumauskas, 1946- 1950 m . penkmečio planas Lietuvos TSR
liaud ies ūkiu i atkurti ir išvystyti, Vilnius, 1960, p . 12.
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Didžiojo Tėvynės karo pradžią jauna Tarybų Lietu va
sutiko su dė tingomis naujo, tarybinio gyvenimo statybos
ap linkybėmis, ašt rios klasių kovos sąlygomis. J ei darbo
žmonių masės - Lietuvos darbininkai,
darbo valstiečiai,
pažangioji int eligentija, 1940 m. lie pos mėn. įvedę r espubUkoj e Ta rybų valdžią, paki liai kūrė na ują gyvenimą,
tai da rbo liaudi es pri eš ai -- nuv e rstosios buržuazijos likučiai, buož ij a, įvairūs kontrr evoliucin iai eleme n ta i visaip
ta m trukdė . Susivieniję į įvairias an tit arybines n ele gali as
organizacijas,
jie varė ardomąją antili audinę veiklą .
Fašistinė Vo kietija, kur i ruošėsi karui pri eš Tarybų Sąjun
gą ir kitas tautas, no ro mis ėmė į savo tarnybą lietuvių
tauios išdav ikus . Taip bu vo įstei gtas Lie tuvių aktyvistų
frontas. Ji s veikė, vadovaujamas vokiečių karinės žv al gybos ir ko nt ržvalgybos , siuntė į Tarybų Lietuvos terito riją šnipus ir div ersantus.
Prasidėjęs karas
nelikvi davo ir nesusil pn ino klasių
kovos , o pri ešing ai, dar ją paaštrino, suteikė j ai specifi nį pobūdį . Svar bia usi as Lietuvos liaudi es pri eša s buvo hitlerin iai grobikai, ko va pri eš juos buvo nacionalinė
išsiva duo ja moji kova. Kartu Lietuvos darbo žmonės nenuil sta mai kovojo su savo kl asiniu priešu - Lietuvos
buržuazija, buo žija . Ši ko va prieš vietiniu s hitl erinil1
okup antq pakalikus, pri eš gin kluotus buržuaziniq nacionalistų būrius buvo pili etin is karas .
N e galutinai Tarybų va ld žios sutriuškin ta Lietuvos bu ržuazija, buo žij a ir kiti nacionalistiniai, kontrrevoliuciniai
elementai hitl e rininkq įsiveržimą laikė vienintele galim ybe grąžin ti savo buvusį vi ešp atavimą . Dar pr ieš karą pa rsi davę fašistine i Vokietijai , ji e buvo Hitl erio „penkt oji
kolon a" Lietuvoje.
N uo pirmqj ų ka ro d ienų Lie tuvo s KP(b ) CK nurodymu
kūrėsi par tiniq ir tarybinių aktyvistų būriai bei grupės,
kurio s mūšiuose rodė savo pasiaukojimą ir ištikimybę Tė
vynei. Net neilga šių būrių k ova , j ų pavyzdys teigiamai
atsiliepė vėlesnėms kovinėms op eraci jom s priešo užnug a237
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ryj e. Vė liau daugelis šių parLinių bei tarybinių būrių dalytapo garsiais Lietuvos parli zanais.
Užgrobę Lietuvą, hitl eriniai okupantai
pirmiausi a panaikino jos valstybinį savarankiškumą.
Slopin ant Lietuvos liaudies priešinimąsi, grobikai naudojo si buržuazinių nacionalistų paslaugomis . Tuo tikslu
buvo sukurtas vadinamųjų larėjų institutas; jį sudarė bu ržuaziniai naci o na lis tai.
Bet sva rbiausia priemon ė , iš kurios daugiausia grobikai tikėjosi , buvo masinis vi e tinių gyventojų teroras. Okupacijos me tais hitl erininkai ir lie luviški eji buržuaziniai
nac ionalistai sunaikino Lietuvos terilorijoje 700 000 tarybinių piliečių 1, jų tarp e daugiau kaip pusę milijono vielinių gyventojų. Jie sulygino su žeme 21 kaimą ir kele tą
simtų vienkiemių, išvarydami jų gyv entojus į koncentracijos stovy k las arba sunaikindami vi e toj e, kaip Pirčiupio
kaim e, kur baudėjai sud egino gyvus 119 žmonių 2 •
Post ringaudami api e „tautos likimą", dėdamiesi tikraisiais, vi enint eliais jos atstovais ir gynėjais, lietuviškieji
buržu aziniai nacionalistai nutylėdavo vokiškųjų fašistinių grobikų planus fiziškai sunaikinti lie tuvių ir kitas tarybin es tautas . Jie, kaip ir jų kolegos išdavikai Latvijoj e
ir Estijoj e, ne tiktai nesipriešino šiems žmogėdriškiems
Hitl e rio sumanymams, bet iš tikrųjų net padėjo grobikams ju os įgyvendinti. Neapkęsdami savo liaudies, kuri
pasirinko Ta rybų valdžią ir socializmą, jie buvo pasiryžę
bet kuriai išdavystei.
Šia linkm e veikė ir reakcinė dvasininkija. Arkivyskupas ir metropolitas Juozas Skvir eckas, vyskupas Vincent as Brizgys, generalinis vikaras Kazimieras šaulys ir
daug elis kitų kunigų okupacijos dienomis savo pamoksluos e ragino gyventojus remti okupantus, laimino Lietuvo s j aun imo mobilizaciją į hitle rinę armiją. O kai kurie
iš jų, nesil enkindami pamokslais grobikų naudai, šalia
kryžiaus pasik abino ant krūtinės automatą ir tikrąja žovių

••••••••••••

l Cy Ae6 HbU1 npoųecc 110 AeJI.Y o 3/IOAeRJIIHIX HeMeŲKO-cj)aWH CT
CKHX Ja XBaTtJHKOB Ha Tepp11To p1m J\ aTBHl1CKOH, .l\HTOBCKOl1 H 3C TOHCK011 C CP, P11ra , 1946, crp . 11.
2 V. Uždavi ny s, Pi rčiupio ka imo tr aged ija, Vilnius,
1965, p . 51.
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džiq „kr yžiumi ir kalaviju" prasm e dalyv avo, slopinant
savo lautos pri ešinimąsi. Daug elyj e Lie tuvos vie tų pir mosiomis ka ro ir okup aci jos dienomi s kunigai (J . Grigaitis, A . Simanavičius, T. Vinkšn elis, A. Zilvis ir kiti)
vadov a vo buržuazinių nacionalistų štab ams ir vadinami esiems „sp ecia liems teismams", masiškai dariusiems mirti es
nuospr endžius visi ems, kuri e pri eš inosi okup ant ams, ku rie stojo į ginkluotą pasipri eš inimo grob ikams ke lią, ir
tiesiog tiems, kuriuos ji e laikė savo pr iešais, buržuazin ės
santvarkos pri ešais. Vi enuolynai , bažnyčios, kl ebon ijos
daug elyj e vie tų tapo Lie tuvių aktyvistų fronto or ga nizuotų ga ujų štabais, buržuazinės anti liaudinės agit aci jos
centrai s.
Vokiški eji fašistini ai grobi kai , jų tarna i - lie tuviškieji
buržuaziniai nacionalistai
neįs tengė pav ergti
Lietuv os
liaudi es , palaužti jos laisvės ištro škusios dva sios , nu slopinti jos ry žto kovoti, atsida v imo Tarybų va ldži ai , socia lizmu i. O masinės civilių gyventoj ų žudynės ir faš istinių
okupantų žiaurumai skatino pačius taikin gia usius žmones
stoti į kovą su pri ešu. Tačiau , kaip pažymėj o M . Kalin inas, fašistinių i š gamų žiaurumai ir smur tas pr ieš taik ius
tarybiniu s žmon es buvo tik papildom as ve iksn ys an tifašistiniam judėjimui ir partiz anin e i ko vai vy styti s. ,,Pagrindiniai šaltiniai, - nurodė M . Kalinin as,- iš kurių taip
gausiai j ė gų semiasi partizanini s jud ėjimas, yr a kur kas
giliau, ji e slypi pačios liaudi es gelmėse" 3 •
Svarbus partizaninės kovos Lie tuvoj e vy stym osi e tapas buvo pirmasis Didžiojo Tėvynės karo laik o ta rpi s.
Kadangi priešas greitai okupavo respublikos teritoriją, tai
Lietuvos KP(b) CK nespėjo pa rtinių organizacijų paruo šti
nelegaliam darbuL Nespėjo jis ir kaip reiki ant jų ori entuoti, nes buvo įsigal ėj ęs Stalino teig inys, k ad TSRS užpuolimo atv eju karas vyks agr esori aus teritorijoj e. Partinės organi zacijos manė, kad Raud onoji Armija traukiasi
tik Lie tuvoj e ir neilg am . Gavu s VKP(b) CK ir TSRS Liaudies Komisarq tarybos 1941 m . birž elio 29 d. direktyvą
ir VKP(b) CK Politinio Biuro liepos 18 d. nutarimą , j au

••••••••••••
l «1'f3seCTtm», 16 Man 1942 r .
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nebebuvo realios galimybės pogrindžiui sukurti, nes L· _
tu-".'os.teritorija buvo okupuota 1941 m. birželio mėn. ~:.
ba1g0Je.
Tačiau Lietuvos liaudis ir šio mis sudėtingomis bei sunkiomis aplinkybėmis n eliko be Komunistų partijos vadovavimo. Pogrindininkai, didvyriškai iškęsdami visus trū
kumus ir pavojus, ėjo iš apskrities į apskritį, užm egz dami
ryšius su vietose likusiais komunistais ir tarybiniais aktyvistais, rinko j savo eiles ištv er mingiausius kovotojus,
ieškojo tikslingiausių kovos būdų.
Praėję rūsčią 1941 metų mokyklą, partizanai
ir pogrindininkai 1942 m. pavasarį jau turėjo pirmąjį kovinės
ve iklos ir politinio darbo pri eš okupantus bei jų bendrininkus patyrimą, buvo ištyrę ryšių su vi e tiniais gyventojais formas ir metodus. 1942 metais Lietuvos KP(b) Centro
Komit et as ir vietinės pa rtinės organizacijos daug nuveikė,
kurdamos partinio pogrindžio ir partizaninio judėjimo
centrus.
Labiausiai paplitusi Lie tuvos liaudies kovos pri eš fašis tinius okupantus forma, iš karto įgavusi platų užmojį,
buvo ma sinis įvairių hitle rininkų priemonių sabotažas.
Kol n ebuvo ryšio su Didžiąja žeme, partizaninė kova
buvo iniciatyvinė. Grupių ir būrių vadai kovinius uždavinius numatydavo patys arba gaudavo iš vietinių pogrindinių partinių organizacijų.

Šiuo sunkiausiu karo laikotarpiu partizanų būriai ir gruorganizaciniu
atžvilgiu dar nebuvo stiprios, jos
silpnai buvo aprūpinamos materialinėmis kovos priemonėmis. Tod ėl pirmuoju karo laikotarpiu
žuvo 38,6 % iš
bendro pogrindžio dalyvių skaičiaus, jų tarpe Lietuvos
KP(b) CK sekretorius l. Meskupas-Adomas ir kiti pogrindžio vadovai. Tačiau, nepaisant visų trūkumų, jau pats
faktas, kad tuo metu Lietuvoje veikė partizanų būriai,
grupės ir pogrindininkai,
turėjo didelę teigiamą reikšmę,
jis smarkiai suaktyvino antifašistinę vietinių gyventojų
kovą, paruošė dirvą tol esnia m partiza ninio judėjimo vystymu isi.
·
Antrajame Didžiojo Tėvynės karo laikotarpyj e partizaninis judėjimas Lietuvoje įžengė į naują, aukštesnę sta pės
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diją.

to, kad VKP(b) ir Tarybinė vyriauir pagalbą partizaniniam judėjimui, kad Lie tuvos KP(b) CK, Centrinis
ir Lietuvos
par tizaninio judėjimo štabai nuolat vadovavo Lietuvos
liaudi es išsivadavimo kovai, kuri vystėsi, būdama organiškai susijusi su Raudonosios Armijos kova karo frontuose.
Didžiulę reikšmę turėjo ir tas faktas, kad Didžioji žemė
gausiai siunte Lie tuvos partizanams ginklų, šaudmenų,
sprogstamosios medžiagos , radijo siųstuvų ir kitaip jiems
Taip buvo

dėl

sybė skyrė nuolatinį dėmesį

padėjo.

Pasiuntus į pri ešo užnugarį Lietuvos KP(b)
tyvinę grupę, vadovaujamą M. šumausko ir

CK OperaG. Zimano,
patyrusių partinių bei politinių darbuotojų, sustiprėjo ryšiai tarp būrių ir Lietuvos partizaninio judėjimo štabo,
padidėjo kovos užmojis. Lietuvos parti zani nio judėjimo
štabas ėmė kelti partizanams didesnius kovinius uždavinius, tikslingiau panaudoti partizanų jėgas.
Savo teisingoje kovoje Lietuvos patriotai rėmėsi darbininkų klase, vargingaisiais
kaimo sluoksniais ir ta dalimi intelig entijos, kuri liko ištikima savo liaudžiai.
1943 m. viduryje įvyko persilaužimas vidutinių Lie tuvos
gyventojų sąmonėje. Neproletariniai
sluoksniai ir vidutiniai valstiečiai nuo pasyvaus prieš ini mosi hitl e riniams
grobikams vis dažniau prisidėdavo pri e aktyvios kovos
su jais. Partizaninė kova gavo galimybę r emtis plat esne
socialine baz e, ėmė įgauti masinį pobūdį.
Emė reikštis stipri tend encij a suvienyti daugybę partizanų grupių, centralizuoti
ir tiksliau koordinuoti jų veiksmus. Iš nedidelių partizanų grupių buvo sudaromi partizanų būriai. Susiformavo
pirmieji parti zanq junginiai:
Zemaitės vardo,
Gražinos vardo,
,,Zalgirio" brigada.
1943 m. partizam1 būrių skaičius padidėj o, palyginus su
1942 m ., beveik dvigubai, o partizanų skaičius - trigubai.
Padidėjo partizam1 kovinis aktyvumas.
Did elis dėme
sys buvo skiriamas diversijoms pri ešo komunikacijose,
kaip vienam svarbiausių partizanų kovos su pri ešu būdui
ir vienam rezultatyviausių pagalbos fronte kovojančiai
Raudonajai Armijai būdų . ,,Bėgių karo" operacija sužlugdė pri ešo karinio transporto
planus ir tuo būdu smarkiai
16 P.

Šioms
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pad ėj o

Raudon ajai Armijai.

partizanų būriai.

Joj e da lyva vo 38 Lie tuv

os
Labai didelį dė mesį div ersin e i ve ikl a i ge le žink eliuos e
skyrė partizanų būriai „Vilniu s" , ,,B ičiuliai" , Kosto Kalinausko vardo, ,,Keršy tojas" (Raseinių a pskr.), :2:emaitės
vardo jungin y s, Trakų b ri gada.
Visur vystėsi partinių ir komj a unimo organizacijų
tinkl as . Partinio pogrind žio ry šio su plačiosiomis darbo
žmonių masėmis form a buvo antifaš is tinės or ga nizacijos .
Jas daugiausia sudarė nep artiniai pa triotai, b et joms vadovavo dažniausiai komunistai ir jos veikė, pogrindinių
partinių organų v adova ujamos. Būdami glaudžiai susiję su
partiza nais, pogrindininkai
smogė eilę dide lių smūgių
lab iausiai paže idžiam iems grobikų obj ektams . Did eles diversij as po grin din inkai vykdė Vilniaus ir Ka uno geležinkelio stot yse .
Trečiaj ame Didžiojo Tėvynės k aro laikotarpyj e pogrindininkų ir partizanų būrių v eikla yra didžiausia
iš
viso karo laikot arpio . Istorinio mūšio už Lietuvos išvadavimą iš grobikų dienomis ypač glaudžiai bendradarbiavo partizanai ir pogrindininkai su Raudonąja Armija.
Būdingi partiz aninio judėjimo šiam e laikotarpyj e bruožai - ma siškum as ir org anizuotumas;
pad idėjo kovinių
veiksmų rezult atai. Buvo surenkama
daug žinių apie pri ešą, papildomo s partizanų gr e tos, dezorganizuojama
okupacinės v aldžios aparato veikla , išardomos
įvairios vokiečių formuotės, sutrikdom as pri eš o kariuomen ės valdym as ir t. t. D ėl to Raudonosios Armijos vadovybė,
planuodam a puolamąsias op eracijas, galėjo k elti Lietuvos
parti zanams vis did esnius ir svarb es nius uždavinius.
Šiuo laiko tarp iu didelį vaidmen į suvaidino eilėje Lietuvos apskriči ų sukurt os parti zanų zonos . Remdamiesi
šiomis bazėmis, par tizanai ko vojo n e tik a tskirais būriais
pri eš a tskirus pri ešo obj ektu s, siekd ami juos sunaikinti,
bet ir ištisomi s jun gtinėmis būrių grupėmis, išvyd ami
priešą iš daugelio gyvenamųjų punktų . Partiza nų zonos
bu".o ~eišsemiamas re zerv as partizanų būrių eilėms papildy ~1; s1ų zonų gyve ntojai v isok eriopai ji ems pad ėjo koVOJe su ok upan tais.
242

Pogrindinių pa rtinių,
gani zacijų

v eikl a

komj aunimo ir

antifa šistinių

or-

1944 m . buvo siek iama v isok eriop ai

padėti puolančiai

Ra udon aj ai Armijai ir partiza n ams . Lietuvo s KP(b) CK šiuo laikot arpiu n uolat konkreči ai vado vavo jų ve iklai. Didžiu lę reikšmę , sustiprin ant visą organizacinį bei politinį da rbą , i šplečiant a ntihi tle rinę kovą
ir parti zanin į judėjimą Lie tuvoj e , turėj o tai, k a d b uv o sukurti du partijo s sri čių komit et ai. Lie tuvos KP(b) Šiaurės
ir Pie tų sri čių komit e tams va dova uja nt , r espublikoj e kū
rėsi nauji partijos apskričių po grindin iai komit e tai, bu vo
stiprinami v eiki ant y s.
Visu ose partizanų ir po g rindininkų kovinės ve ikl os
etapuos e pri ešo užnu gary j e d idelė j ėga buv o mo tery s . Jos
įvairiu metu sudarė nu o 18,8 ik i 26,8 p roc ent o vis o pa rtizanų ir pogrindininkų skaičiaus.
Partizanini ame judėjime respublikos teritorijoj e dal y vavo dau gelio Tarybų Sąjun gos tautybių a tstov ai. Iš
l.Je ndro įregistruo tų partizanų skaičiaus 62,5 % sudarė
lietuviai, 21 % - rusai, 7,5 % - žy dai , 3,5 % - lenkai , po
2 % - ukrainiečiai ir baltarus iai ir 1,5 % - kitų Tarybų
Sąjungos tautybių atst ovai. Tai beve ik sut amp a su v iso
pogrindžio n acionalin e sudėtimi (žr. lentelę, p. 229) . Pa r tizanų būrių v adais bu vo septynių Tarybų Sąj ungos tautybių at stov ai. V isa tai rod o, k ad part izani nis judėj imas
ir pogrindži o vei kl a rėmėsi pi rmiau sia mūsų r espu blik os
vidaus j ėgomis. Taip pat čia ai škiai pasire iškė kovinė vi sų socialistinės valstybės tautų drau gystė .

Lie tuvos parti zan iniame judėjime didelį vaidmenį suvaidino tarybiniai k a riai, atsidūrę pri eš o apsup ime ar b a
pab ėgę iš nelaisvės. Ta rybinių ka rių padė tį komplik avo
tai, k ad ji e nemokėjo lie tuvių k albos, n ežinojo vietovių,
ma žai pažino šali es kultūrą, papro čius ir hitle rininkų
įvesto okup ac inio
r ežimo yp atyb es. Ji e ms reik ėdavo
laiko išstudijuoti
aplinkinėms vie to vėms.
Tačiau
j ie
šiuos sunkumu s il ga in iui , vie tinių po g rindininkų ir p a rtizanų pad ed ami, sėkmin gai įveikdavo. Lie tuvo s partizanų
tarp e Raudon os ios A rmijo s k ar iai, va dai ir p oliti n ia i
darbuotojai sudarė b ev eik 22 %. J ie pa rtizanų bllr iuos e
įvesd avo dra usmę ir organizuo tumą, padėjo p a rti zon ams
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išmokti valdyti karinę techniką, ginkl us, studijuoti taktidažna i būdavo vadais arba ei davo pareigas būrių
štabuose, va dov avo kovini ams veiksmams.
Svarbų vaidmenį, vys tant lietuvių tauto s kovą pri eš
fašistinius okup antus, suv aid ino partinė spauda. Pri ešo
užnugaryje sunkiomis sąlygomis partin ės orga nizacijos
pogrindinę spaudą pavertė galingu komunistinės prop agandos ginklu, idėjiniu antihitlerinės kovo s ginklu. Laikraščiuose ir atsišaukimuose
Komunistų part ija ragino liaudį demas kuoti visas okupantų ir jų talkininkų pri emon es,
mokė liaudį , kaip jas žlugdyti, kaip aktyviai
kovoti su
jais, demaskavo hitlerininkų bandymus kirš inti tautas,
lia udi es masėse skleidė leninines tautų draugystės idėj as,
ugdė jų tikėjimą pergale prieš fašizmą.
Svarbiausia pasipriešinimo priešui forma buvo mas inis partizaninis judėjimas. Bet parti zanai ir pogrindin inkai
buvo tik liaudies dalis. Ir susumuojant tarybinių patriotų
kovą vokiškųjų fašistinių grobikų okupuo toj e Lietuvos
teritorijoje, re ikia pasakyti , kad partizanus ir pogrindininkus be galo daug rėmė visa darbo liaudis. Patys gyvendami labai sunkiai , gyventojai vis dėlto aprūpindavo
partizanus maisto produktais , drabužiais, slėpė ir gydė
sužeistuosius.
Zmonės pe rspėdavo partizanus , gr es iant
pavojui , vesdavo ju os per nežinomas vi e tas, tei kdavo žinių apie priešą, patys tiesiogiai dalyvavo
kovinėse partizanų operacijose. Čia slypėjo pa rtizanų jėgos ir n enug a limumo šaltinis . Dėl to daugiausia ir sužlugo okupantų ir
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų viltys panaudoti
Lietuvo s liaudį savo niekšiškiems ir savanaudiškiems klasiniams tikslams.
Gyventojų remiami, Lietuvos partizanų būriai toli gražu n epilnais duomenimis, per visą kovinių veiksmų laiką
nuvertė nuo bėgių 577 pri ešo eše lonus su kariuom ene ,
šaudmenim is ir amunicija, sugadino apie 377 garvežius
ir api e 3000 vagonų, susprogdino 110 tiltų, 48 kareivin es ,
su naikino šimtus km ryšių linijų, susprogdino daugybę
geležinkelių bėgių ir 18 įgulų, nukovė daugiau
kaip
14 000 vokiečių kareivių, karininkų, polici ninkų ir jų

ką ,

2.44

ta lkininkų 4 •

Buvo p aimt a daug trofėjų: ginklų, šaudmenų,
amunicijos . Labai didelis partizanų nuo pelnas, kad jie sužlu gdė hitlerininkų planą kolonizuoti Lie tuvos žemes, išgelbėj o tūkstančius tarybinių žmonių nuo sunaikinimo ir
išvež imo i faši stinę ve rgovę.
Lietuvos par tizanų koviniai veiksma i vyko aukštu
kovos lyg iu. Svarbiausia sąlyga tam buvo pa rtinio vado vavi mo parti zani niam judėjimui sustiprėjimas, sutvirtėjęs
oku puotoj e terito rijoje pa rtinių organizacijų tinklas.
Lietu vos komunistai
turėjo daugiametį pogrindinės
veiklos prieš buržuazinę diktatūrą patyrimą, ir jis tam
tikru mastu dabar p ravertė. Kaip tik dėl to iš pat pradžių priešo užnug aryje pogrindį organizavo
komun istai,
išėję politinio darbo mokyklą buržuazinės Liet uvos sąly
gomis. Tačiau, pirm a, tokių darbuotojų buvo maža ir,
dntra, pasi keitus ios sąlygos reikalavo naujų kovos formų
ir metodų. Todėl Lietuvos KP (b) CK sis temi ngai siuntė
į okupuotą respubliką specialiai tarybiniam e užnugaryje
paruoštus partizaninės ir pogrindinės kov os organizatorius.
Vadova ujantis partijos va idm uo partizan iniam judėj imui
suteikė didelį užmojį, ir dėl to j is pasiekė didelius rezulta tus.
Na rsiai pr iešin osi Lie tuv a vo kiškiesi ems okupantams.
Tačiau tik nesug riaunamos visų tarybinių tautų vienybės,
j ų didvyri škos ko vos, vadovaujamos Tarybų Sąjungos Komunistų partijos, dėka Lietuva buvo išvaduota iš hitleri nės priespaudos. Didvyri ška rusų ir kittl Tarybų Sąjungos
tautų kova nuo pirmųjų Tėvynės karo dienų sukaustė
vokiškųjų okupantų veiksmus Lietuvoje , trukdė hitleri ninkams pilnutinai įvykdyti savo nežmonišką politiką
lietuvių tautos atžvilgiu. Šlovingo j i Leningrado
gynyba ,
pergal ė ties Maskva, tarybinės kariuomenės triumfas ties
Volga ir hitlerinių ordų sutriuškinimas prie Ku rsko -

••••••••••••
4 Apskaičiuota,
remiantis Lietu vos partizaninio judėjimo štabo
atas kaitin iais dokumentais , partizanų būrių vadų ataskaitomis ir mok slinių ekspedicijlJ metu sur inkta medžiaga apie pa rtizanų bū rius, neturėju sius ry šio su Lietuvos pa1tizan inio judėjimo štabu . Nauja medžiaga
papildo anksčiau paske lbtus duomenis.
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PRIEDAI

1. Duomenys apie partizanų būrių, veikusių hitlerininkų okupuotoje Lietuvos TSR
teritorijoje 1941-1944 m., vadovus, būrių dalyvių skaičių ir jų dislokaciją
ta me tarp ~
Būrio

V ei kim o v ie ta ir

Nr.

būrio

pavadinimas

Būrio

veikimo
laikas

PMt 1zan11
sk aiči us

komunistų l

kom1au nuoh'I

-

Vadas,
ko misaras

Alytaus apskritis

2

Lietuvos KP(b) CI< Oper.ityvinė gru pė Nr. 2
Sar ū no vardo b ūrys

3

A.

1

Ražanausko
Biržų

4
5

būrys

...,........... .
e;
* Duomenų

nėra.

7

7

1944

109

4

7

J. Barauskas

1941- 1943

80

12

*

A. Ražanauskas

1942- 1944

121

23

37

J.

-

L. Lapins ka s
l. Mcskupas

J. Daškau skas

s. Kuozys

apskri tis

vardo būrys (įėjo gru pės
.,Vladas '', ,.Ulevi čius", .,Skar dis")
Lietuvos KP(b) CK Operatyvinė gru pė N r. l
K ęstučio

1942

l 9-12

10

10

Griciūn as

i

Tęsinys

~
00

tnm r to riw
llll rlo
Nr.

V <>lkll H Q

bu 110

ir

\' I C tt.l

Vilniaus

6

pa v c.1d
ln1111d
s

Bu olo v ,• 1h 11110
l,1lka s

122

3

15

80

3

8

107
108
150

4
4
13

6
7
17

68

19

9

1942-1944

210

6

*

1943- 1944

33

9

1942
1942

10
7

4
4

1942- 1944

32

Biirys ,.Mir tis fašiz mui"
,.Keršytojo" būrys
A. Mickevičiaus v. būrys

1943- 1944
1943- 1944
1943- 1944

13
14

15
16

(į ėj o

„Sta-

grupė)
būrys

14

,.Šalčio",

~

Vilniaus mi esto
kaus ko" grupė)
.,Alksnio " grupė
,. Pi oni e rių "

Graži škių

(į ėj o

grupės)

būrys

(įėj o

,.Jan-

grupė

Vilkaviškio
17

" Liudo", ,.2a-

s.

1943- 1944
1944

V.

k o mJ SiHdS

nu olh t

15

8

būrys (įėjo

Margir io
..Mažū no"
Burys Nr.

Vadas,

komi ~H1•

3

„Perkuno

12

l

125

Jo" grupės)
,.Kovos" biirys

sio"

ko 111unls t11

1943- 1944

7

9
10
11

s kai č ius

apsl<rlll s

Burys „Už perga!Q"
11

Partlzanq

1943

Kap !inskis
Ch. Boro v skaj<l
V. Ju sevi č iu s
l. Vas ilenk a

V. Vainulis

s.

Maziliauskas

J.

Si ma navi čius

Se nke vičius

*

V.
A.
V.
A.
M.
M.

6
2

A. Blažys

8

o.

s. Juozapaviė1us

A.

Baraus ka s
Pletkus
Al eksiu kas
Pročuc h an ovas

Korab lik ovas
Kunigė n as

apskrllls

grupė

l

10

l

Eidukaitytė

T ęsi n ys

t am e
Būr io

N r.

V e1k1mo vi eta lr bū na pavadinimo ~

Pa r llzanq
ska1ėlUs

komunlst 11\

Zarasų

18

vcikuno
laikas

Būrio

Kęstuč io

v.

"'~

komjau nu oli q

,.A rlausko"

Va d as .
komisara s

apskritis

būrys

liėjo

,.Vaš kio"

V. Ataj cvas

1943- 1944

138

23

20

1942- 194:l

10

3

3

1942- 1944

205

1943- 1944
1943- 1944

25
91

3

G

4

17

1944
1943- 1944
1943- 1944

127
38
236

7
5
31

10

30
79
50
20
40
15
46

13

J. St rel cov ,1s

grupė)

19

\

g rupė

Ka un o aps kritis

20

Lietuv ą" Nr. l
.,Pranas", ,.Rozal ytė",
Komj au nimo , ,.Kovos")
Būrys „Už Tarybų Lietuvą " Nr. 2
Būrys „Už Tarybų Li etuvą" Nr. 3
grupė)
li ė j o ,.Keršytojo"
Būrys ,.Pirmyn"
V lado Barono vardo būrys
(jėj o
„Mirtis okupantams"
Būrys
,.Smirn ovo" grupė)
A . Mick evičiaus v . grupė
G rupė ,.Stas"
Ma linau sko būrys

Būrys
(j ėj o

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

„Ui

Tarybų

30

36

grupės

Si mėno būrys

,.J u liaus" grupė
Gadlia usko gru pė
Bū rys N r. 3

1944
194219411941
19421941
1943-

1944
1942
1944
1944

•

79

•

3

18

4

*

*

3
15

•

•

37

-

•

P. Rybakovas
P. T rofimova s
J . Belovas
l<. Lisauska s
l. Gagarinas
M. Ceiko
l<. Iv anovas
K. Rad ionov as
D. Parfio n ovas
A. Vaicekavičius
J. Pikas
P. Malinau sk as
P. Si mėnas
J , Alek son is
A. Gadli aus k as
A. Pe trenka
P. Ko rpelovičiu s

Tęsinys

t:
o

tam e, !ar p e
Htlr to
Nr.

Veik imo vlNo

Korčia !!ino
G rupė .. B"

v.

h b tlrlo pa\'ad lnlmas

g rupė

R111ys „Um1dics l,cršy lojas"
Tėvy n e;"

Bi11~s „Už

k . l.>111
ys

Pc1bc1rnpės

.,J1110" ~lll pC'
Kėdal n llJ

39
40

13ūrlo

velk 11
no
laikas

Parllzantt
sk a i či us

ko mun lsltt

-

1944
1944
1941- 1942
1943
1943- 1944
1942

15
60
30
22
10

-

1942- 1944
1942- 1944

25
22

-

1944
1944

20
20

-

1943- 1944

25

8

1942- 1944
1941
1943- 1944

51
6
10

4

13

l

Vadas ,
komis a ras

komjaunuol itt

*
*

3

7

*
*

*

A. P ečkys
P. Sa!!aili r,
A. Ba nul evi ėi us
G. Dva ladzė

*

P. Vasil cnka
V. Jūra s

10

apslcrllls

Burys „Pri cš hill c rini s ko mit etas"
,.Audros" grupė

3

22

V. Iešmanla

*

s.

*

3

V . V ige lis
K . Misiūra

3

A. Kondratas

4

S. Naujal is
K. Petr ikas

Za uka

Kre llngo s apskritis
41

42

..Gri fo"
Grupė

grupė

,.Pir myn "
Mažeiki ų

43

„Katk aus"

apskriti s

gru pė

Marijampolės

44
45
46

3

apskritis

Petrik o v. būrys (i ėjo „Se n io" grupė)
Petr iko grupė
Stank ev ič i aus g r u pė

-

4

•

*

K. Stai1kevičius

T ęsi nys

tame
Būrio

Nr.

Veikimo

vie ta ir

būrio

Panevėžio

Būr io

pa vadi n imas

v ei k imo

laik as

Parti zanų
skaičius

komunistų

tarp e

l

Vadas ,
ko mj au nuoln 1

1943- 1944

47

Būrys

Nr. l

1943- 1944

87

13

5

48

Būrys

Nr. 2

1943- 1944

74

7

9

49

Būrys

N r. 3

1943- 1944

89

4

11

50
51
52
53

Mindauiz o v . grup e

1944
1944
1944
1942

17
23
55
120

5
3

6

*

*

*
*

1942- 1944

180

36

87

1943- 1944

50

7

10

1943- 1944
1943- 1944

52

2ru pė
14 (į ėj o

Nr.
„Ant ano "
Karolio Poželos v . būrys
Būrys

R.i.elnlų

54

,.Keršytojo"

grupė)

1943194319431941-

Za polsk io v .

*

P. Pranevičius
K. Staras
P. Binkis
V. Tamašauskas
z. Mi k al auskas
M . Mikalauskas
B. Dimidavičius
J . Mikneviči us
P. Kaze nsas
A . Ga ileviči u s
z. Bridi kis
P. Vaičiūnas

apskr itis

būrys

(įėj o

,.Ga rni o"

gru pė)

55

\

apskritis

Gra žinos v . j unginys:

.,Sakalų"

k omis aras

bū rys

I. Jelecki ch

M. Sunakevičius
A.

Priįmenka

RoklAklo apskritis
Z.emailės

56

Bū rys

v . j unginys:
Nr . 1

~-···········
...

** Bendri

duomenys

27**
3

A. Ragu olis
A. Baronas

J.
visam

Jun2 ln iu i ar

bri1tadal.

Zovė

....
....
"'

Tęsinys

ta me tarpe
B ūrio

Vc1k 1mo vie ta ,r

N r.

bū n o

B ū r io

vei k imo
la ika s

pav a din imas

l

Pa rllzon q
skaiči u s

ko mun ls tq

n uollų

57

Bū rys

Nr . 2

1943- 1944

57

10

58

B ūrys

r. 3

1943- 1944

64

5

59

8 0rys Nr. 4

1943- 1944

50

6

60

Bur ~:;

1943- 1944

65

13

61
62
63

Bur ys Mr. 6
Siup in io g rupė
.,Dubr ovski o" g rupė

1944
194 1
1942

62
7
15

r. 5

.

Lazdijų

6-1

66

*

*

5
7

(įėjo

1942- 1944

325

Trakų apsk ritis
Vytau to v . b Figad a :
Būrys
„Už Tėvyn ę" (iėj o ,.Pet ro"
..
g rupė)
Būrys „Laisvoji Lietuva"

1944
1942- 1944

288

19

1943- 1944

152

4

1944
1943-1944

92
171

8

67
68

l. Sin eln ik ov as
S. Ko pytkov as
F . Djak ova s
F. Go lubo v as
F. Tran as
K. Ru tkauskas
A. Chl ebn iko v as
G. K l yė i ovas
P. M ik olillnas
V . Šiu piny s
F. Go lu bovas

1
7

apskritis

Burys „Dainav os parti za na s"
.,Rimon io " g rupė)

65

Vada s,
komis ar as

ko m jau-

Būrys „ Pe rgalė"

B~rY.s . ,.lšlaisvint oj as "

30

A . Kac v in gc lis
J . O!ckas

45**

T. Monėiun sk as
J . Či ulada
S. Nevedorns ki s
J. J atin as
A . Sulcas
D. Semen ich inas
K. Izvekov as
I. Gagarin as

7

-

T ęsinys

tame ta rpe
Bū1io

\ 'c1k11no vie t a u

N r.

llū n o

pav adin imas

būrio

ve1 k 1mo

ea,Hu"'
\
s kai či u s

laikas

\
Telšių

69
70
71

v. būrys
Mil v ydo grup ė
Būrys „Rau doni e ji parti zanai"
U kmergės

72

„Pa tv ar i ų j ų" bū rys

73
74

„Doroc h ovo"
Do n1ino'1

l

Vada s,
komisaras

\

apskritis

Birutės

0

kom u nisll t

kom ia unu oliq

1944
1941
1943- 1944

26
6
27

4
6
*

*

194 1- 1944

107

:l

17

5

2

"

-

J. Motu za s
A. Mil vydas

*

apskritis

g rupė

1942
1944

grupė

5

l

*

V. Vild·liūnas
J. Vil či n skas
K Ni k onov as
K. Bang ai tis

Utenos apsk ritis

75

,,A ud ros"

76

,,Mišk o"

77

Lietuv os KP(b) CK

būrys (iėj o

„Zuiki o "

grupė)

gru pė

Švenči onių

....
w
"'

,,2algir io" bri gada :
,,2 algir io" būrys

79

,.V iln iaus"

būrys

80

23

22

K. Dudl auskas

1942

7

3

*

A. Zabu lion is
V . M ičiūn as

1943- 1944

18

11

7

1943- 1944

70

23

44

1942- 1944

168

19

18

M. šumausk as
A . Zaic as
D. Rocius
B. Urbanaviėius
J . Mot uza s
J . Ba gdonas

1944

219

9

28

Br.

apskritis
O peratyvinė

g ru-

p(>
78

1942- 1944

(iėj o

,,Grig o"

g rupė)

80

Kosto Kalinaus ko v .

b ū rys

Urb anavičius

l
1'r,slnys
to m o to rp CI

Būrio

Veikimo

N r.

-

vie ta Ir

būrio

Būrio

veikimo
laikas

pavadinimas

skai č ius

·~-------------:-------81

Vy tauto v .

82

„ Bi ė i u liq "

83

Kos to

1944

būrys

būrys

Kr1linausko v .
ir „Soko lovo"

,,Taujėno "

84

•,----

būrys

Saklq apskritis
Bieliausko

gru -

85

grupė

„Vi lk o"

korn

32

7

12

1943- 1944

33

6

21

1942- 1944

85

31

15

1943

10

8

2

1943- 1944

182

39

1942
1943
1942- 1944
194 1
1942- 1944

10

12
25

1944

12

Šiaulių apskritis

86

KGSt u ėio V . būrys

87

„Dūdos" grupė
„Baliūno" grupė

88

A9
90

91

Būrys „A . Stabas"
Ma ccvi ėiaus grupė
Jasiūno grupė
Klaipėdos

92

Svėkšnos-2.

grupė

..
Pas t a b a :. Du o~ e ny s pa te ikti , remianti s Lie tuv os
stabo ir Pdrtizanm,ų bun11 fondais
(l - 72, 15410- 15414).

2. Lietuvos

Vyt. Bie liauskas
V I. Bieliaus kas
J . Pultinaviči us
J.

5
5
*

*

J. Liub auskas

K.

15

pogrindinės

parti zani nio

Baščiulis

8. Bračas
J . Bakutis
P. Domkus

3
4

7

••••••••••••

- -V . Slnp clis
K. Sluikevlčius
J . Vild:r. i ū n as
F. A lcks ej cvas
E. Balcišis

Macevičius

A. Jasiūnas

kraš tas

1aumi csėio

Vnclns,
komis aras

lnu-

nu ol lq

112

(įėjo

pė )

kornunlst q

1942- 1944
gru pės)

„Jūros" bū rys (įėjo

l
..;----!:-----!-----

Pnrll za n,1

judė jimo

partinės organizacijos

priešo užnugaryie

1941-1944

m.

laikotarpiu

O~ a nizacijos pa vadimmas
(s rit 1es komitetas, nue sto konute tas, apskrities
komi tetas,
va lsč iau s komit etas , pirmin e
pa rt in ė orga n izacija)

s usikll rė ir bnig ė
Sd \'O V P lk lą (data ).
O rs,?anizacijos veik los
nut rūki mo priežastis

Kada
Vi e ta

O rgan izac ijos
nist\ \

komu-

skiHČ IU S pri eš
nutr uk i mą

SekrPtoriai

veiklos

Lie tuvos KI>(b) CK
Operatyvinė grupė

Nr. 1

Biržų

Ope ra tyvin ė grupė

Nr . 2

Varėnos

Operatyvinė

grupė

apskr.
a pskr .

Mede lio rajonas (Ba ltarusi jos TSR)

Lietuvo s KP{b)

A lyta us apskrities
organiza cija

Alytaus
tetas

....
UI
UI

partinė

apskriti es

komi - Alytaus

1942 .IIT.7- 1942. ITI.13.
Zuvo kovoj e su pri eš u

10

1942. Ill.1 7- 19-12.1V. 12.

5

J. Daskaus kas

13

M . Sumaus kas
G. Zimanas

:Zuv o kovoj e su prie šu
1943.IV.22- 1943 m . pa baiga.
Perorganiw olr1
į Lie tu vos l<P(b) Pie lq
ir Si aurės sriėiq komitetus
Pietų

sriti es ko mit etas

194 1 m . pabaiga - l 944 .
V II.15

apskr .

l. Mc skupas

1943.ll.9 - 194 4.V II. l 5.
Apsk riti es išvadavima s
iš okup a ntų

66
V. Sal<alaus kas

Tęsinys
OJ,?11n
lz a c lj os pav ad i n i ma s

(sr it ies ko mit e tas, m iest o k om ite ta s, ap sk r iti es komlt c las,
val st:li,J.U
S ko m it etas, p i rm i n ė
pa rt in ė

Kad a s u s i k ū rė Ir ual~ ė
sa v o v c lk lQ (d a t a ) .
O r~ an lz acljo s v ei k los
nu t r ūki mo p riež a st is

V ie l a

o rs;?an1zn c ifn )

Vllk avlšklo ap skriti es parorga ni zac ija

Orga n iza ci jo s ko mun l sl q skai č iu s pri eš
v e ik los n u t rūk i mą

1944 v asa ra -

Sekre t o ria i

27

tinė

\ "ilk av iš ki o a psk riti es k o- Sa kių a pskr.
m ite tas
Gražiš kiq vct l sėia u s p arli - Vi lka vi ški o a ps kr .
n ė o rga ni zac ij a

V l.

194 4.VJl. 29- 1944.
V III ,2
194 2 m. p a balg a1944.X .2 1. A p skr it ies išvadavi mas iš okup a n tq

Pirmin ės

o rga ni zac ijo s:
Bar tin inku o sC' v ien d,
Vi lkavi šk yj e
dvi ,
Vir ba lyj e - vi en a, Grct•
žiškiu ose - t rys

Bie lia u sk as
Ei duka itytė

O.

partin ė

V ilni aus mi es to
o rgani zac ija

Pa rtij os Vi ln iaus
k o m itetas

mi es to Vilniu s

1943.V.8 - 1943. V ll.1 9.
1943
m.
vasa rą
Pogri nd inin kt]
suėm i 120 nari ų, 1943 m .
mas .
1943.V lll.1 0pab a igoj e - 43 na 194 4.V II.1 3 m iest o iš- ria i, 1944.IV. 15 vadavim as iš o kupa ntų 80 n a ri ų
194 3 m . pctbai goj e - 80 n ar iq , 194 4.
194 2.V lll .5- 1944.
Vll 150 na ril1
V IIJ.4. Apsk r iti es išv a dav imas iš ok up an tq

Kaun o mi es to Ir apskriti e s
partin ė organ izac ija
Pa rtij os Kau n o m ies to ir Ka un as
a pskrit ie s komit etas

l

J . V it as
J. Pše v alsk is
M . Mic e ik a

L. So lo m in as
F . Kru g liak ova s
J . BiJys

T ęsi nys

;
""

°'
°'

__ O_R_a_
n-iz_a_c-ij-os_p_a_v-ad_i_n_lm_a_s--,-------------,-,-(ad_a_s_u_si_k_ū-rė-ir_l>_a_l~-ė-1--------,\------v ·,e ta

(srit ies k om ite ta s. m ie sto k o m ite tas, apsk n 11es k om it etas ,
va lsči a us ko mite ta s, p i rm i nėpar ti ne organi za ci ja )

Ma rijampolės
partinė organiz

apskrities
acija

M a rij ampol ės

apsk riti s

savo vei k lą {dat a ) .
O rganizac ij os v eiklos
nu trū kimo priež astis

Or~anlzakci iė~s ko fl ~I-

Se kre to riai

n istų s ~ui iu s pr e s

ve ik los nu trūkimą

1943 m . p rad žia- l 944. 1944 m . li epo s
V Jl. 31. A pskriti es išva - mėn.- 3 1 narys
da v imas iš okupa nl ll

S.

1

au j a lis

Pa rtij os Ma rij a mpol ės apskriti es k omit et as
Pirminės orga n izac ijos b u vo šiu os e va l sči uose:
Pr ienų

Balbi erišk io
Gud elių

Liudv in av o
Veive rių

apskriti es partiorgan iza cija

Ukmergės
nė

Partij os U kmergės a pskrili es k o mit eta s
ap skriti e s
or gan iza c ija

Trakų

194 4 m . lie p os
40 naritĮ

mė n .-

U kme rg ės

a pskr iti s

p artinė

Pa rtij os Tr a k ų a p skr iti es
k om itet as
Tr akll ap skr iti s

...,
....
"'

J . Č:iulada

1944 .V ll .24
1943 m. liep os
70 n arill ;
1942.V lll - 19 44.V ll . 13. 1943 m. pab aigoAp skr ities išv ad avim as j e - 117 n a rit1;
1944 m . lie pos
iš okup a nlll
mėn . - 162 n a ri a i
mė n . -

M . A fon inas

....

Tęsinys

O>
"'

0Qan 1zac1jos pava d inimas
(sri ti es ko n11tPtas, mi es to ko<1psk n t ics ko miteta s,

Vi e ta

nu tetas,

Vdl sė1 ;n1s

korn1h' ta s,

partin ė

pirmm ė

o r1?an iza c 1Ja)

Por lij os va lsčių komit eta i
buvo sukurti:
Aukš tadva ryj e
Onuškyj e
Traku ose
V ievyj e
Va lkininku ose
Lentvaryj e
Zasliuos e

Trakų

Kada s us ik ūr,• ir halJ?C
sa vo vei kl i! lda lil) ,
O rg ani za c ijo s v~•k los
nu trū ki m o pr iczas l 1s

O r~ a niz oc ijo s ko mu n is lq skaič ius pri eš
v eik los n u trūkimą

Sekr e to ri ai

apskritis

Semeli šk ėse
Eiši škėse

Šakių

apsk rities partinė
organizacija
Par tijos Sakių aps kriti es ša kit 1 apskritis
komite tas

Biržų

apskrities
ganizacija

Partijos
Biržq
k om itetas

partinė

1944 m. liep os
1944 m. gegužės mėn .- mėn.- 43 nariai
1944.X. l O. Apskrities
išvadav imas iš okupantq

A. Grybas

Lietuvos KP(b) Šiaurės srities komit etas

or-

apskriti es Biržq aps kriti s

1942.IV- 1944.V II.30.
Apskr ities išva davi mas
iš ok.upan tq

1943 m. pabaigoj e - 18 nari q;
1944 m. liepos
mėn .- 24 nariai

J. Vosylius
J. Gric iūnas

Tęsinys

Ogan lzacij o s pavadi n imas
(sriti es k o mit e tas, mi e sto kom itetas, apskriti e s k o mi te tas,
valsėiaus komit e tas, pi rminė
part inė o rganizacija}

Par tij os valsčių komit et ai
buvo sukurti:
Vaba lnink e
Papilyje
Biržuose
apskriti es
organi zac ija
Zarasų

Vi e ta

Bi ržų

nė

apskrities
organizacija

pa rtinė

apskrit is

Se kret o r iai

1944 m.
nariai
Mažeiki ų

apsk ritis

vasa rą

V. Majevskis
J. Vanagi ckas
vasarą

- 8

1944.VI.- 1944.X .8 .

A. Kon drotas

194'.l m .

nė

mėn .

....
,o
"'

\

1942.VIII- 1944.V II.30.
Apskrities išvad avi mas
iš okupanttĮ

P anevėžio

apskrities partiorganiza cija

Pa rtij os Pan evėžio a pskrities komit eta s

ko mu-

nis tų skaičius pri e š
v eik los nutrūk imą

1944 m.
27 nariai

parti-

Pa rtijos Maže ik ių a pskri ties komit etas

Or1?an izacijos

apskritis

Partij os Zarasų apsk rities Zarasq
komit eta s
Mažeik ių

Kada susikūrė ir baigė
savo v e iklą (da ta}.
Organizaci jos veiklos
nut rūkimo priei.astls

l apkri č io

35 naria i;
1944 m. liepos
m ėn .
96 nar iai
Panevėži o

apskri tis

19-12.XI.26- 1944.
V ll. 22. Apskr iti es išva davi mas iš okupanttĮ

J. Paplauskas

Tęsinys

011,1nlzorlfos pa v acllnlma•
(sr ltlrs komiteta s. mies to ko -

suslkūn• ir 1111l11
/•
savo vc•lkl~ ld,1to) .
Or11on lza cljos vPlklo H
n111n1kl mo prl cio sll•

Koclo

m l! Pta s, a psk 11t1cs k o m ltrtns,
va lstlnus ko111ltr l11s , plt min <'

Viela

pa 1tin i• or~anizacifol

Partij os va l sčiq komit etai
buvo sukurti :
Vieši nto se
Kr eki>navoj<'
J{upiš k yj e
Na 11ja ml0slyjf'
Ragu voj e
Ramygaloj e

Pa n e vėži o

a pskr itis

1943 m.

l apkr ič i o m ė n .

1944 m. l iepos

Sek r eto r iai

m ėn.

6 nariai

17 naril l
15
3 nariai
8
duom enų n ėra

Troškū n uose

12 narių
26 nariai
9

Šeduvoje
S1mon yst>
Raseinių
nė

Or11oni7-ilrlfos komu nisl•I •kaičius pru •~
vP1klos nut r ūkimą

apskrities
organizacija

Partijos
Ras e iniq
ti es komil elas

parti-

1944 m. rugpiū čio
36 na riai

mė n .-

apskri - Rase iniq apskritis

Rokiškio apskrities
nė organizacija

1942.XI .26-1944 .
Vili.l O. Apskrities
išv adavi mas iš oku pant q

A. Jocius

parti-

Pa rtij os Rokiški o a pskriti es komit etas

Rokiškio

apskritis

1944 m. li epo s
78 nariai

m ėn .-

1943.XI .24-1944 .
V ili. l. Apskriti es išv adav imas iš okupantų

P. Jakubonis

T ęsi nys

Oi:a niu, cijos pavadinimas
(snt ie s komite tas , miesto ko m itetas, apskrities
komi tetas.
valsčiaus kom ite ta s, pirm ine
partine or11anizacijal

Ute nos apskrities
organizacija

susi k ūrė ir bal11 ė
savo veik i ~ ldata).
O r11anlzacifo s veiklos
nutrūkimo priciasll s

Kada
Vieta

o rganizaci jos bu v o šiuose valsčiuose

\

Sek r etoriai

1943 m. pabaig oj e - 27 nariai;
1944 m . lie pos
mėn.- 40 narių

partinė

Parti jos Ut enos apskriti es Ute nos apskritis
komitetas

Or11amzac11os komunistų ska1ėius pri eš
v eiklos nut r ūkimą

1942.V III-1944 .Vll.10.
Apskrities išv ada vimas
iš okupanltĮ

P. Kulka

Pirmin ės

1943 m. ru duo

Vyžuon1ų
Užpal i ų

Ut enos mi est e
Šiaulių .apskrities

partinė

1943 m.

o~ganlzaclJa·

PartiJos :,iaulių apskr ities Siaulių apskritis
komit etas
Pirminės

organi7..acijos bu vo šiuose va lsči uose:
Saukėnų

Siaulii 1
Paduby sio

m ėn .-

l a pkri čio

75 n a riai;

1944.VII .- 95
1942.V Il- 1944.V Il .27.
A pskriti es išva davim as
iš oku pantq
1943 m. ruduo - l 944. 1943 m. rudenį V Il .27.
1943 m. rudenį "

P. Satkauskas
J . Bašč iulis

11
20
14

e -------------:------------,,----------,--------Organizacijos
pavad in imas
1sritics komit e ta s, miesto k om: te tas, apskriliPs
ko mit e tas ,
v,,lsėiaus

k omitet as ,

par tine

, ------

l

l

Kada susikūrc ir baiĮ!ė
savo ve iklą (data ).
Organ izacijos v~1klo s
nutrūkimo pr,e za stis

V ie ta

p1rm1ne

or Į!an1za c11a)

„ Ba to" fabrik e

OrĮ!anizacijos komunistų ska lėm s pr ieš
v eiklo s nutrūkimą

1943 m . gruodžio mėn .
areš tas

Po2rind i ninktĮ

Svenčionių
tinė

apskrities parorganizacija

Partijos Švenčionių aps krilies komit etas

Tęsinys

Sek re tori ai

1943 m. lapkričio
40 naritĮ

mėn .-

1944 m . liepos
3 1 narys

mėn .-

Švenčionių

aps kr itis

1943. VIII .30- 1944.
'v II.9. Apskrities išvadavi mas iš okupan ttĮ

Pi rmi nės

or 2anizacijos buv o šiuose valsčiuose:

S. Apyvala

Me laizėnų

6 nar ia i

Ad utiš kio

6
6

Tverečiaus

Svenčionių

Partijos Zemaltljos apskri- Telšių apskritis
tles komitetas

4

1944.VI.21-1944.
X.8. Apskrities išvadavimas iš okupan tų

"

1944 m. liepos
mėn.- 4 nar iai

Pastaba: Į bendrą apskričių partinių organizacijų narių skaičių įeina partijos

J . M otuzas

nanai , prik lausan tys partizanų

būrių partinėms organizacijo ms . Marijampolės apskr . kuri laiką veikė du LKP(b) pogrindiniai komit etai (žr. p. 132).
1944 m. balandžio 26 d. susidarė du a tskiri Vilniaus m. ir apskriti es pogrindiniai k omite ta i. Kadan g i jie pateikė bendras ataskaitas,

tai pat eiktoje lentelėje ne išskirti.

Duome nys paimti iš LKP(b) CK.
5328, 5338-5348,
535 1-5352, 3377).

J.

po2rindinių LKP(b) komitettĮ ataskaitų (LKP CK partarchyvas ,

Pogrindinės

·
komjaunimo
organiz· acijos Lietuvoje priešo užnugaryje

1941-1944

m.

Or 1?anizaci jos pa va di ni1:1as
(sr iti es komHetas, _apskn _lles
komite tas, p 1rmtn e kom Jaunimo o r ganizacija)

Ka da o r1?anizacij a susi kūrė
ir baigė sarn Ye~k(ą. .
Veiklos pabaigos pnezast1s

V ie la

Komjaunuolių skaiėlus 1
OrRan12.aciioJe prie$

jos ,·eiklos

f. 1771, 5322-

St!kretoria1

pabaigą

Lietuvos LKJS CK
Operatyvinė g rupė

Nr . l

Medelio raj onas,
Baltarusijos TSR

1943.X.27 - 194-1.II.2; reo rganizavimas
i Lietuv os
LI<JS PiettĮ ir Šiaurės sriti e s komit etus

Liet uvos LKJS

Pietų

sriti es komiteta s

Alytaus apskrities komjaunilno organizacija

LLKJS Alytaus
komit etas

apskrities

19-13 m . pabaigoj e - 18 narių
Al ytaus a pskritis

l 943 m.
\!11.15.

vasarą- 1 9-14.

Vilkaviškio apskrities kom jaunimo organizacija

l;:
..,

LLKJS Vilk aviš kio apskri·
ties komit etas

J . >,lacev iėius

3

J.

19-1-1.\"IIVilkaviškio
tis

apskri-

1942. vasa ra- 19-1-1.\"II.~

Grigoms

1-1 narit 1
Draugelis

-

Tęsiny ~
Ors;?anlzacijos
pavadinimas
(srit ies komitetas,
apskriti es
k o mtt c Cas, pirmin ė kornj<1.u-

Kad a orRanlzaclja
s11sikū re
Ir balR<' savo velki~.
Ve ikl os paba lROB pri eiastls

Vi e ta

n11no ori;?an1zaclja)

Vilniaus mi esto komjaunimo organizacija
1942 m . vasara-1944.
V JI.13. Miesto išva davi mas
iš okupa ntq

Kauno miesto Ir apskrities
komjaunimo organizacija

ir

Kaunas

l 942. V IJI.5- 1944. VIII.2 .
Mi es to ir apskriti es išvada vim as iš okupantq

apskrities
organizacija

LLKJS Marijampolės ap - Marijampolės
skr itics komitetas
skritis

ap-

apskrities komjau organizacija

LLKJS Lazdijų
komitetas

a pskriti es

P. štaras
M . Martynaitis
A . Zinkevič iūtė
1943 m . pabaigoj e - 4 nariai

Lazdijų

nimo

A. Ku nigėnas
S. Mad eiskerytė
A . Grac ka
1942 m . pabaig oj e - 62 nariai,
1943 m. p abaigoj e - 138 nariai,
1944 m. vasa rą 218 nariq

Marijampolės

komjaunimo

Sckrctorwt

1943 m . pabaig o j e - 86 n a riai

LLKJS Vi lni aus mi es to k o - V ilniu s
mit e tas

LLKJ S Kauno
mi es to
apskr iti es komite t as

Kom jaun11oliq sko lt lus
ori:anlzacijojc
pri d
Jo s veiklos pohal1,1ą

Lazdijų ap skritis

A.

1943
m . pr a dž ia- 1944.
V II.3 1. Aps kriti es išvadavimas iš o k up ant q

Ignatavičius

1944 m . li epos
80 nariq

mėn.-

1944.V.1 - 1944.VII.14 .

S.

Barkauskait ė

T ę~inys

O ri;zaniza ci jos pavad inima s
k o mit c t-.s, apskn tws
kom1 letas. pirminė kom1au n1mo or2a1uzac 11a)

(s rit ies

Ukmergės

apskrities
jaunimo organizacija

Vie ta

Kada organizacija
ir ba i gė savo
Ve ik l os pabaigos

skaičius

susikūrė
veiklą.

Komiau n uoll\l
organizacijoj e pri eš
jo s veiklos pabaigą

pr iežastis

kom-

LLKJS Ukmergės a pskriti es komilelas

1944 m .
22 nariai
Ukmerg ės

apskrit is

\

Sekre toriai

vasar ą-

1943.V III- 1944 .V II. 24.
Apskriti es išvad av im as iš

A. Kur šys

okupantų
Trakų

apskrities komjaunimo organizacija
LLKJS
Tr akq
komit e tas

1944 m.
·120 n ari q

apskriti e s Trakt1 a psk riti s

Komjaunimo
val sčiq
komit et ai buvo sukurti:
Au k štadvary j e
Onušk yj e

Trakų

1942.V III- 1944.V II .13.
Apskri ties išvadav im as
ok upa n tq

vasarą

-

iš

l

B. Dalangauskas
A . Šulcas

apskritis

Semeli šk ėse

Sakių

apskrities komjauni mo organizacij a

..,
o,
.,,

LLKJS Šakių apskrities
mitetas

ko-

1944 m.
30 naritl
Šakių aps kriti s

19 44 m. geg užės

194 4 .X. 10 .

mėn .-

vasarą -

P . Ledas

Š:- -- ------

--;-------

O r1?aniza cl 1os pavadin ima s
(srit ies ko m ite tas. apsk n t1cs
k omi te ta s, pirrn in <' komjau nim o o r1?an1zacija)

-,----------,--------,----Vie ta

Lietuvos LKJS

Siaurės

Ko mja u n uoll q skaičius
o rganiza cijoje p ri e š
JOS veik los pabal!M

1944 m.
48 n ariai
Biržų

LLKJS BiržtJ aps krit ies ko mil etas

apskritis

Sekr e to riai

srities komit etas

Blržl! apskrities komjauni mo organiza cija

vasa rą

L. Lapinsk as

1942.IX- 1944.VIII .
Ap skr ili es
išvad avi mas
iš
okupanltl

ZarastĮ apskrities komjaunimo organizacija

LLKJS Zarasti
komit etas

--

Kada o rĮ?aniza cija s u s ikūrė
ir ua li?e sav o veik lą .
V e iklos pab al ROS p riež a stis

1944.V-3 3 n ar iai
Zarasų apskritis

aps kr ities

1942.V III- 1944.V II.3 0.
Aps kriti es išv adavim as iš

M. Mel ni kait e

J. Str elcovas

ok upantų

Panevėžio

apskrities komjaunimo organizacija
LLKJS Pan evėžio aps k ri - Panevėžio a pskriti s
t ies kom it etas

1944.V II ria i

27 na-

1943 .V III. l - 1944.VII.22.
Apskr iti es išv adavimas
iš

A.

Vil ė nišk is

okupantų
Raseinių

jaunimo

apskrities komorganizacija

LLKJS Raseinių a pskriti es Raseinių a pskri tis
komitetas

1944.VIII ri ti

2 11 na-

194 1 m. v asara - 1944.
V III.10. Apskri t ies išvad a vimas iš okupan tq

J. Teišersk is
J . Ulvydas

Tęsin ys

Organi zacijos pavad ini ~a _s
(srities kom iteta _s. _ apsknties
komitetas,
pirmin e komJaun imo organiz a cija)

Vie ta

Kada organizacija
ir baig ė savo
Veik lo s pabaigos

susikūr ė

veiklą .

pri ežas tis

Pirminės

o rganiza cijos buvo šiuose valsčiuos e :
Gi rkalni o

1944
Raseinių

apskritis

Bety 2al os

1943.XI - 1944.V III .10

"

Raudonės

Jurbark o
Tytuvėnų
Kel mės

Nemakščių

Šiluvos
Šimkaičių

rugpiū-

9
3

16
5
13
10
12
2
22

23

Rokiškio apskrities komjaunimo organizacija
LLKJS Rok išk io ap skr ities Roki škio apskri tis
komitetas
Pirminės organiza cij os buvo šiuose valsčiuose :
Kama jų
Ob elių
Svėdasų

Sk apiškio
Juodupės

Rokiškio

m.

Selcre tori a\

pa baiRą

7

Raseinių

~

jos ·v ei k\ os

čio mėn.

Viduklės

....,

Komja1:1nu~llų
skaičius \
org an 1zac1J0Je pn es

l

l 943.X - 1944.VIll . l

1944.V II ri ai

79

n aA. Kair e lis

~ - -----Or Ra ni zacijos

(sri ties

Tęsinys

- -- - ------,-- --------:-------------.---------,----------pav adi ni mas

ko mit e tas,

J<ada orJ,?an
iznci ia susikli rt'.•

ap sk rit ies

Ir bniRė savo ve i k lą .
Veikl os pabal }!os pn d .a slls

Vi e ta

k omit etas . pirm i n ė komjau n imo o rJ,?anizacija)

UtenO$ apskrities komjau nimo organizacija

Ko mjaunuo liq

1944 m .
43 n ariai

Utenos • apskr iti es Utenos apskritis
komit etas
·

LLK.ĮS

Pi rminės

organizacijo s buvo šill'Ose valsčiuose:

s kai č iu s

pri eš
jos v,, iklos pabaiiM

Se kr eto r iai

orį!anlzacijoje

-

vasarą

1942.V JII- 1944.VIl .1O.
Apskrities išvadavima s iš
oku pantq

L. Bakutis

DaugailitĮ

Užpaliti
Vyžuonų

Ute nos ·
Siaulių apskrities komjau nimo organizacija

LLKJS Šiaulių apskrities
komitetas

ŠiaulitĮ apsk ritis

1944 m .
37 nariai

vasarą-

1942.VII- 1944. VII.27.
Apsk rities išva davim as iš

A. Kinas tas
J. Valiukas

okupantų

B.

Švenčionių apskrities kom-

jaunimo

organizacija

LLKJS Švenčionių
a pskr i- švenčioni tl apskritis
ti es komit etas

Bračas

1944 m . vasara 197 nariai
·
l 942.XI.26-1944.VII.9.
Aps kriti es išvadavimas
okupan tų

V. Kudaba

iš

T ęs inys

OrJ,?anizacijos

pavadin imas

Kad a or~anizaciia

(sr ities komit e tas , apskri ties
kom itet as, pirminė komjaunim o o rganizacija)

su sikūr ė

,r baigė savo veikl ą .
Veiklos pabaigo s pri ežastis

Vie la

skaičius \

Ko mjau nu oli11
o rganizacijoje
pr ieš
veik los pabaigą

Sek re to ri ai

Pirminės

organi zacijos buvo šiuose valsčiuose:
Adutiškio

Svenčioniq

apsk riti s

Tv erečiaus
Melagėm-1

Švenčionių

1944 m . vasarą 48 n aria i

2emaltijos komjaunimo organizacija
LLKJS Zemaitijos
ti es komitetas

Pastaba.
tizanq

būriq

apskri-

TelšitĮ

aps kritis

Į bendrą apskrit ies komjaunimo
komjaunimo organi zac ijoms.

Duomenys paimli iš LLKJS CK,
5339-5348).

A.. Balsys

1944.VI.2 1- 1944.X.8.
Apskriti es išvada vim as iš
okupan t11

organizac ij tJ

pogrindinitĮ

naritĮ skaičit1 įeina

LLKJS ko mitett 1

ataska itų

komjaunimo

naria i, priklausantys

(LJ<P CK Partarchyvas,

par-

f. 177 1, 3377 ,

~
4. Miestų ir gyvenviečių pogrindinės patriotinės organizacijos,
0

veikusios 1941-1944

m.

Dal yv it1 skaič ius
Vieta

Kada

velkė

l
.,Lietuvos
j un ga"

są

iš lai sv inimo

Vi ln ius

1943. II- 1943 .V lf . 19

pa tri ol6w po lsk ic h " (,.Lenkij os pa tr iosąjm1 ga" )

,Far e inikt e pa rti za ne r org a ni zacic"
FPO
(J u n g tin ė parti z a nLĮ o rga ni zac ija")
Profsąjungos grupės
Antifa šistinė

orgc1n izac ij a

,.Lie tuv os išl aisvinimo
junga"

·•·········
*

**

Duoll_l en \ l

194 1 m . pa baiga - 194 3. !X

*

*
*

*
*

*

200

"

*

*

"

1943 m . pradžia - l 943 .VII

*

*

"

1943.V II- 1944.VlII

60

Makaras Korab liko vas, V KP( b) narys
79 ** Povilas M ali na uskas, VK P (b) narys
180** V lad as Čibilis,
a pi e VKP (b) narys
200
Olga Vaivadienė
(nepartin ė), Vladas
Čibilis, VKP(b) na rys , ir kiti
230 An tanas
Kersn aus, kas, VKP( b) narys

30

n l.'ra .

PoR, 11nd1n 1nk ll

anl\(a

~i 1iil l l 61'CŠl o

lcikas Vitenb ergas,
V KP(b) narys

*

14

ir par tiš kuma s

Juozas Vitas ,
VKP(b) narys
Pe tras Suš in skas
J a nas Pš eva lskis,
buvęs V KP(b) na ry s

280

5

pa vard ė

api e
500
80
3840

30

1941 m. pabaig a- 1942 m.
pradžia
1942 m. prad žia- 1942.IX

są

ncpa rli n ill

22

1943 m . rudu o- l 944.
V II.1 3

"
Kau n as

Į

Or~a n izacij os vadov o

VLKJS
naritt

120

l943.X. 10- 1944.VII.1 3
1942 m . p rad žia- l 944 .
VII.13

, Zwęze k
tų

TSKP
narit1

du o m e n ys .

T ęsinys

Organizacijos

pavadi nimas

Vi e la

Kada

"""."' """ "' \

v e ik ė

TSK P

nartų

Ge to

antifaši stin ė

1941 m . pabaig a- 1944.V II

sąjunga

rau doni esi e ms pa r- Kauno a pskritis
ti za n ams padė ti"
A lytaus apskri tis
,.Antifašistinė or ganiza cij a"
Šia uliai
.,4A štabas"
., Grupė

Panevėžio

K. Pož elos v .

.,Pr ieš h itl erinis
Anti fašis tiniai

komit et as"
kom it etai

KėdainiLĮ

40

l l

nep ar-

23

api e
400
10

Dimitriju s Gel p em as

35

A leksas Raža na uska s, V KP(b) n a rys
Jona s Liubauskas ,
V KP(b) n arys
Povi las Vaičiū nas,
VKP(b) n arys
V ladas Iešrna n ta,
V KP(b) narys

1943 m . p ra džia - 1944.V I
1941 m . paba iga - 1942.IV

5

*

1941 m . pabaiga - 1942.V II

tlnnĮ

24

apskritis

194 1 m . v asa ra - 1942 .V

4

5

a psk ritis

1942 m . vasara - 194 4.V II

2

3

a pi e
200
10

prad žia- 1944.

*

*

50

pradžia - l 944.V ll

*

*

75

prad žia- l 944.

*

*

74

pr adž ia- l 944.

*

Utenos a pskri tis
1944 m .
( 15 komitet ų)
VJI.10
Kė da inių a psk rilis
1944 m.
(3 komit e ta i)
Švenčionių a pskriti s 1944 m .
(10 ko mil etq)
VI I.1 0
Šiauli q apsk r iti s
194 4 m .
(5 k omit etai )
V ll .27

Organizacijos
vadovo
pavard e ir partlšlrnmas

VLKJS
ndrni

Denisas

Usačiovas

28

••••••••• •••
~

-

Pas
1. 1771,

laba:
Du om e ny s paiml i iš LKP(b) C K, pog r ind in1q LKP(b )
3377, 5322 - 5320, 5338- 5348, 535 1, 5352, 15408, 15409).

ir

an t ifašls lin il1

komitc ltt

ataskaitų (LKP CK Parlar chyva s,

ПАРТИЗАНСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

В

строительства

новой,

советской

ЛИТВЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ.

развернувшейся классовой

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ

массы - литовские
прогр есс ивна я

жизни,

борьбы .

рабочие,

трудовое

интеллигенция ,

в

условиях

Если трудящиеся
крестьянство,

устано вивши е

в

июле

1940 года в республике Советскую власть , с воодушев
лени ем строили новую жи з нь, то враги трудя щихся

-

свергнутая буржуазия, кул ачество, прочие контррево
люционные элементы всячески мешали этому. Объе
динившись

в

организации ,

различны е
они

неле г 9 льны е

антисоветские

развернули

подрывную

антина род

ную деятельность. Руководство самой большой из этих

организаций- «Фронт литовских активистов »
создано в ноябре
под

1940

руководством

было

-

года в Берлине и действовало

германской

военной

разведки

и контрразведки, готовило шпионов и засылало их для

осуществления актов террора и диверсий, создавало
н елегальные

вооруженные

организации ,

являясь

на 

стоящей «пятой колонной » гитлеровцев в Литве.
Развернувшаяся война не ликвидировала и не осла

Резюме

била

классовую

борьбу,

а,

наоборот,

обострила

ее ,

придала ей специфический характер. Главным врагом
литовского

Партизанская борьба советского народа против не

народа

были

гитлеровские

захватчики;

борьба против них была вопросом жизни и смерти

мецко-фашистских захватчиков в годы Великой Оте

и

ч~ственной войны навсегда вошла в историю как одна

Одновременно с борьбой против гитлеровских захват
чиков трудящиеся Литвы вели неустанную борьбу со

из

самых

ярких

страниц

героической

борьбы

совет

носила

национально-освободительный

характер.

ских л юдей за свободу и независимость своей социа

своим классовым врагом

листической Родины .

лачеством. Эта борьба против местных приспешников

Освещение вопросов па ртизанской борьбы и под
польного движения на временно

оккупированной не

мецко-фашистскими захватчиками территории Литов
ской

ССР,

народы

как и других Прибалтийских

которых

позже

других

республик,

братских

сов~тсю1х

гитл е ровских

-

оккупантов,

литовской буржуазией, ку
против

во оруженных

отря

дов буржуазных националистов являлась гражданской
войной.

В трудных условиях

начала войны,

когда

фронт

советских войск оказался прорванным , ЦК Коммуни

республик вступили на путь строительства социализ

стической партии и правительство Литвы не

ма, имеет первостепенное значение. Эта борьба в за

провести всех мероприятий по мобилизации сил на

висимости от конкретных условий на ряду с

рода на сопротивление врагу. Однако уже в первые

общи ми

чертами имела свои специфические особенности .

Начало

Советскую

272

Великой

Литву

Отечественной

застало

в

войны

сложной

молодую

обстановке

смогли

часы начала военных действий ЦК КП(б) Литвы дал
указание:

« ...

всем партийным организациям,

по воз

можности, вооружить партийно-советский актив и соз-

18 Р . $t• ras
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дать группы для борьбь1 с возмож ными проявлениями
бандитизма и диверсий со стороны пятой колонны
и заброшенных в тыл немецких агенто в»

1
•

Боевые
отряды
партийно-советских
иктивистоn
были явиться непосредственным резервом
действующей а рмии . Чл ены Бюро ЦК КП(б) Литвь
должны

1

D первый день войны выезжали в Па невежис, Утену,
Зарасай для формирования отрядов из коммунистов,
комсомольцев и беспа ртийных активистов.

Было орга низовано

боевых отрядов

37

советских активистов и д ес ятки
которые пока зали

н ость Родине.
гом ,

а

свою

групп

партийно

сопротивления,

самоотв е рж е нн ость

и пр едан

В вооруженных столкновениях

также при

выход е из

1,

дах поги бло около

1

положительно

5000

окруже ний

в

с вра

этих

о тря

советс ких активистов. Даже

непродол жител ьная борьба этих
сказывались

в

отрядов ,

их пример

последующих

боевых

опер ациях партизан в тылу врага. В дальнейшем мно

гие из у частников

этих партийно-советских

отрядов

стал и просла вленными партизана ми Литвы.

Захватив к концу июня
оккуп анты

п е рвым

1941

долгом

г. Литву, гитлеровские

уничтожили

ее

государ

ственную самостоятельность. В административном от
ношении Литв а со статусом генеральной области, со

стоявшей из шести округов , вместе с Латвией, Эсто

нией и частью Белоруссии была включена в состав
та к называемого « Восточного края» (Ostland ). Гене
ра льный комиссар
области,
окружные
комиссары

ча/lы,ики

уездоn,

м естн а я

полиция,

волостные

ста ро

сты и другие чиновники. На деле же весь этот а ппа
рат, который гитл ер овцы дема гогичес ки называли
<• самоуправлением Литвы» , назначался оккупационны
ми в ластями и и с п ользовалс я в кач естве ис пол нитель

ного орга на дл я проведения грабител ьской и террори
стической

пол итики

оккупа нтов.

Социа листические

преобразования,

1:J республике в течение

дящихся

Литвы

1940- 1941

проведенные

гг., завоевания тру

были ликвидированы.

Конфискова

лось и превращалось в собственность рейха госуда р

ственное и общественное имущество. Экономика рес
публики подчинялась потребностям ведения захватни
ческой войны. Началась колониза ция Литвы. Только
до осени

16 300

1942

г. в Литву было завезено из Германии

немецких семей.

Указанные Б книге материалы разоблачают планы
немецко-фашистских

захватчиков,

направленные

на

физическое уничтожение литовского и других совет

ских народов.

Орган импе рского руководства войск
СС газета «Das schwarze Korps » (Дас шварце карпе)
20 августа 1942 года в статье «Германизировать ли?»
писала: «Наша задача за ключается в том, чтобы гер
манизировать Восток не в прежнем смысле этого слоv

ва, т. е . не в том, чтобы побудить живущих там людеи
усвоить немецкий язык и немецкие законы, а в то~-::,
чтобы населить Восток людьми с подлинно немецкои,

германской кровью». И далее : «Вот почему вновь за

воева нно е пространств о должно быть заполне но не

и другая высшая администрация состояли из оккупан

мецкой

тов.

онемеченными людьми» 2 . Малые народы , говорилось

Захва тчики
жуазных

широко

пользовались

услугами

бур

националистов для подавления сопротивления

националистов. На местах была восстановлена
старая буржуазная система власти и ее аппарат: на-

и

немецкой

в статье, должны исчезнуть,

жизнью,

но

отнюдь

не

« как капля воды н а рас

каленном к а мн е» .

л итовско го народа. С этой целью был создан институт
так называемых советников, состоявших из буржуаз

кровью

в

резу ль тате

осуще ствления

этой

политики

там,

где ступал сапог гитлеровского солдата , лилась чело-

ных

...........
.

1■■■■■■■■■■■■

,

1
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веческая кровь. Так, в отчетном докладе начальника

эйнзатцкоманды-3 гитлеровской полиции безопасно.
сти от 1 декабря 1941 года писалось, что число совет
ских людей, казненных ими в Литве, достигло 137 346
человек. В этом документе сообщалось также, что
23 августа того же года в г. Паневежисе было рас
стреляно 7 523 человека, 29 августа в r. Утене и мес
течке Молетай - 3 782 человека, 3 сентября в г. Укмер
rе - 4 709 человек, в местечке Жагаре - 2 236 чело
век и т. д.

Террор и насилия немецких оккупантов еще боль

ше ожесточили народный гнев. Вопрос борьбы против
гитлеровских оккупанто в и их местных приспешников

стал

основным

вопросом

жизни

рабочего

класса

и крестьянства, большинства населения ЛИтвы. Квис

всеми благами ку льтуры, всеми созданиями человече
скоrо

тру да»

з

·

в связи с быстрой оккупацией противником тер
ритории республики ЦК UКП(б) ЛИтвы, правительство,
а также
vспели

местные

пар тииные

организовать

все

советские

органы

не

силы литовского

и

народа

на

борьбу против немецко-фашистских захватчиков и их
пособников

буржуазных

-

националистов.

потери понесла Компа ртия
публики. Из
КП(б)

4 625

Большие

Литвы и Комсомол рес

коммунистов , имевшихся в рядах

Литвы к начал у войны,

почти половина

(две

с лишним тысячи) осталась на временно оккупирован
ной территории

республики,

из

14 ООО

эвакуировалось в советский тыл лишь

комсомольцев

2 200

человек.

Многие коммунисты и комсомольцы в первые же дни

линговская буржуазия и кулаки в ЛИтве не пользова

фашистской оккупации погибли от рук буржуазных

лись

националистов и гестаповцев. Но многим удалось уйти

более

или

менее

широкой

поддержкой

среди

населения. Правда, вначале им удалось распространить

в подполье.

свое

метил первый секретарь ЦК КП Литвы А. Снечкус,

влияние

на

часть

среднего

крестьянства ,

на 

Они,

«Литовские

деявшегося, что ему удастся остаться в стороне. Одна

в т ечение вс е го

ко постоянные грабежи, массовое уничтожение литов

не

ского народа, превращение ЛИтвы в германскую коло

жесточайший террор

нию, с одной стороны, и провал плана «молниеносной
1юйны », разъяснительная работа подпольных партий

опускали

большевики ,- как

времени оккупации

своего

боевого

ни

знамени.

фашистских

на

один

от

день

Несмотря

оккупантов,

на

Ком

мунистическая партия (большевиков) Литвы в течение

ных и комсомольских организаций, с другой, привели

всего времени оккупации и на всей территории Лит
вы организовала трудящихся ;\итвы на борьбу против

и середняка к борьбе против немецких захватчиков

немецких

и их пособников.

народа,- за честь, свободу и независимость литовско

В

сердцах литовских трудящихся

была жива па

мять о Советской власти, проведенных ею мероприя
тиях,

хотя

эта

власть

существовала

в

Литве

только

захватчиков

-

злейшего

врага

литовского

го народа »'•.
Процесс

формирования

первых

партизанских

от

рядов и создание подпольных партийных и комсомоль

один год. Но и за этот короткий срок люди успели

ских организаций проходили двумя путями:

1) из

познать блага свободной жизни, поэтому они реши

мунистов,

успевших

тельно выступал и в защиту своей Советской Родины.

эвакуироваться в глубь Советского Союза ,

В. И . Ленин еще в
бедят того

1919

народа,

в

году говорил: «Никогда не по
котором

ра бочие

и

крестьяне

в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели,
что они отстаивают свою,

советскую власть

-

власть

трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого

им и их детям обеспечит возможность пользоваться
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комсомольцев

и

активистов,

не

ком

2) из ото
бранных Центральным Комитетом КП(б) Литвы (кото
рый находился в Москве) и направленных в основные

••••••••••••
3

стр .

В.

J1 е ни н, Полное собрание соч инениil, т. 38. М. , 1963,

315.
~ П артархив ЦК КП Литвы, ф.

1771, оп . 1771,

д.

48, л. 1.
177

сявичюсом ; в Швенчёнском уезде

города и уезды республики па ртийных и советских
работников. До ноября

1942 года в Литву было пере.
правлено 200 челов ек - 107 коммунистов, 6 1 комсо.
малец и

32

« Григаса»,

руководимая

уезде - отряд

беспартийных активиста.

Руководствуясь такими

-

отряд «Бичюляй»

(«Друзья») , руководимый И. Вильджюнасом и группа

«Уж

С.

Апивалой;

Тарибу Летува»

в Каунасском
(«За

Советскую

Литву»), руководимый Л. Соломинасом; в Тракайском

партийными документами

уезде - группа «Пятрас » , руководимая М . Афониным,

как директивное письмо ЦК ВКП(б) и СНК СССР пар~

и другие.

тийным и советским организациям прифронтовых об

Бо льшо е внимани е уд ел ялос ь вопро сам в ед ения аги

ластей от

29 июня и постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) от 18 июля ·1941 года «Об организации борь

тационно-пропагандистской работы, которую подполь

бы в тылу вражеской армии», Центральный Комитет

тизаны вели среди местного населения. Эта работа

КП(б) Литвы разработал план организации партийного

многим противодействовала фашистской агитации, все

подполья.
десять
ский,

Территория

межуездных
Шяуляйский,

Утенскпй,

республики

районов:

была

Вильнюсский,

)Кемайтийский,

Али:тусский,

ра з бита

ные партийные и комсомольские организации и пар

ляла в людей уверенность, бодрость, веру в победу .
существенным недостатком работы в тылу

на

Однако

Каунас

Мариямпольский,

Паневежский,

врага в этот период являлась недостаточна я оператив

Расейнский

ность

и Тра кайский.

в

реагировании

Подпольные печатные

на

гитлеровскую

пропаганду.

агитационные материалы изда

Работа по созданию межуездных комитетов партии

вались и распространялись в явно недостаточном ко

возлагалас ь на местных коммунистов и направлявшие

личестве , изготовленную ЦК КП(б) Литвы литературу,

ся

ввиду дальнего расстояния, отправлять вместе с груп

из

советского

к лету

года в

1942

382

польные

17

группы

из

23

организаторов .

Уже

пами не было возможности,

уездов Литвы действовали
объединявшие

него действия была недостаточной . Кроме того, изда
ваемая ЦК КП (б) Литвы агитационная литература из -за

партийные

к омитеты

организации,

па ртии

Некоторые группы в

непосредственно

1942

в

скудной

уездах.

и

24 отдельные
1 432 человека.

Литвы И. Мескупас-Адомас , руководители подпольных

из засад, вн езап ные

Наиболее успешно

слабую вооруженность,

налеты на

во е нные

и партизанских групп коммунисты Ю.

борол ись с nparoм :

партизu пск ий

кас , IO. Любаускас, П. Маливаускас , П . Вайчюпас ,
В. Шюпинис, П.
:именас и другие. В борьбе с комму

скла

отрял

А.

Ра жа наускаса

-

И.

Расе йпс ком

в

использовали бъшшис кадры литовской фашистско(1
жвалъгибы (охранки), которые во:1врuтились н з Г~р

в Алитус

Биржайском уезде

Восилюсом;

Дашкаускас,

А. Мильвидас, А. Годляускас, А. Вилимас, К Петри

нистическим и nпртизанским движе нием гитлеровцы

н отряд «Дайнавос пu ртиза нас» , руководимый
в

общего числа участников подполья, сре

ди них руководитель Опергруппы, секретарь ЦК КП(б)

на

ды, борьба с ка рателям и .

раускасом ;

насыщена

Несмотря

гообразной: диверсии, уничтожение путей сообщения

руководимы й

недостаточно

группы, в которых принимали участие

и ли1111й связи вра га, уда ры по подразделениям про

-

была

В этот наиболее трудный период войны погибло

552 или 38,6%

боева я деятельность партизан Литвы была в есьма мно

ском уезде

информации

фактами из жизни в оккупированной Литве.

году выросли в партизан

ские отряды. В первый период Великой Отечественной
войны в Литве действовало 12 партизанских отрядов

тивннка

а помощь авиации даль

членов партии. Это позвол ило создать под

подпольные
более

тыла

отрял

10.

мапии или в течение одного года существования

о
вотской вл асти D Литuс пе былн еще 1 юлнос·1ъ10 ра с

Б,1 -

«Кястути с» ,

отряд « Кяршитояс » , руководимый И. Uлсц ких и

крыты и обезврежены .

уезде

·. Кур-

179

278

J_

,JI

Несмотря на недо статки, недочеты, са м факт бо е.
вых действий в это время в Литве партизанских отря.
дов, групп и подпол ьщиков имел большое положитель

ное зна чение , способствовал а ктивиза ции антифашист
ской борьбы среди местного населения и подготовил
почву для дальнейшего развертыв ания партизанского
д ви же ния в

последу ющее

в

Отечественной войны

Литве

м. Шумаускаса и Г. Зиманаса и многих других опыт
ных
партиино-политических
работников
укрепило
связь между отрядами, а также между ними и литов

ским штабом партизанского движения,

усилило раз

мах борьбы. О закреплении этой группы в начале ее

вр е мя.

Во второй период Великой
партизанское движение

направление в апреле 1943 г. в тыл врага новой
опергруппы ЦК КП(б)
ЛИтвы под руководством

вступило

в

новую,

деятельности ЦК КП(б) Литвы в своем отчете в

1943

году

под

отмечал:

«Группа уже

создала

несколько

более высокую стадию. В этом прежде всего сказа

польных баз и добилась установления связи с рядом

лось постоянное внимание и помощь ЦК ВКП(б) и Со

подпольных организаций и групп, направленных в тыл

в етс ко го

врага в прошлом

правит ельства

партизанскому

движению

в Литве, резул ьтаты неослабного руководства ЦК
КП(б) ЛИтвы, Центрального и литовского штабов пар-

году,

хорошо налаженную

она

имеет

радиосвязь

с

свои
ЦК

типографии,
КП(б)

Литвы

и принимает меры к доставке нам необходимой доку

1 иза нского движения (последний был создан

26 ноября
во главе с секрета рем ЦК КП(б) ЛИтвы А. Снеч
кусом) освободительной борьбой литовского народа,

ментальной информации.

1942 г.

двигает в глубь ЛИтвы новые партийные и партизан

которая развивалась в органической связи и во взаимо

боеприпасами,

действии с титанической борьбой Красной Армии на
фронта х войны. Огромное значение имело также и то,
что « Большая земл я» усилила снабжение литовских

магой, литературой и др ...

партиза н в ооружением, боеприпасами. Лишь в

1943 го

с

44

в то время
крупные

пулеметов

- 20,

мин

разных-

группу

ЦК про

вать

ЦК

средствами

в

ЛИтвы

Литовский

установила

56,

задачи,

партизанские

связь

действовавшими

штаб

партизанского

выдвигать перед партизанами

боевые

бу

.»

КП(б)

ЛИтве.

стал

связи,

6

партизанскими отрядами из

от Центрального штаба партизанского движения: вин

457,

типографиями,

Опергруппа

движения

разных -

эту

ские группы, снабжает их по возможности оружием,

ду Литовский штаб партизанского движения получил
товок

Через

целенаправленнее

более

использо

силы.

автоматов - 330, пистолетов «ТТ» - 126, гранат
ручных - 5 986, тол а - 8 300 кг, патронов
«ТТ» 448 тыс . , патронов винтовочных - 173 тыс., парашютов

В своей справедливой борьбе партизаны ЛИтвы
опирались на рабочий класс, беднейшие слои деревни

разных -

роду. В середине

1 860,

311

и т. д. 5

Вел ика был а та кже помощь, оказываемая Цен
тральным шта бом па ртиза нского движения Литовско

му шта бу в деле орга низации радиосвязи с партизан
скими отряда ми, действовавшими на временно окку

пирова нной территории Литвы. В 1943 году Литовский
штаб от Центрального шта ба получил и направил в тыл
врага для партизан Литвы

23

рации и радиопитание
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с~. П а рта рх ин ЦК J(П Литвы , ф.

1943

года наступил перелом в созна

нии средних слоев населения ЛИтвы. Поворот средних
слоев населения

ЛИтвы

от пассивного

сопротивления

гитлеровским захватчикам к активной борьбе с ними
произошел под влиянием трех основных обстоятельств.
Во-первых,
влияние исторических побед Красной
Армии под Сталинградом и на Курской дуге, внушив
ших им веру в победу над врагом. Во-вторых, идеоло

гическая работа коммунистов Литвы. И, в-третьих, то

к ним.

5

и часть интеллигенции, оставшуюся верной своему на

••••••••••••
1, оп. 1, д. 488, л. 2- 3.

о Партархнв ЦК КП Литвы, ф . 1771, оп . 1771, д. 42, л . 364-3 65.
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ф
обстоятельство, что чем дальше, тем туже оккупантьr

стягивали петлю экономического гра бежа на шее се
редняка. Средние слои на с еления Литвы - средний
крестьянин, городской ремесленник, прогрессивная
интеллигенция

поняли, что только победа советско

-

го народа над фашизмом в ернет им свободу,

спасет

несь л итовский народ от гитлеровского ярма, от унич
тожения,

в ернет

им .ыирную,

счастливую

жизнь.

Бла

годаря этому возникшие в первый период войны пар
тизанские группы обрели возможность опираться на
более широкую социальную базу, получить не только
моральную, но и матери альную помержку,

чительно активизировать
более

массовыми и

свои действия,

перерастали

в

могли зна

становились

партизанские

от

ветвленную антифашистскую организацию, насчиты
~авшую более 500 человек, в том числе 120 комму
нистов.

пос ле

ареста

и ю. Витаса ,

Наряду с

вовлечением

в

партизанское

движение

подпольщиков,

среди

них

вильнюсский подпольный

горком партии (секретарь
м. Мицейка). Среди рабочих Вильнюсский подполь
ный горком партии образовал профсоюзную организа
цию. В ноябре 1943 года профсоюзные организации
были созданы на 12 предприятиях, а через месяц гор
ком имел связь уже с 64 предприятиями.
В особенно тяжелых условиях протекала деятель

ность партийного подполья в Каунасе. Из
организаций

ряды.

многих

10 августа 1943 г. был создан новый

КП(б)

ЛИтвы,

32 подпольных

образовавшихся

ствовавших в Каунасе в подполье,

19

и

дей

были уничтоже

выходцев из средних слоев населения Литвы устанав

ны в борьбе с врагом в первый период войны. Каунас

л ивались более тесные связи с крестьянами, рабочими

ский горком :и уком КП(б) Литвы (секретари Л. Соло

и интеллигенцией, создавались и росли в городах но

минас, Ю. Билис,

вые

работу по укреплению подпольных организаций, уста-

партийные,

комсомольские

и

антифашистские

Ф . Кругляков)

проделал большую

организации. «В Литве, - как отмечалось в отчете ЦК

1ювлению и сохранению с ними связи.

Подпольные

КП(б) Литвы в августе

rруппы

установленс1

года,- созревал антигит

1943

леровский фронт борьбы, находящий себе

сторонни

стали

расти

и померживалась

и

крепнуть,

связь с подпольщиками и партизан

ков в широких слоях общественности ЛИтвы» 7 • Так,

скими отрядами

в Вильнюсе

г.ольского и Укмергского уездов.

24

февраля

1943

года коммунистом Юоза

сом Витасом был образован антифашистский комитет.

Новая

антифашистская

«Lieluvos islaisvinimo
ЛИтвы »).

Сплачивая

организация

sqjunga»

была

(«Союз

антифашистские

названа

освобождения

силы в

городе,

Ю. Витас установил связь с Я. Пшевальским, возглав
лявшим

группу

антифашистов-поляков,

а

через

8

мая

1943

Литвы.

Первым

секретарем

его

диняла около

был

Тракайского,

Мариям

200

человек и действовала не

только

в городе , но и в его окрестностях.

В уставе этой организации сказано, что

жения основной цели

года все три организации объединили

свои действия. Был создан подпольный Вильнюсский
горком КП(б)

Кедайнского,

В Каунасе в 1942- 1943 годах действовала антифа
шистская организация «Lietuvos antifasistч sqjunga ))
(«Антифашистский союз Литвы » ). Организация объе

него

с антифашистской группой в Вильнюсском гетто.

была

:вы

-

союз создает

скает

освобождения Советской Лит

-

«антифашистские группы»,

антифашистскую

rюмерживает

для дости

литературу»,

партизанское

движение»,

«выпу

«организует

и

«осуществля

избран Ю. Витас. За короткое время подпольному гор

ет

кому па ртии удалось создать

и саботажа)). Стремясь распространить свою подполь

большую,

широко раз-

••••••••••••
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Па ртархнв ЦI( l(П Л нтв ы, ф.

во

всех

областях

различные

акты

вредительства

:ную деятельность за пределы Каунаса, антифашисты

1771, оп. 1771, д. 42, л. 358 .

города

создавали условия

для

организации партизан

ских отрядов. Были организованы партизанские отря-

183

1

ды «Уж Тевине» (<<За Родину » ), которым командовал
Г. Дваладзе, отряд No 3, который возглавлял А. Пет
ренко. В июле 1943 года гитлеровцам удалось Рас
крыть эту организацию и арестовать более 50 ее чле
нов. Многие арестованные из этой антифашистской

уезд с сохранением одной из баз Опергруппы у озера

« Нароч»

8

•

Характерной
ния

в

этот

особенностью

период

стал а

его

па ртизанского

возросшая

движе

организован

ность . Повышалась боевая активность партизан . Боль

организации были расстреляны, среди них О. Вайва

uюе

дене,

коммуникациях, как одному из важнейших способов

В.

Чибилис,

Б.

Мартинёнис,

П.

Борисявичюс,

А. Билявичюс и другие.

водством партийных организаций окрепли и значитель
но выросли комсомольские орга низации: в Каунасе

до 138 человек, в Швенчёнском уезде

-

-

до 100, в Ра

до 120 человек. Подобные результаты были

способов
Армии.

Для усплеm1я
с

руководства

организациями

молодежью

в

и

партизанских

ванной территории в

подпольными
политической
отрядах

на

комсо
работы

оккупиро

1943 году была создана Опера

тивная группа ЦК ЛКСМ ЛИтвы. Руководителем Опер
группы был секретарь ЦК ЛКСМ Литвы по военной

работе Иона с Мацявичюс. В течение 1943 года уезд
ные

комитеты

комсомола

див е р сиям

были

организованы в

14

уездах.

помощи

борющейся

Операции

на

на

вр а ж еских

« рельсовой

фронте

войны »

к срыву планов воинских перевозок

Красной

приводили

противника,

ока

зывали существенную помощь Красной Армии. В них

участвовало

38

партизанских отрядов Литвы.

Большое внимание

достигнуты в Вильнюсском и Тракайском уездах.
мольскими

уделя лось

борьбы партизан с врагом и наиболее результативных

В 1943 году в условиях активной борьбы под руко

сейнском -

внимание

железных

дорогах

«Вильнюс»,
«Кяршитояс»

диверсионной
уделили

«Бичюляй»,

им.

(Расейнский

деятельности

партиз а нские

Костаса

уезд),

на

отряды

Калинаускаса,

соединения

имени

Жемайте, Тракайская бригада. Только наиболее круп
ные отряды пустили под откос

нов, вывели из строя
дили

большое

паровоз,

количество

железнодорожных
и

61

вражеских эшело

1 230 вагонов, повре

рельсов

насыпей,

железно дорожных

59

и

взорвали

6,5
9

:километра

шоссейных

мостов .

Большое значение для развития партизанского дви

В 1943 году наблюдалась сильная тенденция много

жения имела всенародная партизанская война в Бело

численных партизанских групп к объединению, к цен

руссии.

трализации и более четкой координации действий. Из

шиеся в прилегающих к ЛИтве уездах, являлись базой

небольших па ртизанских групп создавались партизан

Партизанские

районы

Белоруссии,

находив

и опорой для многих литовских партизанских отрядов.

ские отряды. Возникли первые партизанские соедине

На белорусской

ния имени Жемайте, Гра жины, бригада « Жальгирис».

КП(б) Литвы, которая руководила деятельностью ли

В 1943 году количество партизанских отрядов по срав

товских партизанских отрядов. Нахождение партизан

нению с 1942 годом увеличилось в два раза, а числен

ских

ность п артизан утр оилась.

весьма благоприятную обстановку для боевой деятель

По мере роста подпольных организаций и парти
занской борьбы Центральный Комитет КП(б)

Литвы

районов

ности

земле

вблизи

литовских

базировалась Опергруппа

к

границам

партизан

и

Литвы

ЦК

создавало

политической

работы

среди населения . Народные мстители Белоруссии ока

28 сентября 1943 года решил: «Принять предложение

зывали большую помощь литовским партизанам, пере-

Опергруппы ЦК КП(б) Литвы на временно оккупиро
ванной территории Литовской ССР о перебазировании
группы тов. Юргис (Г. Зиманас.- П. Ш.) в Тракайскиir

••••••••••••
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8

Партархно ЦК КП Л11тоы, ф.

1771, оп. 16,

д.

69,

л.

35.
18S

давали им свой богатый опыт,

совместно

наносил

11

удары по врагу.

К началу

года народная борьба в Литnе

1944

тив гитлеровских захватчиков и их пособников

жуазных национал истов приобрела

Подпольные партийные организации постоянно по

npo.

полнялись плам е нными советскими патриотами, муже

бур.

_

ственными борцами. За годы оккупации Литвы под
польные партийные организации и партийные органи

широкий размах

и стала более организованной. В развертывании пар

зации

тиза нского движения в Литве большое значение имели
меры,

принятые

в

году ЦК КП(б) Литвы,

1943

Ли

ция

некоторых

Белоруссии

на

Литвы, в особенности
партизанских

запад

Литвы,

отрядов

с

направление

политическую

42

работу

в

группы в кол ичестве

Литву

342

было

направлено

человек.

В связи с ростом партизанских отрядов, их актив

ности стало необходимым укрепление партийного ру

ководства

отрядами

и

подпольными

группами,

всей

борьбой литовского народа с оккупантами. Исходя из
этого,

1944

Центра,,ьный Комитет КП(б)

Литвы

6

комитетов. Первым секретарем Северного областного
комитета был назначен М. Шумауска с, первым секре
тарем Южного обкома

-

Г. Зиманас.

Под руководством Северного и Южного

обкомов

нашего народа.

1943 году

значи

Каунаса,

1943 r. осталось 26 членов партии, то
1944 года она снова выросла до 80 членов.
Каунасская партийная организация с 80 человек в на
чале 1944 года выросла к июлю до 150 членов , Шяу
ляйская - с 68 до 95 членов. В Тракайской уездной
парторганизации до начала войны было 11 первичных
парторганизаций с 105 коммунистами, а в июне 1944
года в уезде действовало 37 подпольных парторгани
заций, объединявших 162 коммуниста.
организации в

i

к середине

Быстро

января

года принял решение о создании двух областных

партию

Шяуляй. Например, если после провала Вильнюсской

руководя

чала войны по январь 1944 года на организационно-

в

тельно выросли парторганизации Вильнюса,

территории

щих партийных работников во вражеский тыл. С на

приняли

Несмотря на больши е провалы, в

передислока

-

отрядов

закаленных в борьбе с врагом, борцов за

свободу и независимость

товским штабом партизанского движения и Опергруп

пой ЦК КП(б)

партизанских

600 человек,

росло

количество подпольных парторгани

заций и в друтих уездах: в Рокишкском уезде было
создано

Алитусском -

ском

Швенчёнском -

19,
- 14,

13, Расейнском-9, Утен
7, Мариямпольском-8

подпольных партийных организаций. Знаменательно то
обстоятельство,

что люди

в партию

в условиях

фашистской

ные подпольные уездные комитеты, укреплялись дей

только

ствующие. В сер едине

выраженная оппозиция к захватчикам каралась смерт

уже действовало

в конце
вернули
К

1943

действовало

единявших

года на территории Литвы

укомов партии против

14

укомов

года. В свою очередь укомы широко раз

работу

моменту

20

1944

по

созданию

волостных

комитетов.

принадлежность

кровавого

террора,

когда

к

но

пассивно

партии,

даже

не

ной казнью.

Подпольные укомы КП(б) Литвы широко развер
работу по укреплению первичных партийных

нули

территории

организаций в партизанских отрядах. В отрядах они

29 волостных комитетов КП(б) Литвы, объ
219 первичных партийных организаций.

вели беседы на самые актуальные политические темы,

освобождения

Литвы

на

ее

Таким образом, была создана партийная организация,
которая возглавила борьбу литовского народа против
оккупантов и их пособников - буржуазных национа 
л истов .

оккупации,

шли

КП(б) Литвы в р еспублике создавались новые партий

организовывали читки газет, сводок Совинформбюро,

выпускали бо евые листки. Например, в отряде «Мир
тис окупантамс» («Смерть оккупантам») с осени 1943
года по июль 1944 года для партизан было прочитано

43

л екции и доклада: о положении в Литве, об успе

хах

Красной

Армии,

о

международном

положении,

286

187

о героической борьбе

советского народа

с немецко

Партийные орга низации партизанских отрядов мо

билизовали народных мстителей на выполнение при
казов командования,

кр епили

антифашисты Вильнюсского гетто. При помощи город

ских

фашистскими захватчиками и т. д.

дисциплину,

подпольщиков

гетто

300

человек,

ими

был

которые

организован побег

влились

в

из

партиза нские

отряды.

Укомы партии в начале

воспитыва

1944

года создали новые

ли у них смелость, мужество, инициативу. Боевой при

подпольные антифашистские комитеты и организации:

каз выполнялся беспрекословно,

Утенский

трудностями и требовала много жертв. «Но никто ни

организовал
15, Укмергский- 17,
·- 10, Шяуля:йский - 5, Кедайнский - З.
антифашистских комитета. В 1944 году в антифашист

когда

Партизанская

борьба

была

с большим рвением.

связана

с

неимоверными

уком

Швенчёнский

Северного

t.ких организациях, действовавших в Литве, руководи

подпольного обкома КП(б) Литвы М. Шумаускас.- На

мых укомамц и горкомами КП(б) ЛИтвы, насчитыва

оборот,- каждый рвался на задание, а если кому-ни

лось около

не

жаловался,- писал

секретарь

будь

случалось оставаться, то командирам приходи

лось

выслушивать

упреки

партизан

лают других, а их оставляют»

9

-

почему

посы

ЦК КП(б) Литвы принял также меры по усилению
Северный

и

Южный

ЛКСМ Литвы. Они возгла вляли
ских

комитетов

комсомола,

1944

года были

«Тарибу Летува»

(«Советская Литва »), политорганами

рибу Летува» («За Советскую Литву » ). Всего за время

уездных и город

объединявших

236

под

вражеской

оккупации республики на

134

было распространено

антифашистские

Активная антифашистская

«Антифашистский

издавались орган ЦК КП(б) Литвы «Тиеса» («Правда») ,

18

городах и деревнях росли

называвшаяся

союз

организация,

Литвы»,

дей

7

воззвания

48 политических
и 170 тысяч экз .

другой

центральными

органами

фашистских организациях Вильнюса ( «Союз освобож

дения Литвы»,

«Союз

польских патриотов»).

В

этих

организациях боролись против
оккупантов
около
200 патриотов . Обе организации распространяли лис

580

литературы,

республики.

тысяч

изданной

Кроме

того,

газ ет издавалось подпольными партийными и ком

тувос

Особенно хорошо была поставлена работа в анти

миллиона экз.

экз.

сомольскими организациями:

комсомольцев.

2

брошюр тиражом в

няла

человек, в том

территории

газет,

15

1944 года она объеди
числе 60 коммунистов и 30

ее

общим тиражом

с половиной миллиона экземпляров,

ствовала в Каунасе. В начале

230

В Москве

Северо-Западного фронта выпускалась газета «Уж Та

Под руководством подпольных партийных органи
организации.

как и прежде, большое внимание уделяли распростра

областные комитеты

польных комсомольских организаций.

заций в

антифашистов-подпольщиков .

нению в ЛИтве политической литературы.

•

комсомольского подполья. В феврале
созданы

3000

ЦК КП(б) Литвы и подпольные партийные органы,

айнис»

( «Потомок

«Кова»

(«Партизан

партизанас»

(«Борьба ») ,

Литвы »),

Грюнвальда»),

«Ле

«Жалъгирё

«Тевинес

фронтас»

( «Фронт Родины»), «Штандар вольно сци» ( «Знамя сво
боды») и другие. «Население расхватывает нашу лите
ратуру» ,- сообщал Литовскому штабу партизанского
движения

секретарь

Северного обкома КП(б)

Литвы

товки, выпускали газеты, организовали побеги и пере

М. Шумаускас. «Выпуск нашей газеты и полученная

правляли к партизанам советских

литература из центра являетс я хорошим делом в вос

военнопленных,

со

державшихся в лагере на Антакальнисе. В тесном кон

...........
.

такте с этими организациями продолжали действовать

,

9

288

«Советская Литва »,

12 ноября 1944

г.

питании людей ...

Обращаем внимание на распределе

ние и распространение нашей литературы» 10,-

1••··········

10 Пар1 а рх 11в ЦК КП Л итвы , ф.

19 Р . ~l•r•s

1,

оп.

1, :i . 40,

л.

писал

72- 73.
28~

8

а преля

1944 года

отрядам

в ЦК КП(б) Литвы член Южного

подготовить

места

для

укрытия

людей

и стоянки для скота, создать во вс ех н аселенных пунк

обкома партии М. Афонии.

тах специальные группы

ЦК КП(б) Литвы широко использовал радио для

для борьбы

с вражескими

факельщиками.

связи с литовским на род ом и мобилизации его на борь

Когда Красная Армия вступила в Литву, подполь

бу с захватчиками. Московские радиоста нции система

щики

тически передавали подготовленные литовской радио

помощь Красной Армии в разгроме фашистских окку

редакцией

пантов. Большую ценность для советского командова

обзоры

и

статьи

на

политические

темы,

и

67

отрядов

партиза н

оказывали

специальные передачи для литовской молодежи, жен

ния пр ед ставл ял а разведывател ьная

щин, крестьян и т. д. По радио выступали руководи

тизан

тели Компартии и Правительства Литовской ССР, уче-

1

и

подпольщиков ,

а

т акж.е

активную

деятельность пар
непосредственное

участие их в боях за освобождение многих волостных

ные , деятели лите ратуры и искусства, передовики про

центров и сел Литвы.

изводства, бойцы и кома ндиры литовского соединения

ния и ненависти населения к немцам,- писала «Пр ав 

Красной Армии.

да»,- гово рит

Все эти и другие предпринятые ЦК КП (б) Литвы

ряд

«О силе партизанского движе 

восстаний,

поднятых

нас елением

против немецких захватчиков в начале июля»

11

•

Если сравнить ущерб, нанесенный гитлеровцам пар-

и подпольными руководящими партийными органами

1943 года, с ущербом, на 
1944 года, то увидим

меры обеспечивали рост и укрепление подпольных
па ртийных, комсомольских и антифашистских органи

тизанами за первые полгода

заций, усилили их влияние на массы. В условиях вра
жеской оккупации, безудержного кровавого террора

поистине огромный рост: число уничтоженных враже
ских желез нодорожных эшелонов выросло вдвое, чис

подпольные па ртийные организации действовали как

ло истребленных

ведущая сила на рода ,

в

и народ следовал за

коммуни

несенным за

20

раз

12

первые

полгода

немецко-фашистских

оккупантов

-

•

Как показывают данные, за время войны в Литве

стами.

было

организовано

Деятельность подпольных партийных, комсомоль
ских и антифашистских организаций в 1944 году была

отрядах

было

273

92

па ртизанских

взвода

и

886

отряда.

групп

В

этих

подрывников

направлена на оказание вс емерной помощи наступав

и разв едчиков . Общее число бойцов партизанских от

шей Красной Армии и партизанам. КП (б) Литвы по

рядов и патриотических организаций в Литве намного

стоянно ориентировала подполье, конкретно направля

превышало

ла его деятельность. Только в январе-апреле

1944 года

Бюро ЦК КП(б) Литвы пять раз обсуждало вопросы,

сти подпольщиков во время освобождения территории

республики от захватчиков. Были предусмотрены ме
рыu по мобилизации трудящихся на активно е противо
деиствие

оккупантам,

угонявшим

По

до

С приближением Красной Армии непосредственно
к Литве ЦК КП(б) разработал четкий план д еятельно

население

и

выво

зившим народное добро в Герма нию. ЦК КП(б) Литвы
предложил подпольным организациям и партизанским

тысяч челов ек.

представляет собой следующую картину:

связанные с работой подпольных партийных и ком
•сомольских организаций.

1О

Состав участников вооруженной борьбы в Литве

лет

воз р асту:

- 5,9%,
от
до 25 лет - 34,3%.
от
до 45 лет - 39,3%,
сnыш е 45 J1ет
- 7.8%.
о.а 1111ых нет
- 12,6%.
18
18
26

По

социальному

положению

рабоч их
- 33,7 % .
I<рестьян
- 31.8% .
служащих
- 23,3% .
да нных нет- 11,2 % .

••••••••••••
11

fO. Палецкис, В родной Советской Литве, «Правда», 2 1 июля
,
12
См. А Снечкус, Освобождение Советской Литвы началось,
«Пр авда». 10 шоля 194-1 r.
1944 r.

29f

Самые большие потери в борьбе с врагом nоне

ра б очии

с

Для развития партизанского движения Компартией

ная часть его. Из 1 422 погибших в Литве в орrанизо.
ванной борьбе антифашистов за все годы оккуnации
почти 800, т. е. более половины, были рабочие. Рабо.
чий класс представлял собой самую активную, орга

Литвы был успешно применен многолетний опыт под

V

класс,

низованную,

преимущественно

имеющую

опыт

политически

революционной

актив.

классо-

вой борьбы, руководящую общественную силу в борь
бе против гитлеровских захватчиков.

Отмечая заслуги литовских
правительство

наградило

1 800

партизан,
человек

Советское
орденами и

медалями. Высокое звание Героя Советского Союза при
своено секретарям Вильнюсского горкома и Швенчён
<:кого укома партии- Ю. Витасу и С. Апивале, доб

лестной партизанке М. Мельникайте, каунасским ком
сомольцам-подпольщикам

Ю.

Алексонису,

Г.

польной деятельности против буржуазной диктатуры.
Именно поэтому на первых порах в тылу врага орга

низаторами

,

коммунисты,

прошедшие

школу политической работы в условиях буржуазной
Литвы. Но, во-первых,

таких работников

статочно,

изменивши еся

а

во-вторых,

было недо

условия

потре

бовали новых форм и методов борьбы. Поэтому ЦК
КП(б)

Литвы систематич ески

направлял

в

оккупиро

ванную республику специально подготовленных в со
ветском тылу организаторов партизанской и подполь

ной

борьбы.

Руководящая

роль

партии

придала

партизанскому движению большой размах п высокую
результативность.

Борисе,

А. Чепонису, командиру партизанского отряда имени
Костаса Калинаускаса Б . Урбанавичюсу.

подполья были

При

поддержке

населения

партизанские

отряды

Литвы, по далеко неполным данным , за все время бое
вых действий пустили под откос

577

вражеских эше

Гитлеровские захватчики причинили Советской
Литве огромный ущерб. В значительной мере были

лонов с войсками, боеприпасами и снаряжением, вы

разрушены города Вильнюс, Клайпеда,

~'НИ'-IТОЖИЛИ

Шяуляй, про

вели

из

377 паровозов и около 3000 вагонов,
110 мостов, 48 казарм, много Кi'-1 линий свя

строя

изводственная мощность промышленности сократилась

зи, взорвали железнодорожные рельсы в тысяча местах,

на

60-70 %, посевные площади- на 490 тыс. га, по
головье продуктивного скота - на 47 %. Гитлеровцы
разрушили 52 919 производственно-хозяйственных по
строек, свыше 26 тысяч жилых домов, 862 здания куль

разгромили

турного назначения.

на

Причиненные

товской ССР убытки достигают
нах

1941

года).

За

время

захватчиками ЛИ·

17 млрд.

рублей (в це

оккупации

гитлеровцы

и литовские националисты уничтожили на территории

Литвы

700

тысяч советских граждан, в том числе бо

лее полумиллиона местных жителей.

Боевые действия партизан ЛИтвы достигли высоко
го уровня и развития и доказали в войне свою зре

.юсть. Важнейшим условием этого явилось усиление
партийного руководства партизанским движением,
укрепление на оккупированной территории сети пар
тийных организаций.

192

18

гарнизонов, убили свыше

мецких солдат,

14

тысяч не

офицеров, полицейских и других по

собников оккупантов. Исключите.\ЬНО велика заслуга
партиз ан и подпольщиков
колонизации

в

литовских

срыве гитлеровского
земель,

в

спасении

пла

тысяч

советских людей от уничтожения и вывоза в фашист

ское рабство.
В партизанском движении на территории респуб
лики участвовали

представители многих национально

стей Советского Союза. Из общего числа учтенных
партизан 62,5 % составляли литовцы, 21 % - русские ,

7,5 % -

евреи,

лорусы и

3,5 % - поляки, по 2 % - украинцы и бе
1,5 % - представители другпх национально

стей Советского Союза. Эти данные почти совпадают
с данными по

национ альному соста ву всего подполья.

Среди командиров партизанских отрядов были пред
ставители

7

национальностей

Советского

Союза.

Из

193

ро JJринтнй и

92

командиров партиза нских отрядов было

цев,

69

л итов

12 русск их, 4 украинца, 4 еврея, 1 белорус, 1 по.
1 грузин. Все это показыва ет, что па ртиза нское

ляк и

дв иж ение и

д еятельность

подполья

опирались

в

пер.

вую очередь на внутренние силы респ убл ики. В этом

оснотюй прос 'fст оккупа нтов

буржуазных

JI,ЩИОНсlЛИСТОВ,

и л итов

раССЧ ИТЫВdВШ И Х

J!СП ОЛ Ь 10/JiJТЬ ЛИТОВСКИЙ Hil pUД В СВОИ Х ГНУСНЫХ И КО
рЫ СТ/11,IХ

к лассовы х

ц елях .

М ужественно сопротивл ялись оккуnировсJIШdя

Со

ветская Литва немецким захватчикам. Однико, только

1акже ярко проявилось боевое содружество на родов

благода ря

многона циональной социа ,,. истической держа вы, осно

родов, бла года ря их са моотверженной борьбе под ру

не р уш им ому

еди нству

советских

коnодстrюм

Союза, героизму Красной Армии, Литва сумела сбро

дила

сить с себя гитл еровское иrо. Героическая борьба р ус

жизнь.

чи тельную р оль сыграли советс кие воины,

ся в окружении врага

или

бежа вшие

оказавшие

из

его плена.

Н составе партиза н Литвы бойцы, кома ндиры и пол ит
ра ботники Красной Армии составляли почти 22%.

Они вносил и в па ртиза нские отряды дух дисциплины
и

о рга низов анность ,

помогали

изуча ть военную технику,

партизанам

оруж ие,

тактику,

5.влялись женщины. Они в разное время составляли от

18,8 до 26,8% общего числа партизан и подпольщиков.
Главной. формой сопротивления врагу было воору
ж енное партизанское движение. Но партизаны и под

польщики были лишь частью народа. Главный итог
борьбы советских патриотов на оккупированной не
мецко-фашистски.ми захватчиками территории ЛИтвы
что па ртиза ны и подпольщики пользо 

нались широкой поддержкой трудового народа . Нахо
поло жении,

населени е

Литвы все же снабжало партиза н продовол ьствием,
сдеждой, укрывало и лечило раненых. Народ преду
преждал партизан об опасности, был их проводнико~1,
передавал данные о противнике,

ственное

участие

в

боевых

принимал

операциях

нические пла н ы по

осу ществить

их

отнош ен ию

к

не позво

человеконенавист

литовскому

народу .

Доблестная оборона Ленинграда, победа под Москвой,
триумф советских войск на Волге и разгром гитлеров

с.ких орд под Курском

-

все это поднимало литовский

н неизбежный кра х оккупантов. Исторические победо 

В боевой деятельности партиза н и подпольщиков

тяжел ом материальном

гитле р ов цам

ч асто за 

1:1а всех этапах их борьбы в тылу врага большой силой

в

ского и других на родов Советского Союза
л ил а

на род на битву с захватчиками, вливало в него веру

руководили боевыми действиями.

дясь

Советского

успешнее

нимали командные и штабные должности в отрядах,

состоит в том,

партии

на 

ванн о е на социал и стичес к ом инте рна ци о нал изме , иде и

в

Комму нистической

всех

которого Коммунистическа я п а ртия неуклонно прово

В ра звитии па ртиза нского движения в Литве зна

не посред ·

па ртизан.

Л этом -источник силы и непобедимости партиза н.
В этом -причина провала противопа ртиза нских ме·
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ск их

н осные битвы вызвали усиление размаха партизанского
движения

и

подпо.,ы-юй

борьбы

в

ЛИтве,

под

нял и литовский народ на бо.\ее активное сопротив.\е 
ние оккупа нтам и их наеУ1никаУ1
налиста м .

Во

и:v~я

огромные

жертвы.

-

буржуазныУt нацио

победы литовский
Литовские

народ

партизаны

и

ше,\

на

подпо., ь

щики черпали опыт борьбы у братских советских. на
родо в ,

уч ились

у

Красной

А р)1и и

бить

фашистов.

В этой борьбе литовски й народ научи., ся еще бо.\.Ьше

любить и ценить Советскую В,\астъ,
за в ое в а ния .

отстаивать свои

THE PARTISAN
MOVEMENT
IM
LITHUANIA IN THE YEARS OF THE
GREAT PA TRIO TIC WAR

Resume
Th e partisan warfare waged by the Soviet nations
ag ii.inst the German fascist inva ders during the Great
Patriotic War has forever gone down in history as one of
the most brilliant pag es of Soviet people's heroic struggle
for the freedom and independence
of their socialist
country.
The territory of the Lithuanian S.S.R. as well as those
of the other Soviet Baltic republics, whose nations had
only started building socialism , were temporari ly occupied by the Nazis. Side by side with the ot her Soviet nations, the Lithuanian people were fighting th e enemy.
Th e broad
partisan
mov eme nt and und erground
activity are a distinguishing feature of that period, and
j t is of primary
importance to desc ribe them with du e
consideration. Being part of the resistance movement that
gripped the occupied countries, the partisan warfare in
Lithuania has specific features of its own stipulated by
ac tual conditions.
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At the outbr eak of the Great Patriotic War the young
sovi et republic of Lithuania got in a pr ecarious position.
It was building a new, Soviet life, with class struggle
developing at the same time. The broad sections of the
working peopl e and poor peasants as w ell as progr essive
intellig entsia established Soviet power in July 1940 and
wer e vigorously heading towards a better life, on the one
hand, while the enemies of the working class - the
overthrown bourgeoisie, the rich peasants and other
counter-revolutionary forces - were trying to prevent it,
on the other. The enemies formed illegal anti-Soviet or ganizations of various types and launched subversive
activities agai nst the peo ple. The most influential of these
subversive
organizations
known as "The Front of
Lithuanian Activists" was set up in Berlin in November
1940. It acte d upon the orders of the German intelligence
se rvice and counter-espionage, train ed spies and smuggled
them in to perform acts of terrorism and diversion. It
was also on the initiativ e of this organization that illegal
ar med formations, a regu lar Fifth Column of hitlerites,
were estab lish ed in Lithuan ia.
Th e large-scal e war had by no means lessened the
class-struggle. Quite on the contrary, it added intensity
an d specific features to it. Th e worst enemy of the
Lithuanian peo pl e were the Nazi invaders, and the fight
against th em was a matt er of life and death . This fight
assumed the character of a war of lib eration for national
independence. Two enemies were to be foug ht at a time.
They were: the hitlerite invaders, the Lithua nian
bourgeoisi e and the rich peasants. Th e struggle against
the local myrmidons of the inv aders, against the armed
bourg eois nationalist troops, was in fact a civil war.
Und er ext remely unfavourabl e circumstances of the
-early period of the war, with Nazi armoured spear hea ds
pierce d into th e body of th e Soviet land, the Central
Committee of the Communist Party of Lithuania and the
Lithuanian Government found it difficult to mobili ze all
the effor ts of th e peopl e for resistance. Yet, during th e
first hours of the war th e Cen tral Committee of th e
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C.P.L. (B.) gave the following instructions: ... "Accordin
to the possibiliti es, all the party organizations are to an;
the most active memb ers of th e party and Soviet authorities and to form specia l group s for fighting against the
possibl e terrorist a ctions of bandits and div ersion on the
part of the "Fifth Column" and th e German agenls
infiltrated into the rear" 1•
These fighting detachments of party and Soviet activis ts had to a ct as imm ediat e rese rve of th e Soviet armed
forces. Memb ers of th e Bureau of the Ce ntral Committee
of the Communist Party of Lithuania
(Bolsheviks)
immediately after th e outbr ea k of th e war, arrived in
Pan evezys, Utena, Zarasai in order to form detachments
of local Communists, Komsomols and non-party activists.
As a resu lt of it, 37 fighting detachm ents as well as
dozens of resistance groups were formed . Some
5,000 activists were kill ed in various military opera tions
and dur ing br eaking out of encircl ement. Although
shortlived, the struggle of th e activist de tachments, their
exam pl e had a positiv e effect on th e subs equ ent fighting
operations of the parti sans in th e ene my rear. Later on
many of the activist
de tachm ent fighters became
Lithuania' s famous partis ans.
Having occupied Lithuania lat e in June 1941, the
German invad ers, in the fir st place, destroyed its national
ind epend ence.
From
th e administrative
vi ewpoint
Lithuania, with its status of a general zon e consisting of
six re gions, wa s included, tog e the r with Latvia, Estonia
and part of Byelorussia, into th e so-called "Ostland" (East
Lan d). The Commissar General, th e Reg ion Commissars
and other hi gh aut horiti es were appointed from among
the fascist invaders.
The inv aders wer e making an ex tensiv e use of the
bourg eois nat ionalists to crush th e resis tan ce of th e Lithuanian people. With this aim in vi ew, th e institut e of
the so-ca lled counsellois was set up. It was mad e up of
1■••······· · ·
1
Party Ar chives of the Central Comm itt ee of the Communist Party
of Lithuania (Lith., f. 1771, a p. 1771- 12, b. 19, I. 31).
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bourgeois natio nalists. The pr evious bour geois sys tem of
govern ment with its inslitu tions - the district auth orities ,
the local polic e, the vcilscius (small rural dist rict) administration e tc.- was fully re-estab lished. In fact, all this
government machin ery which was referre d to demagogically as "Lithuania's self-gov ern ment" by the hitl erit es,
was appointed by them. It repr esent ed th e occupationist
regime and was used as an execu tive organ for the
aggress ive and ter rorist purpo ses of the Nazis.
The socialist re forms carried out in the republi c
during the years 1940- 1941, the achievements of the Lithuanian working peop le were liquidat ed. The state and
public prop erty was being confiscated and turn ed into
the prop erty of the Reich. Lithuania's econom y became
subordinate to the needs of the aggressive war. The republi c was facing the danger of extensive colonisation.
As early as the autumn of 1942, 16,300 German famili es
had already settl ed in Lithuania.
The thesis refers to docum ents which lay bare the
aims of the German fascist invaders , their general cours e
towards physical extermination of th e Lithuanian and
-0the r Soviet nations. The periodical Das Schwarze Korp s
(Th e Black Corps) , organ of the imperial admin istra tion
of the SS forces, on August 20, 1942, publish ed an ar ticle
und er the titl e "Shall w e germanize?" which ran: "Our
task consists in the germanization of the East in an
entir ely new way, not in th e original sense of the word.
We must give up trying to mak e the popul a tion of
the East assimilate our langua ge and law. Our aim
is to populate the East with th e pur e-blood ed German race".
The article point ed out further: "Hence, the territo ry
occupied by our army must be filled up with Germ an
peopl e and the German way of life and not with a germanise d popu lation" 2•
1■■••········
2 Russ.,

,,TTp
ccrym1b1e

uen11- npecryn11b1e cpc:tcTBa" (Crimin al

Alm s - Crimina l M eans), p . 75-76,

1963, Moscow.
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Th e arti_cle also said that ~mall nations were to
beco me extmc t; they were to dis app ear "like a dro
of water on a red-hot stone".
p
This course of ac tion, when put into practic e, resulted
in that wherever the hitl erit e boot st epp ed, rivers of
human blood were flowing. For instanc e , in his account ,
of December 1, 1941, the chi ef of th e Einsatz-command
No. 3 of the hitl erite sec urity poli ce wrot e that the
numb er of Soviet people kill ed by him in Lithuania
amounted to 137,346. Th e do cum ent also said that on
August 23rd of th e same year 7,523 people were shot
dead in Panevezys, on August 29th - 3,782 in Utena and
Moletai, on September 3rd - 4,709 in Ukmerge, 2,236 in
2aga re, etc.
Th e terroris m and num erous acts of viol ence intensified th e popu lar hatre d for th e invaders . The qu es tion of
fighting th e Nazis and their local myrmidons became
a matt er of life to the Lithuanian working class and
peasa ntr y, the bulk of Lithuania's
population . The
quislingite bourgeoisie and rich peasants did not enjoy
support from the p eopl e. Tru e , at first they managed to
win over part of the middl e peasantry, who ex pect ed to
remain lookers-on . However, the regime of terror and
robbery, the mass exter mination of the Lithuanian people,
Lithuan ia's conversion into a German colony, on the one
hand, and th e failure of th e Blitzkrieg pl an, ex planatory
work car ried on by th e und erground party and Komsomo l
organisations, on the other, brought th e middle peasan t,
t.oo, into t.he struggle against t.he fascists and their accomp lices.
Th e memory of th e measures tak en by th e Soviet
gove rnm ent, although it had bee n only one year in
power, were still fr esh in th e working people's heart.
No matt er how short th e ex istenc e of th e new regime
was, it let the ordinary peopl e fee l and enjoy the
advantages of a free life. Th erefore they stood up to
render all possibl e aid to th ei r Soviet Hom eland.
As ea rly as 19 19, V. I. Lenin po inted out: ,,The nation
whose majority of th e workin g peop le and pea san try

kn ow, feel and see that th ey are defen ding Sovie t pow er,
the pow er of th e working class, that th ey are fighting
for the cause th e victory of which will enabl e th em and
their children enjoy th e w ea lth of cultur e and all that
has been created by hum an labo ur, is inv incibl e" 3 •
As a result of the rapid occupation by the ene my
troops of the Lithuanian territory, the Cent ra l Committee
of the Communist Party of Lithuania (Bolshevi ks) and th e
Government,
including the loc al party and Sovi et
authorities, wer e too short of time to org aniz e the en tir e
Lithuanian nation to fight against the fascist inva ders and
the bourgeois nationalists, th eir accomplices. Our party
organization and Komsomol suffer ed heavy losses. Out
of the total pre-war numb er of 4,625 Com munist s ov er
2,000 (almost a half of the organization) remain ed on the
temporarily occupied territory, and only 2,200 Komsomols
(out of the tota l number of 14,000) succeeded in retr ea ting
to the Soviet rear. A large numb er of Communists and
Komsomols died at the hand of th e bourg eois national ists or the Gestapo in the very first days of Nazi
occupation. Still, the majority went und erground . "The
Lithuanian bo lsheviks", A. Snieckus, First Sec retary of
the Centra l Committee of th e Communist Party of Lithuania, point ed out, "all through the occup ation had not,
for a singl e day, low ere d th eir fighting banner. In spite
of th e most cruel met hods of terror and violence used
by the Nazi invad ers, th e Co mmunist Part y of Lithuania
(Bolsheviks) organized the r esistance of th e mass es
a gainst the German invaders - th e worst enemies of the
Lithuanian peopl e - during the whol e period of th e
occupation of the Lithuani an territory. It urged th e peopl e
to fight for th eir sa cred right to ind ependenc e , freedom
and honour" 4 •
Th e first partisan detachm ents as w ell as und erg round
par ty and Komsomo l organizations wer e formed on two

••••••••••••
3

V. Lenin , Compl ete Selected Work s, Russ. ed. , p. 315, Vol. 38,

M., 1963.
~ Party Archives of the Central Committ ee of th e Communi st Party
of Lithuanian (Lith., f. 1771, ap. 177 1, b. 48, l. 1).
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main lin es: 1) by rallying th e Co mmunists, Komsomols
activ ists who had not ma naged lo retreat to the rear and
nd
2) by rallying party and Soviet workers, specia lly ch~a
by the Cent ra l Com mill ee of th e Communist Party se~
Lithuania (Bolsheviks) (res iding in Moscow at that lim~)
and sent to all the larg e towns and districts of the republi c. By ovember 1942, 200 p eo pl e - 107 Communists
6 1 Komsomols an d 32 non-party activists - had bee n sent
lo Lilhuani a.
Guided by such party docum ents as the directiv e
letter of June 29 of the Centra l Committee of the
C.P.S.U.(B.) and the Council of People's Commissars of
the U.S.S.R. to front-line p arty and Soviet organizations
and the resolution of th e Political Bureau of th e Centra l
Committee of th e C.P.S.U. (B.) "On the organization of
resistance in th e enemy rear" ado pt ed on July 18, 1941,
the Centra l Committ ee of th e C.P.L.(B.) elaborated a detailed plan of th e party underground work. Th e te rritory
of th e republic was divid ed into ten int er-district regions:
t~ose of Vilnius, Kaunas, Siauliai, Zemaitija, Marijampole, Utena, Alytus, Panevezys, Raseiniai and Trakai.
The task of setting up inter-district p arty committ ees
was undertaken
by the lo cal Commun ists and groups
sent specially from th e Soviet rear for organization work.
As a result of it, by the end of the summer of 1942 there
were und erground party organizations in 17 Lithuania's
districts (out of the total of 23 districts) wit h more than
382 pa rty members. That mad e it possible to se t up
und erground part y comm ittees dir ec tly in the distri cts .
In 1942 some of th e groups turn ed into partisan
detachments. In the first per iod of the Great Patriotic
War ther e we re 12 partisan detac hments and 24 separate
grou ps, wit h the total number of 1,432 men, in Lithuania.
In sp ite of th e fact that th e part isan s were short of ammunitions, thei r fighting activi ties w e re most varied,
e. g. div e rsion, disrupt ion of th e ene my's communication
lines , raiding th e azi garrisons by laying ambushes and
demolishing ammunition
depots, fighting th e punitive
troops, etc.
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The partisan de tac hm ents, as that under A. Razanauskas and "Dainavos partizanas" with J. Baran a uskas al th e
head (Alytus distri ct), "K~stutis" und e r I. Vosylius (Birzai
district), "Kersy tojas" und e r I. J elecki ch and S. Kurs evi cius (Rasei ni a i district) , "Biciuliai" guided by J. Vild ziunas and the group of "Grigas" h eaded by S. Apyva la
(Svencionys district), "Uz Tarybq Lie tuvq' ' und er L. Solominas (Kaunas district), the group of "Pe tras" under
M. Afonin in th e Trakai dist rict and others w ere fighting
the ene my with great succ ess.
Considera ble attention was at ta ched to prop aga nda,
which the und er ground party and Komsomol organizations as well as partisans were carrying on amo ng wid e
sections of the local population . It counteracted the fascist
propaganda, inspir ed assurance of succ ess, courage and
confidence in victory . Still, ther e was an impor tant
shortcoming in this sphere of activities at tha t time: the
reaction to enemy propaganda was to slow. Th e propa ganda leafle ts printed in th e underground came ou t and
were distributed in small numb e rs. Docum en ts issu ed by
lhe Central Committee of the C.P.L.(B.), du e to the great
distance, could not be sent together with the organiza tional groups while long-range aviation was of little help
then. In addit ion to that, prop aganda lit e rature issu ed by
the Central Committee of the C.P.L. was lacking rea l-life
facts from th e enemy-occupied republic because of insufficient information.
At that h ard time of the war 552 or 38,6 % of th e
total numb er of und ergroun d workers
were kill ed.
Among those who p erish ed th ere was chief of the op erative group and Secretary of the Centr a l Committee of
the C.P.L.(B.) J. Meskupas-Adomas, chi e fs o f underground
and partisa n groups, Communists: J. Daskausk as, A. Milvidas, A. Godliauskas, A. Vilimas, K. Petrikas, J. Liub auskas, P. Malinauskas, P. Vaiciunas, V . Siupinys, P. Simenas and others.
Th e Nazi command used form e r int ellig ence rs of the
Lithuanian fas cist " 2:valgyba " (intellig enc e service) to
fight th e Communists and partisans. Th e co llaborationist
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inte lligencers were intelligenc e service men who returned
from Germ any or thos e who, for one reaso n or other
were not dis covered an d rend e red h arml ess durin g th~
one year of the ex istence of Soviet pow er in Lithu ania.
Despit e th e shortcomings, th e ve ry fact that the partisan mo ve ment and und ergrou nd ac tiviti es ex isted 011
the Lithu anian ter ritory at that tim e was a factor of positiv e character. It made th e anti-fascist res istanc e movement of the local popul a tion mor e active and pr epared
for a further exte nsiv e deve lopm ent of th e parti san
movement in the following yea rs of the war.
Durin g th e second pe riod of the Great Patriotic Wa r
partisan activities in Lithuania ent ered upon a new,
high er phas e. It result ed from the matter-of-fact and
constant support on the part of th e Central Committee
of th e C.P.S.U.(B.) and th e Sovi e t Government, th e
unr emitti ng attention of th e Central Committee of the
C.P.L.(B.), the overall · contro l of partisan mov ement
exercise d by th e Central and the Lithuanian Staffs of
Partisan Warfare. The Lithuanian Staff cam e into being
on Novembe r 26, 1942, with A. Sniec kus, First Secretary
of the Central Committee of the C.P .L.(B.), at the head.
The merciless fight aga inst fascism for th e lib era tion of
Lithuania acquire d a wide scale and was waged in close
contact with the titanic fight of the Red Army on all the
fronts . "Of prima ry importanc e was also the fact that
Lithu ania's partisans came to rece ive armaments and
ammunitions fro m the "Great Land" in co nsid era bly
larger quantities than at th e outbr ea k of th e war. To
illustrat e th is, in 1943 alo ne th e Lithuani an Staff of Partisan W arfare received the following from the Central
Staff: rifles of differe nt kinds - 457, machin e guns - 20,
min es of various k inds - 1,860, subma chin e guns- 330,
"TT " pistols - 126, hand gre nad es - 5,986, trotyl 8,300 kg., "TT" car tridges - 448,000, rifl e cartridges 173,000, parac hut es of various types-31
1, etc " ~-

The aid rendered by th e Central Staff to tha t of Lith uania in th e matt ers of se tting up radio communication
with par tisa n de tachments, in operation on the temporarily captured terr ito ry of th e republi c, was com prehensive, too . In 1943 th e Lithuanian Staff received from the
Centra l Staff an d sent to th e partisans in the ene my
rear 23 port able w ireless se ts supp lied with radio feedin g.
In April 1943, a new Central Committ ee operative
grou p hea ded by M. Sumaus ka s and G. Zimanas as we ll
as a great numb er of other ex perienced part y workers
join ed our pa rtisans. This reinforced the contacts be tween
the de tachments and their reg ula r communication with
the Lithuanian Staff and, eventually, intensified the struggle against the invad ers . H ere is what the account of the
Central Committ ee of the C.P.L.(B.) said of the operations
of this parti cular group in 1943:
"Th e group has already formed seve ral und erground
bases and managed to establish contacts wi th a number
of underground
org ani zati ons and groups sent to the
enemy rea r last year. It has pr in ting-pr esses of its own,
regu lar radio communication with th e Centr al Committee
of the C.P.L.(B.) and takes steps to supply us wi th the
necessary information and docum ents . With th e help of
this group, the Central Committ ee sen ds new partisa n an d
party groups dee p into th e h ea rt of Lithu ania and supplies them, as far as it is possibl e, with arms, am mu nit ion,
printing-pr esses , mea ns of communication, pape r, lite rature, etc." 6
Th e Lithuanian Central Committee operative gro up
set up con tacts with 44 partisan detac hm en ts out of
56 that operat ed at that time in Lithu ani a. Th e Lithuanian
Slaff be gan to put mo re compl ex task s before th e partisans, and used th em mor e purpo se[ ully.
In th eir just fight against th e fascists, Lithu a nia 's
part isans wer e supported by the working class, th e
poor est co untr y-s ide popul ation and the part of the inte l-
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ligentsia that remained faithfu l to its peop le . The midd!
of 1943 was th e turning-point in th e conscience of the
middle strat a of Lithuania's population. Th eir passi/
res istanc e to the h itlerite occupationists
gave way le
active fighting, und er th e effec t of th e thre e followin~
circums tances: first, th e h istor ic victori es of the Rect
Ar my at Stalingrad and th e Kursk Bulg e, which inspired
th e p eo pl e with faith in our compl e te victory over the
enemy; second, the ideological work carrie d out by Lithna ni a's Co mmunists; third, th e fact that th e invad e rs were
const antl y tight ening th e noos e of ec onomic pillage
aro und th e middl e p ea sant. Th e med ium layers of the
Lithuanian
popul a tion - the
m iddl e peasant s, city
artisans,
pro gres siv e int ellig entsi a a ll came to
und e rs tand that only the victory of th e Soviet peoples
ov e r fascism ca n r eturn th em fr ee dom, can save the
Lithuanian p eople from th e hitl e rit e yo k e and ext inction,
can bring them peace and a h a pp y life. Owing to this
factor, the partis an groups, which originat e d in th e first
phas e of the war, came to rely on a mor e substantial
socia l basi s and w e re supported both morally and ma teri a lly. That mad e it possibl e for th e partisans to intensify
th eir actions. Th e par tisan mov ement ac quir ed a mass
chara cter, and as a resu lt of th ese chang es, many small
groups gr ew up into de tachm ents.
Thus, th e middl e lay e rs of the population were being
gradually drawn into th e resistanc e mov ement, side by
sid e with a number of ne w pa rt y , Komsomol and an tifas cist organiz a tions cropping up and growing
in
Lithuania' s towns. Ties be twe en th e partisan mov ement
and th e pe asantry, th e work e rs a nd th e intelligentsia
b eca me stronger. Th e acc ount of the Central Committ ee
of th e C.P.L.(B.) in August, 1943, sai d the following: "The
anti-hitlerit e front is rip ening in Lithuania. It is supporte d by wide sections of th e population" 7 • Thu s on
February 24, 1943, a n an ti-fascist comm ittee was set up
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by Ju ozas Vitas in Vilnius. It was known as "Liet uvos islaisvinimo sqj un ga" (Union of Lithuani a's Libe ration).
Having ralli ed the anti-fascist forc es in the city J . Vitas
establish ed contacts with J . Pseva lsky, head of th e Polish
ant i-fasci st group, and , through him , with the anti-fascist
group of the Vilnius ghet to.
On May 8, 1943, all the thr ee organizations unit ed,
and the und ergrou nd City Party Committ ee was formed ,
with J . Vitas as its first secre tar y. The committ ee , in
a short stretc h of tim e, succeede d in creating a ramified
anti-fas cist organization wit h a memb ership of mor e than
500, includin g 120 Communists.
Aft e r many of the memb ers, and J . Vitas hims elf, h ad
bee n a rreste d, on August 10, 1943, a new und erground
Vilnius City Party Committ ee (sec re tar y M. Mic eika) was
organized. Owing to its activities, a Tr ade Union und e rgro und organization was shortly initiated among the
workers of the city. In November 1943, th ere were
already Tr ade Union organizat ions a t 12 enterpris es of
Vi lnius. A month later the Part y City Committee
maintain ed contacts wit h as many as 64 ent erpris es.
Especiall y hard was the struggle waged by th e party
underground mov ement in Kaunas. Out of 32 Lithuania 's
Communist Party underground organ izatio ns formed in
Kaun as, 19 pe rish ed in action again st the invaders during
the first period of the war. Th e Ci ty and Reg ional Part y
Committe e of Kaunas (secreta ries: L. Solomina s, J. Bilys,
F. Krugliakov) hav e don e tremendous work in str engthening the und erground organizations, getting in touch
wit h them and ma int a ining the conn ec tion. Th e secr e t
groups ca me to grow in number and forc e . Th e committ ee establish ed conn ec tion with und er ground wo rk ers
and partis an detachm ents in Kedainiai, Trakai, Marijam pol e and Ukm erg e distr ic ts.
In 1942- 1943 anti-fascist a ctiviti es in Kaunas w e re
co-ordin a ted by th e organi za tion known as "Liet uv os
anlif asist4 sqj un ga" (Union of Lithu an ia's Anti- fasci sts) .
It numb ere d 200 me mb ers and was ac tiv e both in th e city
of Kaun as and its surroundings . Th e regulations of th e
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Union d esc rib ed the aim of the organization
as follow .
in ord er to ac hi eve th e main aim, Lithu ani a's lib eratio s.
th e Union · forms "anti- fasc ist grou p s", "publish es an~~
fascist lit er atur e" , "organizes and supports the partisan
mov ement", "~arri~s ?~t sabot _age in a ll spheres". Strivin g
to ex tend th eir ac tiviti es outside Kaunas, th e anti -fasc ists
of th e city creat ed co nditions for th e initi atio n of partisan
groups round Ka un as. Of these, th e d e tac hm ent "Uz Tevyn~" (For the Moth er land) und er G. Dv a lad ze and Unit
No. 3, h ea d ed by A . Pe tr en ko, w e re well known. In Jul y
1943 , th e hitl e rit es managed to discover this organization
and arrest over 50 of its memb e rs. Most of the a rr ested
were shot, among them 0. Vaivadiene, V. Cib ilis, B. Martinionis, P. Boris evic:iu s, A. Bilevic:ius and oth e rs.
In 1943, under th e leaders hip of th e p arty organizations, the Komsomol org anization grew up notabl y . In
Kaunas the Komsomol memb e rship increas ed to 138 persons, in Svenc:ionys distri ct - to 100, Raseiniai distri ct to 120. Similar results were achieved in th e di stricts of
Vilnius and Trakai.
To improve the guiding of the und erground Komsomol
organizations
and the political work among th e youth
that h a d joined the partisan units acting on the occupied
territory, a sp ecial operative group of th e Ce ntr al Committ ee of th e Young Commun ist Leagu e of Lithu ania was
formed
in 1943. J. Macevicius, Secretary for milit ary
matt ers of the Ce ntr al Co mmitt ee of th e Yo ung Co mmunist League of Lithuania, was appo int ed lea d e r o f th e
g roup . In th e cour se of 1943 Komsomol Distri ct Committ ees were org aniz ed in 14 distri cts.
In 1943 a larg e numb er of partis an groups unit ed into
larg er units, their management b eca me ce ntraliz ed, and
th eir op eratio ns more strictly co -ordinated. In such a way,
sma ll detac h ed groups were merg ed into th e Zemaite
detachment,
th e "Grazi na " de tachm ent , the "Zalgiris"
brigade. In comp ariso n with 1942 the numb e r of p artis an
deta chm ent s h ad doubl ed and that of th e fight ers had
incr eased thr eefo ld in 1943.
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As the secr et act ivities int ensifi ed and the p ar tisan
mov ement gr ew, on Sept emb er 28, 1943, th e Central
Committ ee of th e C.P.L.(B.) adopt ed a decision "to accept
the proposal of th e Op erativ e Group of the Centra l Commitl ee of th e C.P.L.(B.) acting on the tempora rily occupi ed
territory of th e Lithuanian S.S.R. that the group of c-de
Jurgis (G. Zimanas - P. $.) should b e mov ed to th e Trakai district, r etaining, at the same tim e, one of th e bases
of the Op erativ e Group n ear Lak e Naroch" 8 .
Th e partisan mov ement of that particular period
becam e w ell-org aniz ed, the activity of the fi ght ers and
their combat read iness enhanc ed . On e of th e chi ef aims
of the partisan warfare at that tim e w as to disrupt the
enemy lin es of communication. In this wa y th e parti sans
rendered effective aid to the regu lar units of th e Red
Army. Th e larg e-sca le operation known as th e "Rail
Warfar e", condu cte d in k ee ping with a unified plan ,
prov ided for the demolition of rails on a large sca le and
thus comp letely disorganized the en emy supply plans.
38 Lithuanian p artisa n detachm ents took part in this
operation.
Th e "Rail Warfar e" was extens iv ely wag ed by th e
"Vilnius", "Bic:iuli ai", Kost as Kalinauskas, "Kersytojas"
(Rasein iai district) d etac hm ents, the Zemaite form ations
and th e Tra kai brigade. The major detachm ents alon e
d era iled 59 fascist trains, pu t out of action 6 1 lo comotiv e ,
1,230 carriages, demolished a grea t number of ra ilway
tracks and 6.5 kilom etr es of railway emba nkm ent s, blew
up 9 road and railway bridges.
Of trem endous importance
was th e nation-wide
partisan mov ement in Byelorussia. Th e partisan-controlled territor ies n ear th e borders of our republic serv ed as
a basis and support for many of th e Lithuanian partisan
de tachm ents. It was from Byelorussian land that the
Operative
Group of th e Ce ntr al Commi tt ee of th e
C.P.L.(B.) guided and co-or dinate d the ac tiviti es of our
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partisans . Th e very ex ist enc e of th e Byelorussian partisan.
con trolled territor ies clos e to Lithu am a mad e it easier fo
our partisans to accomplish th eir milit ary tas ks an d carr;
out political work among th e population . Th e av engers
of the Bye lorussian peopl e render ed much help to our
par~isans, shared wi th th em th eir experience and jointly
mfhct ed pow erfu l blows on th e Naz i troops.
By the opening mont hs of 1944, broad sec tions of the
Lithuanian
popul ation had risen to fight th e hitl erite
invaders and th eir acco mpli ces - the bourgeois nationalists. Th e struggle ga th ered force lik e an ava lanc he, its
o r ganization ca pacity increas ed.
The fact that in 1943 the Centra l Co mmitte e of the
C.P.L.(B .), the Lithu ani an Staff of Pa rtis an Warfare and
th e Operative
Group of the Ce ntr al Co mmitt ee took
m easu res to redistribut e some of th e partisa n formations,
moving th em fro m Byelorussia to W est Lithuania, and to
sen d our lea ding part y workers to th e ene my rea r, was
of major importance to th e furth er deve lopm en t of the
partisan mov ement. Between th e first year of the war an d
1944, 42 groups numb ering 342 persons were sent to
Lithuania for organizational and politi ca l work .
As th e partisan forc es as well as their ac tivity grew,
il bec ame vital to improve and int ensify party lea dership
of th e partisan and und erground organizations, and th e
strugg le of the w hol e Lithuani an nation aga inst the
fascists. With this poin t in view, on January 6, 1944, the
Ce ntral Committee of th e C.P.L.(B.) adopted a decision to
form two regiona l committ ees . M. Sumauskas was
app oint ed First Secr etary of th e Northern Reg ional Committ ee and G. Zimanas - First Secretary of th e South ern
Regiona l Co mmitt ee .
Under th e lea dership of th e Nor th ern and the South ern
Regional Committ ees new party und erground district
committ ees spra ng up and th e old on es w ere streng thened.
In th e middle of 1944 ther e w ere already 20 party distri ct
comm itt ees as com pare d with 14 at the clos e of 1943. In
their turn the district committ ees star ted to organize pa rty
committees in sma ll rural districts. At the time of Lith 3 10

uania's liberation the numb er of such rural committ ees
of the C.P.L.(B.) was as large as 29 and they exe rcis ed
control over 219 prim a ry party organizations. Thus was
create d a party organization whi ch dir ected the Lith uanian people's struggl e against the fascist inv aders and
their accomp lices - bourg eois na tionalis ts.
The und erg round party organ izatio ns w ere constantly
rein forced with ard ent patri ots, cou rag eous fight e rs.
During the years of Lithu ania's occupation th e underground party organization s and the par ty orga nizations
of the partisan deta chm ents admitted into the part y
600 persons, hard ened in the struggl e aga inst the N azis, fight ers for th e freedom and ind ependence of our
pe ople.
Despit e some really great failur es in 1943, th e part y
organizations of Vilnius, Kaunas and Siauliai w ere
consta ntly deve loping. For inst anc e, afte r a fail ur e th e
Vilnius organ ization had on ly 26 memb ers left in 1943,
and by the middle of the next year it alr eady enjoy ed
the membership of 80 pers ons . Th e Kaunas organization
had 80 members at the beginning of 1944, and by July of
the same year th e numb er was as large as 150. Similarl y ,
the memb ership of the Siauliai organization grew up from
68 to 95. Th e Trakai party district organization consisted
of 11 primar y part y organizations w ith 105 Communists
befor e the outbreak of th e war; and in Ju ne, 1944, ther e
were 37 und erg round party organizations with 162 party
members.
The numb er of und erground Party organizations was
also steadily growing in the ot her districts: in the Rokiskis district 19 organ izations wer e cr eated, in Al yt us
district - 7, Raseiniai distri ct - 9, Utena distri ct - 14,
Svencionys district - 7, Marijampole dist rict - 8 undergro und party organi zations . Of gr eat sig nific ance is th e
fac t that peopl e joi ned the party in the condi tions of th e
fascist occupation, th e Nazi ou trages, wh en a mere pas sive expr ess ion of opposition agai nst th e invaders was
sufficie nt to pass a dea th sen tence , le t alon e being
a party memb er.
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The undergrou~d party d_istrict comm itt ee s did much
work in consolidatmg th e pnm ary part y or ga nizations in
partis an detachments. Memb ers of th e dis tric t committees
gave talks on th e burning issu es of th e day , h eld readings
of newspap ers and war communiqu es of th e Sovi et Informat ion Burea u, h elped in publishing leaflets. To illustrate
it, it' is sufficient to mention that in th e "Mirti s okupa11•
tams" ("Death for th e Invad ers") deta chm ent alone
43 lectures and talks w ere given between th e autumn of
1943 and July 1944. Th e lectur es and talks dealt with
the situation in Lithuani a, the victori es of th e Red Army,
the int erna tion al situation, th e heroic struggl e of the
Sovi et µeople against th e fascist plagu e etc .
The party organizations of th e partisan detachm ents
mob ilized the people 's avengers to carry out the ord ers
give n by th e comm and, establish ed strict discipline ,
fostered daring and in icia tive among the partisans. The
fight ing · orders w ere usuall y carried into effect implicitly,
with grea t zeal. The partisan struggl e was connect ed with
incr edibl e hardships and demand ed heavy sacrifice.
"Yet" , M . ·Sum ausk as, First Secretar y of the North ern
Regional Committ ee , wrote, "Nobody ever ·complained
of it. Jus t th e reve rse, ev ery body · carri ed out ·the ta·sk
se t by th e co·mmand with a rdo-u·r and if anyon e was, for
on e reas0n or oth e r, to stay away from, ·an operation, th~
comm an·cter was bouhd to hear · th em·· reproac h ·'him for
hav ing .ac ted unfairl y " /J.
·
The Cen tral Committ ee of the C.P.L.(B.) a'lso · took
meas ur es · to ·stre ngthen th e Komsomol undergro und
acti vities . In February ,1944 th e North ern and South ern
Komsomol . Regiona i Committ ees were form ed. They
dir ected 18' district and 'City · underground committ ees
whi ch repr ese nted ·236 underground Komsomol or ganizations. ·
The . part y leadership also· result ed in the ever
increas ing num ber ·of anti-fascist organ izations in the
cities arid th e countr yside alik'e·. ·on e of the most active
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of these organ izations was the "Anti -fascist Union of
Lithuania" in Kaunas, In the opening mon ths of 1944 it
was 230 members strong, including 60 Communists and
YCLers.
Extremely effective were the activities of the Vil nius
anti-fascis t or ganiza tions ("Union of Lithuania's Liberation", "Union of Polish Pa trio ts") where some 200 patriots we re figh tin g the fascists. Both the organizations
distribute d leafle ts, published newspapers, organize d
escapes of Sovi et prisoners-of-war from the An taka lnis
camp an d help ed them to reac h the partisans in safety.
The anti-fascists of th e Vilnius ghett o also con tributed
greatly to this work . W ith the assista nce of the und erground workers of the city, they arranged an escape for
300 people who, la ter on, j oin ed the partisa n movement.
At th e beginni ng of 1944 the underground party
district committ ees organiz ed a number of new secret
anti -fascis t committees and orga nizations. For instance,
the Utena party distric t Committee orga nized 15, that of
Ukmerg e 17, that of $vencionys 10, tha t of Siauliai 5 and
that of Kedainiai 3 pnti-fascist committees. The number
of ac tive undergrou nd an ti-fascists headed, in their work ,
by the distric t and city part y committee s tota lled some
3,000 in 1944.
As in the pr evjo us year s, the Cen tral Committee of
the C.P.L.(B.) and the und ergro und party author ities
considere d the distribution of pol itical literat ure in Lith.uania of utmost im_f)ortance. To this end , the organ of the
Central Committ ee of th e C.P.L.(B.), th e "Tiesa" (Truth) ,
"Tarybq Lietuva" (Soviet Lithuania) came ou t in Moscow.
The political or gans of th e North-W est fron t were pub lishin g th e paper "Uz Taryb q Lie tuvci" (For Soviet Lithuania ).
Durin g the yea rs of the occupation 134 appea ls with
a tot al numJ:?e
r of 7,5 million copies, 2 million copies of
newsp apers , 48 politi cal bookle ts with the total num ber
of 580,000 copies and J 70,000 copies of oth er printed
matter pu blished by the cent ral orga ns of th e repu blic,
were spr ead amqn g the popula tion in LJthuania. In
addition to tha t, 15 newspapers came off the pre!;~es of
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the secre t party a nd Young Co mmuni s t Lea gue organ ·
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1zaLions, und er th e f o IIowmg tit 1es: 1~ova ( tru gg lc), "Li _
tuvos parti zanas" (Lithu ania's Partis a n), "2:algir io ainie"
(Desce ndant of Gru nwald ), "Tevynes fronl as" (The Fro~t
of th e Moth er land), ,,Sztandar wolno sci" (The Banne
of Fr ee dom) an d ot h er s. "Th e popul ation buys up ou~
literatur e as soon as it a pp ea rs", M. Sum a uskas, First
Secretary
of th e Nor th e rn Reg ion a l Co mmitt ee of the
C. P.L.(B.) inf or med th e Lithu anian Staff of Partisan
Warfar e. "Th e a pp ea rance of our newspaper an d other
literatur e rece ived from th e Ce ntr e ar e a great h elp in
e du ca ting th e peo pl e ... W e attract your atte ntion to the
distribution and circula tion of our pr ess" 10, point ed out
M. Afonin , me mb e r of th e Sou th e rn Reg ional Committ ee
of th e C.P.L.(B.), in his le tter to th e Ce ntral Committ ee
of th e C.P.L.(B.) dated from April 8, 1944.
Th e Cen tral Co mmitt ee of th e C.P .L.(B.) made an
exte nsiv e us e of radio communication to rally the Lithuanian people for th e struggle against the N az is. The
Moscow
radio sta tions reg ularly tr ansmitt ed specia l
broadcasts
pr e pare d by th e Lithuanian editorial board.
Thos e w e re rev iews for th e Lithuanian youth, wom en ,
peasantry etc . It was over th e radio that our party lead ers
and m emb ers of th e Lithuanian Government, scientists,
lit e rary and art workers, excellent factory work e rs, me n
and commanders of the Lithuanian division of the Re d
Army addr essed the people.
All thos e and many other steps ta ken by th e Cen tra I
Co mmitt ee of th e C.P.L.(B.) an d by lea ding und ergro und
party authoriti es led to a steady increase in th e
memb e rship of und ergrou nd party, Komsomol and antifascist organizations and int en sific a tion of influ enc e on th e
broad sections of th e population. Und er th e conditions
of occup a tion and unr estrained enemy terro r the sec re t
party organizations
acte d as th e lea ding force of the
peo pl e, and th e p eopl e follow ed th e Communists.
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Th e chi ef probl em facing th e underground
part y ,
Young Com munist Leag ue and an ti-fascis t organization
in 1944 was lo rend e r effec tiv e aid to th e Red Army and
the partisans launching, th e n, their off ensiv e on a ll the
fronts. Th e Cen tra l Committe e of th e C.P.L. (B.) untiringl y
dir ecte d the und e rground, gave its wo rk ers assig nm ents
with grea t pr ecis ion. Questions re leva nt to the activiti es
of th e secret party a nd Komsomol mov emen t w e re five
times on the agen da of th e Bureau of the Central Committe e of th e C.P.L. (B.) be tw ee n th e months of J an uary
and April, 1944.
As the Red Army was appro ach in g Lithuania, th e
Central Com mitt ee of the C.P.L. (B.) elabor ate d a detail ed
plan of th e und erg round work during th e lib era tion of the
republic. Mea sures for raising th e popul a tion to counterac t the en emy ac tions of driving th e p eopl e a nd taki ng
the loot ed goods to Ger many were fores een too . Th e
Central Committe e suggested
that th e underground
workers and p artisan s should pr epar e hidin g plac es for
th e peo pl e as well as for ca ttl e , and th at special groups
for chasing out ene my torch-b earers be formed in a ll th e
populat e d area s.
Wh en th e Red Army ent ere d Lithu a nia, it met with
most active support on th e par t of Lithuani a's underground and 67 partis an de tac hm ent s. Of specia l va lu e to
the Red Army command were th e reconnaissance
and
intellig en ce or oth e r special missions carrie d out by our
partisans and und e rground work e rs as well as th eir dir ec t
participation in th e battles for th e lib era tion of num e rous
rur a l centr es and villages. "The forc e of th e partisan
mov ement and th e peo ple 's h atr ed of th e ene my" , th e
"Pravd a" wrote, "showed clea rly in a numb er of popular
uprisings agai nst th e German invaders in th e first decad e
of July" 11•
1f we compare th e harm don e by th e partisans to th e
hitl erit es during the first six months of 1943 with th e
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same months of 1944 , w e see an impr es siv e rise: lhc
numb er of destroyed e nemy troop trains grew up twofold·
th e numb er of Ger m an fascist invad ers kill ed increased
20 tim es 12 .
According
to availab le data, during th e wart ime
92 partisan detachm ents w ere formed in Lithuani a. They
consisted of 273 pl atoo ns and 886 groups of demolition
men and scouts. Th e total numb er of fight er s in partis an
deta chm ents
and
ot her patrioti c organiz at ions in
Lithu an ia excee ded by far 10,000.
Th e co mposition
of th e pa rticip ants of armed
resistance in Lithu an ia is as follows:
Age

und er 18
from 18 lo 25 from 26 to 45
over 45
no data
-

Social sta tus

5 .9%
34.3 %
39.3%
7.8%
12.6%

workers
peasan ts
employee s
no data

-

33.7%
31.8%

23.3%
11.2%

Th e gr ea test casualties in the fight against th e enemy
we re su ffere d by th e working class , pr edominantly by its
politicall y active part. Out of 1,422 fight ers who were
kill ed in the anti-fascist
struggl e during th e war,
n ea rly 800, i. e . mo re th an half, w ere workers. It was so
becaus e th e worki ng cl ass was the most act iv e, organized ,
class struggle sea son ed section of th e popu lation whi ch
pl ayed the lea din g rol e in the struggle against fascism.
Th e Sov iet Gov ernm ent hi ghly appr ec ia ted th e
se rvices of our pa rtis ans don e to th e countr y . 1,800 persons were awarded ord e rs and medals. Th e hi gh es t decoration, honorary titl e of H ero of th e Sovi e t Un ion was
conferr ed on Sec re tary of th e Vilniu s City Party Co mmitte e J . Vitas, Sec re tary of th e Svencionys Distri ct Com mitt ee S. Apyvala, th e h eroic woman-partisan M . Meln ik aite, th e Kauna s Komsomol und ergrou nd ac tivists
J. Al eksonis, H. Bori sa , A. Ceponis , command e r of th e
Kost as Kalinauskas de tachm ent B. Urb anavicius.

............
See
,
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(The Liberation of Soviet Lithuania Began ), ,.Pravda", Jul y 10, 1944.
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The hil lerit e inv ade rs did tremendous har m to Sovi et
Lithuania. Th e towns of Vilnius, Klaipeda, Siauliai were
half in ruins , the indu strial output decrease d by 6070 %, the areas un der crops - by 490 ,000 hectares, th e
Jive-stock of produ ctive ca ttle - by 47 % . 52,9 19 indust rial
and publi c building s, more than 26,000 dwelling hous es
and 862 buildings used for cultural purpos es lay in ruins.
The damag e caused by the fascists in Lithuania, expr essed in the curr ency of 1941, amounted to 17,000,000,000
roubl es. During the yea rs of the occupation the hi tlerites , toget h er wilh th e Lithu anian bourgeois nationalist s, ex ter minated on Lithu ani an territory 700,000
Soviet citize ns, including over ha lf a milli on of local inhabitant s.
The milita ry actions of Lithu anian partisans achieved
high stan dards of develo pme nt and prov ed the ir maturi ty
in the war. A factor o f utmos t imp ortance here was the
adeq uate party lead ership of th e partisan movement, the
building up of th e ne twork of par ty organizations on the
occupied territor y.
In gui ding the partisan mov ement Lith uania 's Com muni st Party mad e use of its lon g-term ex perience in
the und erground activities agai nst th e dictatorship of
th e bourgeo is class. Tha t is why from the very outb rea k
of the war th e Commun ists w ere th e first to organiz e the
und ergroun d movement because th ey had gone through
similar political activities pr eviousl y, in bourg eo is Lithuania. But, first, we were short of su ch peop le and ,
~econd , th e conditions changed and demand ed other for ms
and met hods of struggl e. Naturally, the methods we re to
be replace d by new on es. To fill in th e gap, th e Cent ral
Commi ttee of the C.P.L.(B.) sent spe cially tra ined peo pl e
fo r th e orga nization of the part isan and und erground
stru ggle in occupi ed Lithuania . Th e l eading rol e of th e
par ty imparte d to the res istanc e mov ement a larg e scop e
and hi gh efficie ncy.
Support ed by th e loca l popul ation , th e Lith ua nia n
par tisans, accor din g to ye t in compl ete data , derailed
577 enemy train s wit h troops and am muniti on s, put out
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of action 377 locomotives and some 3,000 carriag es, blew
up 110 bridges, 48 barracks, damaged many km of co _
munication lines and railway tracks in thousands of plac:
rout ed 18 garrisons, killed ov e r 14,000 German soldier:·
officers,
polic emen
and other
fascist accomplic es:
Especially great is the merit of our partisans and underground workers in preventing the Nazis from colonising
the Lithuanian land and rescuing thousands of Soviet
people from extermination or being driven to the fascist
slav ery.
Representatives
of many nationalities of the Soviet
Union were fighting on the territory of the republic. Out
of th e total number the Lithuanians made up 62.5%,
Russians - 21 %, Jews - 7 .5 %, Poles - 3 .5 %, Ukrainians
and Byelorussians - 2 % each and other nationalities 1.5 %. Th ese data approximately coincide with those on
th e national composition of the whole underground.
Among the commanders of the partisan detachm ents
7 nationaliti es of the Soviet Union were represented. Out
of th e 92 commanders of partisan detachments there wer e
69 Lithuanians, 12 Russians, 4 Ukrainians, 4 Jews, 1 Byelorussian, 1 Pol e and 1 Georgian . That proves the fact that
th e partisan mov ement and und erground activities took
th eir sourc e from th e local reserv es. On the other hand,
it clearly illustrat es the unity of the fighting spirit of the
gr eat multi -nation al stat e bas ed on socialist internationalism , th e ideas of whi ch th e Communist Party is
stea dil y tr ansl a tin g in to rea lit y.
A grea t for ce in th e partisan move ment in Lithu ania
we re th e Sovi et soldi e1s who had found themselves in
th e enemy-ca ptur ed area or had escap ed from the
pr isoner-of-w ar camps . The numb er of Red Army men,
comm and ers and politi cal worke rs amount ed to 22% of
the to tal numb er of partisans in Lithu ania. Their presence
in th e parti san detachment s brou ght with it the spirit of
disci plin e and good organi zation. They also helped the
pa rti sa ns master the material, the wea pon s and the techniqu e ; th ey oft en were appoint ed commanders or staff
men, guided the fight ing op era tions.
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In all the sta ges of the parti san wa rfare and underground mov ement on th e occ upi ed territor y women
played a most outst andin g ro le. They made up from 18.8 to
26.8% of th e tot al number of parti sans and underground
work ers at variou s period s.
Th e arm ed partis an move ment repr esent ed the main
form of resistanc e to the enemy. Howeve r, the partisans
and und erground work ers were only part of the coun try's population. To sum up, the parti sans and und erground workers ow e mu ch to the working peopl e for
their succ ess in the struggl e ag ainst the German fascist
invad ers. Being far from mat erially well-off, the popul ation, neverth eless, suppli ed the partisans w ith food,
clothing, provided shelter and trea tment for the wound ed.
The peopl e warn ed the partisa ns of appro aching danger,
served as guid es, gav e them inform ation about the enemy
and took an active part in the military operations of
the partisans. Ties with the people were the force that
made the partisans un conqu era ble. Herein lies the cause
of th e failur e of the anti-partis an measur es of the fascist
inv aders and the Lithuanian bourg eois nationalists who
counted on using the Lithuanian peopl e for th eir mean
and selfish class purposes.
The occupied Soviet Lithuania fought for its freedom
most gallantly. However, only thank s to the unbr eakable
unity of all the Soviet nations, their cour ageous struggl e
under th e guidanc e of the Communist Party of the Soviet
Union, thanks to the heroism of the Red Army , did
Lithuania manag e to br eak the fetters of the hitl erite
yok e. The heroic feats of the Russian and oth er Soviet
nations prevented the Nazis from making their inhum an
plans true, the plans that involv ed the Lithuanian nation
too. The vali ant defence of Leningrad , the victory at the
approach es to Moscow, the triumph of the Soviet troops
on the Volg a and the rout of the hitl erite hord es at
Kursk - all that added to the fighting spirit of the Lithuanian people, inspir ed them to stand to death against
the enemy, with the w1shakable faith in victory. Those
historic battles influ enced comprehensively the scale of
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the partisan
warf are an d undergrounct mo vemcnt •
Lilh uania, incited the Lithuanians to fight fierce!y again~~
th e invaders and their national bourg eois acco111plices.
For the sake of victory our peop le made tremenctous
sacrifices . The Lithuanian partisans and undergrounct
workers dr ew experience from the other Soviet nations,
learnt from the Red Army how to fight the f ascists. In
the years of this life-and-d eath struggle the Lithuanian
people came to lov e and appreciate the Soviet power
st ill m ore, and learned to def end its achi evements.
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Krug lov a Ana - 15 1
Kruk as Hermanas - l O, l 05
Kubili ūnas Pe tras - 17
Kublickienė Lidija - 60
Kucevalo vas Al eksandra s - 88,
93
Kuchauskailė Klaudi j a - 58
Kud aba Vilius (Lesnoj us) - 89,
163, l 77. 268
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Kud riašova s Grigo riju s - 231
Kuc.lriašovas Vas iliju s - 231
Ku la ka uskienė B ronė - 184
Kuli cšas Borisas (Zav ialovas) _
84
Kulvin skas Romua ldas - 49, 176
Kuozis Stasys (Linas) - 247
Kuni ckis Vikt oras - 57, 58
Kuni gėnas Albe rtas (Alksnis) _
68, 70, 248, 264
Kuni skis Moisiej us (R aibūnas) 66
Kupė J uozas - 2 13
Kupraščenka P.- 61
Kuprin skas Petras - 57
Kur ganovas Vas ilij us - 51
J<urmanovas Micha ilas (Miša) 19 1
Ku rsevič ius Stas ys (Aleksandravi čius) - 66,
72, 133, 147,
278- 279, 303
Kuršys Alfonsas (Kyras) - 265
Kulk a Broni us - 106
Kulka Petras - 11, 65, 152, 221,
26 1
Ku torgi en ė Elena - 100, 121
Kuzma Juozas - 57
Kuzma V .- 121
Kvaracėjus Julius - 66
Laban aus kas Vincas (Varn as) 106, 109, 129
Lana itė Mera - 50, 102, 185
Lan gė- 148
Lapin skas Liudas (Dėdėnas) - 67,
180, 187, 247, 266
Lašenkovas Vas ilijus - 94, 95
Latvis Ad olfas (Kirstukas) - 66
Lau rink us Juoza s - 99, 100
Lazarevas Jva nas - 207
Laza uskas - 62
Lazaus kas Nikolaju s - 223
Ledas Piju s - 180, 265
Lencenas - 17
Lenin as Vladim iras - 36, 67, 68,
120, 276, 277, 300, 301
Leon aviči us Simonas - 149
Lermanaitė Sulamita - 103
Levin as D.- 9, 103
Le vis J akovas - 191
Liaudanska s Ju ozas - 49, 177
Liaudanskis Antana s - 55
Lieluvnink as J uozas - 92
Likevičienė Na talij a - 105
Lipilo P.- 88

u sc1usk<1
s J<on rndas - 194, 249
Uskovas Aleksas - 5 1
u ubauskas Jo nas - 59, 60, 254.
271, 279, :l03
u udnlkova s 1.- 220
Loeb Ma rce i - 27
Lomsorgis G.- 23
Lozė H ein richas - 17, 11.'l
Lozinskaja Marg a rita - 116
Lujevas 1.- 224, 225
Lukianskas Andri us - 57
Lukošev i či us Kazys - 58
Lu k oš e v i č i u s Petras - 40
Lur jc Mejeris - 102
Maceina Antanas - 14
Anupr as - 50
Macevičius J onas (2aib as) - 88,
98, 134, 159, 171, 178, 187, 263,
284, 308
Ma cevi č i us Kazys - 50, 254
Macevičiūtė Ona - 230
Mac ke vič i us Vytauta s - 12 1
Mači onis Kazys - 56, 57
Mači ū nas Vilhelmas - 111
Madeiskerytė Sonia
(Mania) 68, 69, 70, 108, 127, 128, 180,
187, 19 1, 264
Maitkovi č ius Jan kelis - 98
Maj evskis Vasilijus (Borisas) 88, 92, 259
Malakaus ka s Mikas - 48
Malc evas Fiodoras - 207
Malinas V.- 79
Ma linaus kas Povil as - 57, 58,
249, 270, 279, 303
Mand ryki nas Tvanas - 207
M argytė Ma rytė - 41
Marin as J onas (Kovas) - 66
M ark ev i čiai - 100
Ma rkov as Fiodoras - 83, 87, 90
Mar kovskis Mykolas - 230
Ma rma Stanislovas - 100
Marmienė Marijona - 100
Mar se lis Albertas - 225
Marti naitis Juozas - 60
Ma rlyna itis Marijonas - 69, 135,
264
Mar tinionis Benediktas - 99, 101,
284, 308
Maša - 129
Ma la ilė 0 .- 213
Matij oša itienė - 105
Matiuk as Pran as - 25
Macevičius

Malrosovas Aleksandr as - 226
Ma tuleviči us J onas - 49, 50
Malulis Ju ozas - 121
Maluscvičius š.- 106
Maziliauskas Stasys (Krauklys) 194, 248
Ma1.y lis Pranas - 121
Mažucas Aleksandr as (Pelia) 106, 127
Medekša Rimvyd as - 173
Melnikai lė Ma rytė (Kuosai tė Marija) - 136, 137, 138, 220, 221,
226, 292, 316
Me rkelis Ju ozas (Ruzgas) - 86
Meskupas-Adomas Icikas - 63,
64, 240, 247, 255, 279, 303
Meščia riakovas Vasilijus 7,
110, 131, 200, 201
Meškauskienė Michalina - 74
Miceika Marij onas (Gabrys) 69, 126, 127, 160, 184, 194,
198, 203, 216, 219, 256, 283,
307
Mic k e v1č1us K.- 219
Mičiūnas Vilhelmas - 65, 253
Mieželailis Eduardas - 74, 121
Mi kalauskaitė Veronika (Saulutė) - 89, 230
Mikalauskas Mečys - 139, 251
Mikalauskas Zenonas (Tiras) 86, 138, 25 1
Mikalkinas Antanas - 60
M ikneviėius J anas - 251
Mikoliūnas Petras - 252
M i kulė nas Bronius - 51
M ikuleviėius Ant anas - 48
Mikul ev ič iu s J ona s - 66
M ilkevičius Alfonsas - 49, 100
Milvydas Antan as - 50, 54, 76,
253, 279, 303
Mink eviė ius J onas 139
M i n k evičius Vaclo vas
(Pumputis) - 86, 138
Mironas Vladas - 30
M ironėi k - 206
M iseviči u s Antan as - 52
M iseviėius Povila s - 52
Misiulis J ona s - 60
Mis i ū nas J onas (Mickus) - 66
Misillrn Kazys - 212, 250
Mizarn Rojus - 122
Mockus Ju ozas (Vytur ys) - 86
Mack us Va lerij onas - 64
Moisejenka Grigor ijus - 68
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l

Molėianovas Aleksandras

- 100
Moli ejus Jonas - 131
Monėiunskas Tco f1lius
(2:virblis) - 11, 66, 131, 139, 186,
187, 193, 206, 2 17, 252
Montvidas Jonas - 55
Mordosai - l 00
Morkūnas J onas (Raudonis ) - 86
Morkūnas Klimas - 92
Morkūnas Stasys (Mėlynas) - 66,
177
Morkūnas Viktoras - 57
Moroz ovas Feoktistas (Moras) 66
Moškoviėius Mcndelis - 103
Motuz as Juozas (2.ebenka) - 86,
89, 92, 160, 253, 262
Mozelis Juozas - 12 1, 188
Mozelytė Olga - 232
Mozovka Viktoras - 61
Mozfiriūnas Vladas - 172
Murnik ovas Andre jus (Marijo n as) - 125
abnias Cha rles - 27
Namyslovskis
Kazim.iras (Ada mas) - 129, 182
Narkeviėiūtė Janina (Birutė) -88
Naujalis
Stasys - 12, 97, 112,
132, 139, 149, 250, 257
Nau mova Regina - 7, 74, 12 1
Navickas Aleksandras - 49
Nem eikša J.- 105
Nėris Salomėja - 117, 121
Nevedomskis
Sergejus
(Orlovas) - 139, 252
Neverauskytė Genovaitė 121
Nevidomskis Juozas - 40
Nevinskas
Aleksa ndr as - 100,
101
Nikitmąs

Josifas

(Sokolovas) -

89, 13 1, 193

Nikitinas Pet ras - 92
Nikitskis N.- 100
Nikonovas Kuz ma - 65, 253
Niunka Vladar:. - 32, 33
oimas - 17
Noreika - 32
Noreika Juozas (Ražas) - 98, 177
ordūnas Juozas - 44
Nor medov ds Fiodoras - 49
Novopolskis Vy tau tas - 152, 153
Obelenytė Stasė

Obelenyte
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- 176
Vanda - 176

Obuchovas V.- 2 16
Ogonovska Vera - 106, 108, 187
Ogonovskis
Romualdas
(Stefanas) - 106, 129
Ole kas Jonas (Rugys) - 89
Ol ekas Juozas (Nakty s) - 11, 89
171, 222, 252
'
Olekas Justin as - 92
Oieškeviči us Vincas - 5 1
O lis Fricas - 204
Orlovsk is A. - 20
Ozmitelis - 96
Oža las Jurgis - 40
Pajarskis Petras - 64
Paka lka Bronius - 165
Pakanavičius Kazys (Kudirka) 65
Paleckis Just as - 8, 6 1, 98, 11l,
122, 19 1, 211, 227, 291, 315
Pališaus kas Stasys - 23 1
Pamakš tis Juozas - 98
Pan kra tas Jefimas - 40
Papl aus kas Juozas (Ciprijon as) 12, 40, 86, 87, 90, 132, 152,
259
Paradas Faiv elis - 102
Par fionovas Dmitrijus - 139, 194,
249
Paškevi čius Mečys - 24
Paulauskas Algird as - 69, 177
Paulauskas Antanas - 184
Paulauskas Pe tras - 212-213
Paulauskas Vla das - 2 12
Paunksnis Petras (Skardis) - 42,
86, 139
Peė iutis B.- 42
Pečkys Anta na s - 250
Pel ėen s K.- 20
Pe lkutė Don ė- 105
Petraitis Vacys - 57
Petrauskas Alfonsas (Laivys ) - 66
Petrauskas Kazys (Manai tis) 207, 230
Petrauskas Sergej us - 70
Petrduskas Vladas - 69, 176, 224
Petr enka Andrejus - 100, 194,
249, 284, 308
Pe trik as Kdrolis - 50, 54, 76,
250, 279, 303
Pidnk o Elijas - 50, 177
Pikas Juozds - 158, 194, 249
Piktys Grigori ju s - 67
Pil ovnikaitė Eida - 103

Pilovnikas Izra elis - 177
pink cviėius Vladas - 57
Pirmailis-Goldbergas
Michelis 86, 160, 230
Plechavičius Povilas - 166, 167,
168, 169, 172
Pletkus Vincas (Šaltis) - 86, 89,
139, 248
Pliupys Mykolas - 100
Pliupys Stepas - 100
Pabeda - 128
Poderis Vincas (Mažūnas) - 126
Pokrovskis Geo rgijus - 176
Polis- 29
Ponom ar enka P.- 78
Ponomariovas A rkadijus - 87, 90
Ponomariovas l. - 2 16
Potkovskis J.- 20
Povilaitis Pranas - 100
Požė mis Jurgis57
Požėmis Rapolas - 57
Prakapas Jonas (Tilvydas) - 89,
13 1
Praneviė i us Petras (Mečys) - 86,
89, 90, 132, 138, 152, 25 1
Preikšas Povilas - 101
Pribušauskaitė Genė - 57
Pribušauskas Vi ktoras - 57
Prijm enka And rej us - 25 1
Pron ėenka J efimas - 98
Proėucha novas Michai las (Jun akas) - 248
Pševa lska Ju zefa (Va lia)-+- 129,
,, 185
Pševalskis Janas (Jankovskis , Sakovičius, V iktoras) - 68,: 106,
. 107, 108, 127, 128, 129, 182,
183, 184, 187, 190, 256, 270,
282, 307
Pu čkus Petras - 55
Pulli n cv iė ius Juozas
(Vilkas) 126, 25-1
Pundzi11s Domas - 39
Puodžius Stc1sys- 14
Pu ron is l lcn rikas - 176
Puša kovus Piodoras (Genys)
66, 1:11, 139
Puzin<1sEvnld,1s (Tomas) - 86
Rndionov<1 Aga fija - 52
Raclionova J ckateri na - 232
Racl1onov, 1 Nt1talijc1- 52
Rachonovas Konstantinas (Smirnov as) .._ 126, 139, 194, f -19

Radzevičius

Stasys - 57
Rafas Moisiejus - 50
Ragalevičius Mykolas - 105
Ragauskas Zorochas - 232
Raguolis Antanas (Dalgis ) - 97,
126, 138, 148, 151, 163, 178,
203, 251
Rakūnas A.- 7
Ramanauskas154
Raskauskas Borisas - 177
Raštikis Stasy s - 8, 14
Ratn eris Chaimas - 103, 191
Ratn eris Dovydas - 194
Razmas Jonas (Briedis) - 232
Ražanauskas Aleksas - 48, 76,
247, 271, 278, 303
Remeika Česlovas - 57
Renėinauska itė Nastė - 49
Rentelnas Andrianas - 17, 35,
72, 146, 154, 167
Repšienė

E.-

213

Repšys P.- 228
Re!>eliauskas Leopoldas (Lukštys) - 86
Rybakovas Ignas (Grigorjevas) 86
Rybakovas Ma rtijanas - 57
Rybakovas Myko las - 61
Rybakovas Petra s (Bernailis) 68, l 04, 194, 200, 249
Rimdžius Rapolas (Kam1pinis) 66
Rinkevičius Antanas (Arūnas) 66, 23 1
R i nkev i čius Juozas (TraktĮ aps.,
Vytauto v. brigada) - 231
Rinkevič ius
Juozas
(Ukmergės aps.,
V. Vildžiūno grupė) - 50-5 1
Ryžakuvas An<1tolij us - 100
Rocius Do)nas (Baškys) - 88, 90,
93, 126, 137, 253
Rolanas Pudnas - 225
Rolnikaitė Maša - 105, 109
Ropas -2 9
Roro Hilalrc - 26
Rotmistrovas P.- 216
Rotomskis Povilc1s- 123
Rozcnbergas Alfredas - 18
Rubinso11c1sMichailas - 50, 103
Rudaitis Vik toras - 92
Rukui Žil Juoz,1s - 99, 101
Rutelionis J uozas - 184
Rulkauskas Kostas~ 138, 252
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Rutkauskas
Pranas Ruzga Jonas - 57

Solominas

40

Sagailis Povilas - 195, 250
Sak alaus kas Vincas (Rimon is) 89, 126, 131, 160, 255
Sa latkina s G.- 100
Sa ra bianas N ikolajus - 97, 149
Sas nauskas Alfo nsa s - 184

Satkauskas

Pranas (Gedi min as) -

89, 132, 261
Sau levi čius

V ladi mir as - 83
Savickas J onas - 70, 98, 178
Savičius Jon as (Bastys ) - 66
Sega lis Isa ka s - 177
Se m enichinas
Dmitrijus - 225,
252
Senk evičius

Vitoldas

(Ma rgis) -

68

Se rgej evas Se rgejus - 193
Sevas tjanovas P.- 42
Simanavi čien ė - 155
Sirnan av i čius A.239
Sirnanavičius Juo zas - 2 19,
Simanavičius K. (Tel šių aps

248

.) -

213
Simanavičius

Kazys (Kauno m.) -

113
Sirnėnas

Petras - 50, 5 1, 76, 249,

279, 303

Sine ln ikovas Ivana s - 138, 252
Sipaitis Vladas - 105
Syrus
Stanisl ovas
(Gudaitis) 88, 92

Ski pitis Ra polas - 14
Sk ukauskas Ant a na s - 66
Skurskis F.- 43
Skvir ec ka s Juozapas - 29, 238
Slapšy s Alb ertas - 49, 50, 5 1,
54
Slavėnas

Paulius - 121
Slavins kas Juozas - 49, 176
Slavi nsk as S.- 224
Slav inskas Viktoras - 177
Smirnovas
Michailas - 96
Sniečkus Antanas - 7, 28, 40,
42, 43, 58, 8 1, 119, 144, 146
148, 150, 154, 156, 169, 203,
2 16, 2 19, 227, 277, 280, 291,
30 1, 304, 316
Sokavičius Vladas
(Domas) - 86
So koln ikov as E.- 100
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Leiba

(Pranas) _ 58

72 , l 04, 194, 200, 256, 279•
283, 303, 307
'

Solov j ovas Nikolajus (Biržq aps
Kęstučio v. būrys) - 97
·•
Solovjovas Nikolajus (Kauno aps.
,.Liaudies keršy tojo " būrys) _:
52

Sosurovas Timofejus - 5 1, 52
Sporyc h inas I vana s - 175, 176
Sruog a Balys - 116
Stalinas Josifas - 37, 48, 79, 239
Stank evi čius Kazys (Kauno aps.,
A. Gadli ausko grupė) - 49
Stankevi či us Kazy s (Marijamp ol ės aps., K. Stank evičiau s grup ė) - 188, 250
Stankevi č ius
Kazy s
(Ukmergės aps.,
V. Vildži ūno grupė) - 5 1
Stank evičius Pranas - 96
St a n k evičius Vy tautas - 92
Sta n kūnas Stasys - 57
Stasi ūnas Petras - 57
Staškevičiūtė Jadvyga
(Survila itė) - 86, 230
Stavec kas Pe tr as - 92
Stokas Vladas - 84
St oškevi č i ūtė Genė - 70, 177
Stravin skas Melchi joras (Kampas ) - 65
Strelcovas J akovas - 139, 152,
180, 187, 249, 266

Striki s Jo nas (hitl eri ni n kų nužudytas 2 m. amžia us vaikas) 212

Strikis Jonas (Kretin gos aps.,
„Pirmyn" grupė) - 2 12, 213
Striška Juozas (Ul e vi čius) - 126
Suslavas Vasi lijus - 228
Sušinskas Petras (Zukas ) - 128,
129, 270
Sutkevičius Stasys - 50
Svirin as Vasilijus - 92, 228
Sabanas Ipolita s - 95, 98
Sachovas R.- 123
Šakočius Pra nas - 50
Šalakiškis Denis as - 92
Sapira N.- 25
Sapokas Vladas (Zvy ras) - G7
šarka nas Jonas - 57
Sarmailis Romas - 74, 108
ša teris Peisachas - 103
šaulys Kazim ieras - 29, 238

Sereika E.- 230
Serkšniovas F.- 39
š ermana s Moisi ejus - 50,

Tamašauskai - 100
Tamašausk as Vlada s (Šal ūga) -

102,

104

š erna s - 58
Seršnevskis Borisas (Juo dail is) 68, 107, 128

Seršniovas Andre jus
86,

(Laikūnas) -

132, 230

Siaulys
Sileikis
šilgalis
ši maitis
ši me lis
Sirnkus
Šimkus
Šimkus
Šimonis

Kazys - 44
Balys (Jurgutis)
Kosta s - 2 l 2
Vladas - 60
My kolas - 105
Bron ius (Zinkus)
Edvardas - 165
J onas - 74
Viktoras - 23 1
Šinkūna i tė Janina - 4 1,
šiup inys Vincas - 50,

152, 153

- 65

Tarvydas J onas (Simonis) - 66
Taulenskis Jokū bas (Juška) -

- 86

Teišerskis J onas - 70, 178, 266
Telnov as Michaila s - 205
Tendzegolskis Henrikas - 49,

149

173, 176-177
100, 101
5 1. 54,

252, 279, 303

Škirpa Kazys - 14, 16
Škl ė rius Stanislovas - 64
Šlap elis Vl adas - 165, 254
Šlekys Juozas - 57
Šlekys Petras - 57
šmui lovas Elja - 50, 70
Sorfe ris J oselis - 39
Špo kas Povilas105
Spokienė Anelė - 105
štaleke ris Fra ncas - 24
Sta ras Kazimieras (Arg us) - 86,
132, 138, 25 1

Staras Povi las - 187, 264
štu ik evičius
Kazys (Viršil a) 86, 163, 165, 254
139, 179, 252,
265
šulekienė Miradora - 184
Surnauskas Leonas (J ustas) - 180,
19 1, 232

šu.lcas Alfons as -

šumauskas
Moti ejus (Kazimieras) - 88, 89, 91, 125, 126, 134,
143, 144, 159, 163, 170, 186,
187, 215, 220, 236, 241, 253,
255, 28 1, 286, 288, 305, 3 10,
312

šunakevičius

Mykolas

89, 132, 139, 230, 251

Tamošailis Vaclovas - 99, 101
Tamošiūna s Vac lovas - 50
Tamu l ev ičius Balys - 152
Tamu l evi či us Tomas - 64, 152
Tamu l e vi či ū tė-Miklu ši en ė Ona -

(Široko -

vas) - 66, 25 1
Supikovas Danielius - 8 1
šusle ris M .- 42
Susleris Uriju s (Ratas) - 66
šutas J ustinas (Ežys) - 67
Svedas Bronius - 92

Tepe ris Dovydas - 103
Tiktinas Zelmanas - 110
Timinskas Bronius - 68
Timofejevas Andr ejus - 49
Tiška Vladas - 99
Tranas Feliksas - 138, 251
Travina Lukerija - 149
Trink ū nas Kazys - 67, 158
Trofimovas Petras (Ignas) - 104,
185, 194, 200, 249

Trušinas 1.- 7
Tumėnas Antanas - 30
Tuzinas Stepas - 179
Tvereči us Anta nas - 50
Ubarevičienė

Elena - 105
Kazys - 112
Ul\man Kari - 27
Ulrichas - 112
Ulv ydas Juozas (Ešerys) - 86,

Ulevičius

177, 26G

Umbrasas Bronius - 50
Unika uskas Petras - 49, 54
Uogintas Vyta utas (Urbas) - 89,
125

Upstas

Povilas

(lvanovas) - 89,

92
U rbanaviėius
Urba nav ič ius

Balys - 253
Bronius - 11, 93,

98, 145, 177, 204, 207, 215,
253, 292, 316
Urbanavičius

Vi toldas (Janulis) -

68
Usačio vas

Den isas - 110, 271
Uznys Vacys - 44
Uždavinys Vincas - 238
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Va balas Alfonsas - 40
Vabal ev i čius Stasys - 121
Vago nis Zigma s (Va nagas) - 84
Vaic ekauskas L.- 43
Vaicekavičius Al eksas (Ra mys) 249
Vaičait ė- Striki en ė
Marijona
212
Vaič ienė - 212
V aičiu lis Sta sys 179
Vaičiūnas Pov ilas - 56, 57, 25 1,
271, 279, 303
Vaičiūnas Stasys (Lukošius) - 89
Vaiči us Juozas - 212
Vaintr au bas S.- 105
Vai nulis Varlovas
(Survila) 134, 194, 248
Vais Elena - 26
Vaiti ekaitis Juo zas - 99
Vai tk c vičius An tanas - 57
Va itk evičius J .109
Vaitk us Antanas - 160
Va itku s J urg is -2 12, 2 13
V aitku s Petr as (Plytas) - 86
Va iv ada M .- 213
Vaiva di en ė Olg a - 99, 100, 101,
188, 270, 284, 308
Va kulin as Sergej us - 208
Valavičiū tė Marija - 49
Valavičiūtė Ona - 49, 177
Va lenis Aleks andr as - 230
Valys Vladas - 57
Valiukas J onas (Biržin skas) - 89,
132, 179, 268
Valiukėnas Antanas 14
Valiulytė Stefa - 57
Va n agas Stepas - 52
Vanagi cka s J onas (Vaškys) - 86,
126, 139, 152, 259
Varčikas Vladas 105
Va riak oj is Jo nas (Pavasa ris) - 86
Va ršavs kis Elij as - 208
Vas ilenk a Piotras - 194, 195, 250
Vasiliauskas J.- 100
Vasiliauskas Kazys - 232
Vasiljevas Jonas - 179
Vasi ljev as Vasilijus - 98
Va upša s Stasys - 83
Va zd ela Klemensas - 58
Vėbra An tanas (Aras) - 207
Vegy s Juozas - 230
Vegys Konstantinas (Pilotas) 86, 139, 152, 180
Veke rotas Liongi nas - 113
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V encl ova Antanas - 121, 137
Vesel ni ckis -Vas ilenka Jvanas _
123, 194, 2 16, 2 18, 248
Ve trovas I .- 90
Vežaus k as K - 44
Vidman tas Jurgis - 121
Vige lis V.- 158, 250
Vil činsk as Juo zas - 253
Vild ži(mas A lfon sas - 64
Vildžiūnas
Jonas
(Ivanovičius
Ivanas ) - 72, 84, 155, 158, 254
279, 303
'
Vil dži ūnas V ladas - 11, 50, SI
140, 253
'
Vi leišis J onas - 30
Vil ėni škis Ant anas (Vilis) - 86,
132, 266
Vi lenskis Vu lfas - 46
Vilimas Alfonsas - 49, 50, 54,
279, 303
Vilkaitė Zoja - 93
Vil ka uskas Myk olas - 49, 69,
194
Vilosevič ius (buržuazinilĮ nacionalistų 1944 m . nužudytas mažažem is valsti etis) - 208
Viloseviėi us
Vladisl avas
(lenkų

buržuazinių

nacion a li stlĮ

1944 m. nukankint as komj aunuolis) - 208
Vilutis B.- 84, 228
V ink šnelis T.- 239
Vi ršulis Antanas - 7, 42, 49, 5.J,
69, 102, 123, 124, 173, 174, 176
Vy rviė-Vichrovskis - 20
Vi sockaitė J a dvyga (Mė linyt ė) 202
.
Višn evskis Janas (Vania) - 108,
129
Višniovas Iva nas (Liudas) - 126,
194
Vita rtas Teodoras - 57
Vitas Pranas - 49
Vitas-Vilūnas
Juo zas
(Dėdė
Juozas, Skardas) - 76, 99,
106-109, 127, 129, 187, 190,
256, 270, 282, 283, 292, . 307,
3 16
Vitkauskas Vincas - 121
Vitenbe rgas Icikas (Leonas) - 68,
107, 109, 110, 270
\ 'itonytė Pran ė - 105
Voite nka Mironas - 64
Volkoviėius Stasys - 64

Volosenka Stefanas - 185
Voro nenk a - 172
Vosylius J onas - 66, 72,
187, 191, 258, 278, 303
Vronas J osifas - 50
Vru blevskis Janas - 98
Vulfas - 17, 141, 154

Zimeleviėi us

M.-

123
- 89, 264
Zovė J onas138, 179, 25 1
Zovytė Stasė 178, l 79
Zujevas Andrej us - 52
Zukaitė Bronė (Karosa itė ) - 86
Zumeris Mečys - 49, 104, 173
Zin kevi ėiūtė A ne l ė

139,

Zabulioni s Anta nas (Jurg aitis) 65, 140, 253
Zaicas Antanas (Ežerskis ) - 86,
89, 90, 253
2'aičikovas Evslig nėjus (Markovas) - 66, 151
Zali nk ev i č i enė Marij a - 97
Zalink eviėius Petras - 226
Zallecstei n Vo lf - 26
Zapolski s
Vlad islav as
(Zaleskis ) - 68
Zauka S.- 250
Zauka Vla das - 175, 176
Zaukelis - 118
Zavir kinas L.- 200
Zdoba Andrius - 48
Zemlicka s Boleslovas - 226
Ziberta s Pran as - 24, 58, 59
Zilberis Eliezeris - 50
Zilberis Stanislov as-Chaim as - 57
Zimanas Genrik as (Jur gis) - 88,
104, 125, 126, 127, 143, 160,
172, 173, 186, 187, 191, 223,
341, 255, 28 1, 284, 286, 305,
309, 3 10

Zakeviėius
Zak evičius

Stasys - 24
Vy tautas - 106
Zalo Anl onas - 126
Zebenkienė Irena - 121
Zckonis Broniu s- 12 1, 184
Zelvys Julius (Kojel is) - 65
Zemaitailis Ju ozas (Va rpa s) - 89,
160
Zeromska Mari ja - 182
Ze ruolis Jonas - 121
Zidonis Bronius - 4 t
Zidonis Juozas - 57
Zido nis Leonas - 56, 57
Zidonis Povilas - 40
Zidonis Vladas - 56, 57
Zilinskaitė Vytaut ė - 178
Zilinskas Povi las - 5 1
Zirg ulys Alfonsas - 50
Zilv is A.- 239
Ziugžd a Juoza s - 12 1, 185
Zuk as Stepas - 12 1
Zuk aus kas Algirdas - 49
:Zviguiis Alfonsas - 49

Partizanini s Judėjimas Lietuvoj e vokiškųjų gro blk11 vijimo Iš ta3. ryblnės teritorijos laikotarpiu (1943 m. gruodžio mėn.- 1945 m.
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TURINYS

pr l e ~ a~ 1omen ys apie partizam1 būrių, v eiku si11hitlerininklĮ oku. p~ oto je Lietuvos TSR teritor ijoje 194_1_- 1944 m., vadovus,
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2. Lietuvos pogrindinės partines ~>rgam zac11os priešo užnu a r ·e 1941- 1944 m. laikot arpiu .. · · · · · •." ·" :" · ".': ·
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kovos organizavimas Ir Jos vystymasis Lietuvoje pirmuoju Didžiojo Tėvynės karo laikotarpiu (1941 m. birželio
22 d.-1942 m. lapkričio mėn.)
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l. Socialinė-ekonominė

ir politin ė padėtis Lietu voje antivys tym osi są lyg om is . . . . . . . . . . . . . .
Komunistų partijos
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Leid inio Nr. 9103. Tiražas 5000 eg,.
P•sirdyta
sp•usd ,nti 1966.XI. I0. LV 14319.
Pop ieri us 8◄ X 1081 ',,- 5,25 pop . lapo,
17,6◄ sp . lanko ( + 32 psl . įklijų),
21,93 •pskait. leid. lanko. Kaina 95 k•p •
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