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80 pav. 

 
1 Jei raketa būtų apšaudoma jau dabar: 

• Priešas girdi šūvius. 

• Sargybiniai pradeda žvalgyti apylinkę. 

• Aptarnaujantysis personalas apžiūri raketą. Nors ši ir pažeista (dalinė sėkmė!), bet gali 
būti pakeista. 

 
2 Jei raketa būtų apšaudoma tik dabar: 

• Priešas negirdi šūvių (starto gaudesys!). 

• Net jeigu aptarnaujantysis personalas pastebėtų apšaudymą, paleidimo procesas 
nebegali būti sustabdytas. Įvyksta klaidingas raketos paleidimas su visais susijusiais 
pavojais aptarnaujančiajam personalui ir aparatūrai. 

 
 

Laikinas vietovių užėmimas 

 
Bendrai: 

• Kai priešas po kontratakų fronte yra priverstas palikti užimtą teritoriją, jis prieš tai: 
a) nužudys politinius kalinius arba juos išsiveš; 
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b) išmontuos svarbias gamyklas ir išsiųs pramonės įrenginius kartu su 
specialistais; 

c) sugadins ar sunaikins neišmontuojamus viešuosius ir pramonės įrenginius 
(elektrines, dujų gamyklas, geležinkelio įrangą, ryšio įrangą, tiltus ir t.t.). 

• Kad sustabdytų šiuos naikinimus, mūsų partizanų daliniai turi sugebėti greitai ir 
planingai užimti didesnes vietoves. Jei pasipriešinimo pajėgoms pavyksta pokario 
laikotarpiui išsaugoti bent dalį pramonės ir viešųjų įrenginių, jos kraštui nepaprastai 
pasitarnauja. 

 
Puolimo taikiniai: 

• Tiltų užėmimas. 
o Užtikrina mums laisvą judėjimą. Priešui sutrikdo vidinius ryšius. 

• Radijo stočių užėmimas. 
o Leidžia mums perduoti nurodymus savo gyventojams ir pranešimus 

draugiškam užsieniui. Apsunkina priešui daryti įtaką gyventojams. 

• Valdymo ir vyriausybės pastatų užėmimas. 
o Priešas nebegali koordinuoti gynybos. Mums palengvina savo gyventojų 

valdymą. Išsaugo archyvus ir aktus. Leidžia suimti svarbius kolaborantus ir 
priešiškas asmenybes. 

• Kalėjimų užėmimas. 
o Neleidžia, kad politinė policija paskutiniu momentu nužudys arba ištrems 

kalinius. 

• Telefonų stoties užėmimas. 
o Staigiai nutraukia visą priešo vidinį ir išorinį telefono ryšį. Leidžia mums 

pasiklausyti pokalbių ir perduoti klaidingus įsakymus. 

• Geležinkelio stočių užėmimas. Pagrindinių įvažiavimo ir išvažiavimo kelių blokavimas. 
o Neleidžia, kad sumuštas priešas galėtų pasitraukti kartu su sunkiąja technika. 

Neleidžia, kad būtų greitai permestas pastiprinimas iš išorės. 
 
Puolamosios grupės organizavimas: 

• Puolimo akcijoje dalyvauja: 
a) partizanų junginiai; 
b) vietinio civilio pasipriešinimo judėjimo pajėgos. 

• Tikrąjį puolimą vykdo partizanų junginiai. Civilis pasipriešinimo judėjimas lydi, remia ir 
saugo. 

• Partizanų junginiai skirstomi į: 
a) Apsaugos padalinius. 

Blokuoja pagrindinius privažiavimo kelius palankiose vietovėse (tiltai, 
sąsmaukos ir t.t.) ir izoliuoja užpultą vietovę. 

b) Smogiamąsias pajėgas. 
Puola tiltus, radijo stotis, kareivines, atraminius punktus, kalėjimus ir t.t. 

c) Rezervą. 

• Vietinis civilis pasipriešinimo judėjimas partizanų junginiams teikia tokią pagalbą: 
a) Žinias apie priešo kareivines, telkimosi vietas pavojaus metu, atraminius 

punktus, sargybos postų išsidėstymą, ginklų pozicijas, sargybinių įpročius; 
b) Palankių puolimo pozicijų smogiamosioms pajėgoms  išžvalgymą; 
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c) Žinias apie smogiamųjų pajėgų judėjimo į puolimo pozicijas slaptus kelius (per 
kanalizaciją, kiemus, sodus, prasmukimą transporto priemonėmis ir t.t.). 

 
Akcijos vykdymas: 

• Smogiamųjų pajėgų vadai civiliais drabužiais išžvalgo puolimo objektus. 

• Smogiamosios pajėgos infiltruojamos į vietovę ir juda link gerai užmaskuotų puolimo 
pozicijų (kanalizacijos tinklai, verslo įstaigos ir  nuomojami butai arti puolimo objektų). 

• Apsaugos padaliniai izoliuoja kovos lauką. 

• Smogiamosios pajėgos staiga puola  ir užima svarbiausius objektus. 

• Įtraukiamas rezervas, kuris galutinai išvalo teritoriją ir kartu su apsaugos padaliniais 
atmuša bandymus išsiveržti iš apsupties. Rezervas iškart motorizuojamas. Todėl didieji 
garažai yra vienas iš smogiamųjų pajėgų puolimo tikslų.  Vairuotojai skiriami į rezervą. 

(Daugiau žr. skyrių „Atviras sukilimas“) 
 
 

Civilio pasipriešinimo judėjimo struktūra ir kariavimo būdai 
 

Pagrindai ir organizavimas 

 
Bendrai 

• Pasaulėžiūrų karuose gyventojai nėra apsaugoti ar izoliuoti. Jau vien dėl to juos reikia 
organizuoti. 

• Civilio pasipriešinimo judėjimo kova papildo ginkluotą partizanų karą. 
 
Civilio pasipriešinimo judėjimo uždaviniai 

• Išlaikyti tikėjimą galutine pergale. 

• Gyventojų švietimas apie tikslingą elgesį okupacinės valdžios atžvilgiu. 

• Kova prieš kolaboravimą (bendradarbiavimą su priešu). 
• Visų priešo žiaurumų ir teisės pažeidimų sąrašo pildymas atpildo dienai.1 

[1 Užrašais ant sienų, atsišaukimais ir šnabždesių propaganda  reikia pasirūpinti, kad priešas apie šią 
priemonę sužinotų. Tai daugelį funkcionierių paskatins būti nuosaikesnius.] 

• Sukurti organizaciją persekiojamiems bendrapiliečiams priglausti. 

• Sukurti sienos perėjimo organizaciją katapultavusioms lėktuvų įguloms ir pabėgusiems 
karo belaisviams. 

• Leisti savus laikraščius („Pogrindžio laikraščiai“). 

• Transliuoti savo radijo laidas („Laisvės radijas“). 
• Pinigų ir pasų padirbinėjimas.2 

[2 Pvz. maisto kortelių padirbinėjimas asmenims, kuriuos okupantas kaip „valstybės priešus“ išstūmė iš 
aprūpinimo maistu sistemos ir pasmerkė tyliai mirčiai iš bado.] 

• Sukurti žinių tarnybą: 
o savo pačios organizacijai (pasipriešinimo judėjimui); 
o savo pačių partizanų junginiams; 
o galimiems Alpių įtvirtinimuose dar tebesilaikantiems kariuomenės likučiams; 
o Šveicarijos vyriausybei tremtyje; 
o tebekovojančiam laisvajam pasauliui. 
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• Rinkti ir slėpti ginklus bei šaudmenis tam momentui, kai galima bus pereita į atvirą 
sukilimą. 

• Organizuoti pasyvų pasipriešinimą ir sabotažą. 

• Organizuoti pasikėsinimus į išdavikus ir žymius priešo funkcionierius. 
• Kurti kovos grupes atviram sukilimui. 3 

[3 Šis momentas ateis, kai priešas atsidurs prie pat žlugimo.] 

 

 
81 pav. 

 
Kolaboravimo problema 

 
Iškart po okupacijos: 

• Po kariuomenės pralaimėjimo ateina bendras gyventojų prislėgtumas ir abejingumas. 

• Istorinis pavyzdys: Norvegijos „derybų vasara“ 1940. 

• Lygiagrečiai su priešo valdžios konsolidavimu, kyla gyventojų kolaboravimo banga. 
Tam tikra, kad ir nedidelė tautos dalis randa su priešu bendrą reikalą. Iš patirties 
žinoma, kad kolaboravimui ypač pažeidžiami yra žmonės, kurie turi daug ką prarasti. 

• Priešas sąmoningai suteikia šansą „perbėgėliams“.  Galimybė su svetima vėliava ne tik 
išlikti gyvam, bet ir išlaikyti pozicijas ir turtą,  daugeliui būna pažiūrų keitimo 
priežastis.  Tačiau perbėgėliai nepastebi to fakto, kad nežiūrint pasikeitimo jais 
visuomet bus nepasitikima ir jie anksčiau ar vėliau bus represuoti ar likviduoti. 

 
„Vidinė situacija“ po kelių okupacijos metų: 

• Totalitarusis priešas ir jo pastatyta išdavikų vyriausybė net ir karo metu kreipia didelį 
dėmesį politiniams klausimams. Todėl jie nenuilstamai verbuos į savo pasaulėžiūrą. 
Ypač jie vertina stojimą į valstybinę partiją arba gausias jos šalutines organizacijas. 

• Po kelių okupacijos metų gyventojai susiskaido taip, kaip parodyta 82 pav.  
 



108 
 

 
 

82 pav. 
 

• „Pasyviųjų“ grupė apima visą spektrą, nuo atsitiktinių „verslininkų“ iki užkietėjusios 
„tylinčiosios opozicijos“. 

 
Žingsnis nuo „tylinčiosios opozicijos“ prie „aktyvaus pasipriešinimo“ 

• Turėk kantrybės, leisk gyventojams atsigauti. Laikas dirba Tau. 

• Nebandyk dar svyruojančiuosius mobilizuoti atsakomuoju teroru. Priešas pats juos 
laikui bėgant atves pas tave. Prievartiniai rėmėjai nėra naudingi. Tokius žmones dar 
galima, blogiausiu atveju,  naudoti reguliarioje kariuomenėje, kur jie jaučia vienas kito 
petį ir kur yra nuolatinė kontrolė. Tačiau pasipriešinimo kovoje, kur viskas priklauso 
nuo atskiro individo diskretiškumo ir tvirtumo, tokie netinka, jie netgi kelia pavojų. 

 
Bendradarbiavimui su pasipriešinimo judėjimu gyventojai subrandinami per tokius faktorius: 

• Okupacinės valdžios ir jos remiamos išdavikų vyriausybės valdymo klaidas. 

• Priverstines rekvizicijas, demontavimus. 

• Padidintas išdirbio normas gamyklose. 

• Nugalėtojų pasipūtimą. „Ponų mentalitetą“. 

• Teroro priemones. 

• Žodžio nesilaikymą, priespaudą, įkaitų ėmimą, trėmimus, kankinimus, mirties 
bausmes. 

• Asmeninis pavojus ideologijų kovoje nebesirenka, ar tu priklausai ar nepriklausai 
pasipriešinimo judėjimui.   

• Siekis išlikti nedalyvaujančiu pasipriešinimo kovoje, šiandien nebepadeda, nes įkaitų 
ėmimo, kolektyvinės atsakomybės ir kolektyvinių tremčių sistema paliečia kiekvieną  - 
kovotoją ar nekovotoją. „Nekovotojui“ bėdos valandą nepadeda niekas. Kaip 
pasipriešinimo judėjimo dalyvį tave gina organizacija, kuri labai suinteresuota savo 
narius įspėti ar sudaryti geras sąlygas pabėgti ir taip išgelbėti nuo priešo smūgių. 

• Visi tie, kurie dėl kilmės, užsiėmimo ar pažiūrų laikomi potencialiais priešais ir taip 
rizikuoja tremtimi ar mirties bausme, turi „panerti“ arba „išeiti į mišką“, t.y. 
prisijungti prie partizanų junginio. 

• Ieškok ryšių ir priedangos pas taip pat mąstančiuosius. Kas yra vienas ir izoliuotas, 
praranda pasitikėjimą savo jėgomis ir gerojo reikalo pergale. Lygiai kaip ir vienišas 
įprastinio karo kovotojas „vieno snaiperio urve“, visai nebūdamas bailys, yra greitai 
apimamas baimės ir abejonių, lygiai taip pat ir izoliuotas pasipriešinimo kovotojas 
greitai nusimena. 
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Pasipriešinimo judėjimo dalyvių rinkimas 
 

 
83 pav. 

 

• Aktyviam bendradarbiavimui su pasipriešinimo judėjimu, nežiūrint geros valios, yra 
tinkami ne visi žmonės. Nuo išmintingos atrankos esmingai priklauso didžioji dalis 
pasipriešinimo judėjimo sėkmių ir nesėkmių. 

• Žmonės, kurie taikos metu rodėsi viešumoje, negali būti įtraukti. Reikia iš anksto 
numatyti, kad šie bus suimti arba „specialiai apdoroti“. Jie neturi nieko žinoti, kad iš jų 
nieko negalima būtų išgauti. 

• Paskelbk šią taisyklę garsiai, kad ją žinotų ir priešas. Tuo galėsi bent kukliai apsaugoti 
šiuos žmones, o priešas dalinai praras susidėmėjimą jais. 

• Netinkami pasipriešinimo judėjimo dalyviai: 
o žymūs politikai (ir aktyvūs, ir tie, kurie seniai pasitraukė iš viešumos); 
o vadovaujantis gamybinis personalas; 
o profsąjungos veikėjai: 

� aukštieji valdymo funkcionieriai; 
o aukštieji bažnyčios hierarchai; 
o redaktoriai; 
o profesoriai; 
o jaunimo judėjimo vadovai. 

• Visi šie žmonės yra per daug žinomi, kad galėtų kovoti „pogrindyje“. Jie bus patikimai 
sekami ir anksčiau ar vėliau suimti ir likviduoti. Geriausiu atveju, jie teeina „į mišką“ ir 
prisijungia prie partizanų junginio. 

• Žinomi asmenys pavojingi dar ir tuo, kad atitinkamoje okupacijos fazėje kankinami ir 
„ypatingai apdoroti“ (pvz. po proto plovimo ir t.t.) gali būti paversti bevaliais 
garsiakalbiais ir po to panaudoti kaip priešo bei jo režimo iškabos. 

• Kas nori dalyvauti pasipriešinimo judėjime, turi būti maksimaliai nepastebimas ir 
laikytis nuošaliai viešumos. 

 
 
Kuopelės formavimas 

 
Bendrai:  

• Iš nepatenkintųjų, individualiai ir neorganizuotai besipriešinančiųjų masės išsiskiria 
energingiausieji ir sudaro vėlesnio aktyviojo pasipriešinimo kuopelių branduolį 
(„pradinę ląstelę“). 
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• Po ilgesnio ar trumpesnio laukimo ir apsižiūrėjimo jie pradeda apie save telkti panašiai 
mąstančiuosius ir kartu priešintis. 

• Jaučiant draugo petį ir paramą auga narsa ir pasitikėjimas. Kova tobulinama ir 
plečiama į naujas gyvenimo sritis. Išdrįstama atlikti tokias užduotis, kurios prieš tai 
atrodė neįgyvendinamos. 

 
Kuopelių organizavimas: 

• Kurk kuopeles sutelkdamas vienas kitą gerai pažįstančius asmenis: 

• Kuopelę sudaro 3 -10 asmenų. Skiriama: 
a) kuopelės vadas; 
b) kuopelės dalyviai. 

• Užmegzk ryšius su kitomis kuopelėmis. 

• Augink atskiras kuopeles. Kai tik jos pasidaro per didelės – daugiau nei 10 asmenų – 
skaidyk jas ir kurk naujas kuopeles. 

• Paskirk kelioms kuopelėms vadą. Šios kuopelės, tuomet, sudarys apygardą.  

• Kai tik atsiranda daugiau apygardų ir pogrindžio organizacija pakankamai išauga, 
pradėk kurti specialiąsias sekcijas. 

 
Sauga: 

• Kuopelės viduje kiekvienas pažįsta kiekvieną. 

• Kuopelės vadas pažįsta kelių kaimyninių kuopelių vadus, bet ne jų narius. 

• Kuopelės nariai nieko nepažįsta kaimyninėse kuopelėse. 

• Šis gilus atskirų kuopelių atskyrimas yra būtinas! (saugumas, apsauga nuo išdavysčių). 
Tačiau tam tikri kontaktai turi būti, antraip taps neįmanomas bet koks 
bendradarbiavimas. O be tokio bendradarbiavimo neįmanoma įvykdyti didesnių 
akcijų. 

• Perdėtas atsargumas veda prie organizacijos neveiksmingumo. Lengvabūdiškumas – 
prie tikro ir greito susinaikinimo. Kalbama apie tai, kaip suskurti subalansuotą 
atsargumo ir praktinės veikimo galimybės santykį. (žr. 84 pav.) 

 
Įvairių sekcijų struktūra ir veikla 

 

• Bendrai: pasipriešinimo judėjimas skirstomas į įvairias sekcijas. 

• Sekciją, paprastai,  sudaro 2-4 grupės. 

• Skiriama: 
o Žvalgybos ir propagandos sekcija 
o Informacijos sekcija 
o Ryšių sekcija 
o Pabėgėlių sekcija 
o Finansų sekcija 
o Policijos sekcija 
o Švietimo sekcija 
o Naujokų rinkimo sekcija 
o Dokumentų padirbimo sekcija 
o Sabotažo sekcija 
o Kovos grupės 
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• Jokio centralizavimo. Sąmoningas išsiskirstymas į labai daug sekcijų ir grupių. 

• Kiekvienas dalyvis apie organizaciją žino tik minimumą. Taip atskirų dalyvių išėjimas ar 
išdavystė nesukrės ir nesužlugdys organizacijos. 

 
 
Kuopelės struktūros principinė schema (ideali forma) 

 

 
84 pav. 

 
Kuopelės vadas:  Stipriausia asmenybė. Pasipriešinimo siela. 
 
Pirminė kuopelė: 3-10 žmonių, gerai vienas kitą pažįstančių ir vertinančių, sudaro kuopelę. 

Atskiri pirminės kuopelės nariai sudaro branduolį ir naujų kuopelių telkimosi 
tašką.  

 
Žvalgybos ir propagandos sekcija: 

• Uždaviniai: Išlaikyti pasipriešinimo valią platinant informaciją apie tikrąją karo padėtį. 
Gyventojų vedimas prie tikslingo elgesio su okupacine valdžia. 
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• Struktūra: 
a) slapta radijo stotis „Laisvės radijas“ žinioms ir antipropagandai; 
b) slapta spaustuvė pogrindžio laikraščiams, plakatams, atsišaukimams ir t.t.; 
c) šūkių ant sienų piešėjai, plakatų klijuotojai, atsišaukimų dalintojai ir t.t. 
d) švietimo komanda gyventojų instruktavimui. 

 
Informacijos sekcija: 

• Svarbios politinės ir karinės informacijos rinkimas. Priemonės: telefoninių pokalbių 
pasiklausymas, pašto korespondencijos perėmimas, savo žmonių infiltravimas į 
gamybinius, valdymo ir vyriausybinius organus. 

 
Ryšių sekcija: 

• Radijo, pašto karvelių ir kurjerių ryšys su: 
a) partizanų junginiais; 
b) sava kariuomenės vadovybe Alpių įtvirtinimuose; 
c) Šveicarijos vyriausybe tremtyje. 

 
Pabėgėlių sekcija: 

• Padeda katapultavusiems lakūnams, pabėgusiems karo belaisviams ir 
persekiojamiems civiliams asmenims pasprukti. 

• Struktūra: 
a) Transporto grupė. 

20-30 asmenų, kurie perkelia pabėgėlius. Taip pat ir keli tarptautinių 
pervežimų kompanijų vairuotojai ir geležinkelininkai; 

b) Tranzito stotelės. 
Patikimi gyventojai, pas kuriuos galima laikinai priglausti pabėgėlius ir juos 
pamaitinti. 

 
Finansų sekcija: 

• Uždavinys: Pinigų pasipriešinimo judėjimui gavimas ir valdymas. 

• Pinigų panaudojimas: 
o Okupacinės valdžios funkcionierių papirkimas. 
o Prekių pirkimas, pvz. ginklų, šaudmenų, popieriaus slaptai spaustuvei ir t.t. 
o Rūpyba. Kas turi slėptis, kas yra ištremtas, įkalintas ar nuteistas mirties 

bausme, tas turi būti tikras, kad jo šeima nepatirs materialaus skurdo, kaip tai 
galėtų būti. Šios šeimos remiamos užmaskuotais pinigų mokėjimais ar 
prekėmis. 

• Pinigų šaltiniai: 
o Laisvajame pasaulyje atspausdinti ir lėktuvais atgabenti ir nuleisti padirbti 

pinigai. 
o Pačioje okupuotoje srityje padirbti pinigai. 
o Užverbuoti bankų ir paštų tarnautojai, kurie paėmę milžiniškas pinigų sumas 

pereina į pogrindį. 
o Stočių kasų, paštų, bankų ir valstybinių parduotuvių užpuolimai ir apiplėšimai. 

Nesidrovėk tuo, nes tu kenki ne savo bendrapiliečiams, bet „pseudo-
valstybei“, kitaip tariant okupacinei valdžiai. 
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Dokumentų padirbimo sekcija: 

• Ši sekcija turi 8-10 specialistų. 

• Šie padirbinėja asmens tapatybės dokumentus arba koreguoja esamus. Padirbinėjimai 
apima asmens tapatybės korteles, kelionės pasus, pasus, pinigus, maisto korteles, 
benzino kuponus, geležinkelio bilietus ir t.t. (plačiau žr. 86 pav.). 

 
Policijos sekcija: 

• Policijos sekcija turi keletą grupių. 

• Vertinimo grupė: renka patirtį ir ją vertina. Kalba su asmenimis, kurie buvo priešo 
suimti, tardyti ar įkalinti. Kuria vis naujas, priešo metodams pritaikytas  elgesio 
taisykles. 

• Archyvo grupė: atpildo valandai pildo priešo valdžios atstovų išpuolių archyvą. 

• Sekimo grupė: ieško užmaskuoto kolaboravimo. Atskleidžia šnipus ir skundikus. 

• Pasikėsinimų grupė: baudžia ypač svarbius arba žiaurius okupacinės valdžios atstovus, 
taip pat ir išdavikus. 

 
Medicinos sekcija: 

• Susideda iš gydytojo ir vaistininko. 

• Uždaviniai: 
a) slaptas sužeistųjų ar ligonių gydymas slaptavietėse; 
b) sanitarinių priemonių ir vaistų tiekimas esantiems pogrindyje; 
c) padirbtų ligos liudijimų ir kt. sveikatos dokumentų gamyba; 
d) užmaskuotas sužeistų pasipriešinimo judėjimo dalyvių patalpinimas ligoninėse 

(sužeidimas apibūdinamas kaip nelaimingo atsitikimo darbe ar eismo įvykio 
priežastis); 

e) nuodų kapsulių gamyba savižudybei. Nuodų kapsulių tiekimas pasipriešinimo 
judėjimo dalyviams (žr. atskirą skyrelį). 

 
Švietimo sekcija: 

• Vadų ir specialistų mokymai apie pagrindines organizavimo taisykles, saugos 
priemones, taktiką ir techniką, karo teisę ir t.t. 

• Specialistų verbavimas. Netekčių padengimas. Pasipriešinimo judėjimo plėtimas. 
 
Pasyvaus pasipriešinimo sekcija: 

• Pasyvaus pasipriešinimo organizavimas (plačiau  žr. paaiškinimus tolesniuose 
straipsniuose). 

 
Sabotažo sekcija: 

• Tai pasipriešinimo judėjimo kovos įrankis. 

• Laikyk ryšį su partizanų junginiais, kurie tiekia šaudmenis bei sprogmenis ir nurodo 
pageidautinus puolimų taikinius. 

• Struktūra: 
Geležinkelio diversijos 
Kelių diversijos 
Valdymo diversijos 
Pramonės diversijos 
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Pašto, telefonijos ir telegrafo ryšių diversijos 
Elektros tiekimo diversijos 

 
Kovos grupės: 

• yra pasipriešinimo judėjimo kovos įrankis; 

• kuriamos tik  santykinai vėlyvoje stadijoje; 

• laikosi tyliai ir laukia momento atviram sukilimui; 

• vykdo pasiruošimą sukilimui; 

• vykdo antpuolius. 
 

 
85 pav. 
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Nuodų kapsulių įsigijimas ir skirstymas 

 
Bendrai: 

• Suimtam pasipriešinimo kovotojui kaži ar bus suteikta greitos mirties prabanga. Jo 
mirimas, dažniausia, bus lėtas ir begaliniai kankinantis. 

• Suėmimo ir kankinimų baimė pasipriešinimo kovotojui daro didelę įtaką. Šį baimė 
mažėja, kai pasipriešinimo kovotojas turi savižudybės priemonę. 

• Žinojimas, kad kiekvienu momentu bus įmanoma greitai, patikimai ir neskausmingai 
nusižudyti, didina valią priešintis ir pasitikėjimą savimi. Tai pasipriešinimo kovotoją 
neabejotinai ramina. 
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• Kiekvienas suėmimas turi vėlesnės išdavystės riziką. Niekas iš anksto nežino, koks 
tvirtas jis yra. Todėl pasipriešinimo kovotojas beviltiškoje suėmimo situacijoje turi 
turėti savižudybės galimybę. 

• Nusišovimas pistoletu nėra patikimas būdas. Dažnai savižudis tik susižeidžia. Be to, yra 
daug situacijų, kai pistoletas nenešiojamas. 

• „Susisprogdinti“ rankine granata yra patikimas būdas. Tačiau dažnai su savimi 
nesinešiojame granatos. 

• Karo patirtis moko, kad nuodų kapsulė yra geriausia savižudybės priemonė. 

• Nuodų kapsules gamina ir skirsto Medicinos sekcija. 
 
Techniniai reikalavimai nuodų kapsulėms: 

• Turi veikti visiškai patikimai. 

• Mirtis turi įvykti greitai, t.y., ilgiausia, po 30 sekundžių. Priešas neturi turėti laiko 
kontrapriemonėms (paguldyti į ligoninę, išplauti skrandį ir t.t.). 

• Kapsulės turi būti mažos (galimybė paslėpti: medalikėlyje, žiedo akutėje ir  t.t.). 

• Kapsulės turi būti taip tiekiamos ir taip supakuotos, kad jos ilgesnį laiką galėtų būti 
nešiojamos ant kūno (šiluma, šaltis, trintis, prakaitas, šlapi drabužiai ir t.t.). 

 
Vietinės policijos vaidmuo 

 

• Priešas stengiasi perimti esamą vietinę policijos organizaciją nepaliestą ir ją išnaudoti 
savo tikslams. 

• Vietinė policija, pirmiausia, turi: 
o reguliuoti eismą; 
o prižiūrėti viešąją tvarką; 
o kovoti prieš nusikaltimus (kriminalinius, ne politinius!); 
o toliau prižiūrėti esamas kriminalinių nusikaltėlių kalinimo vietas. 

• Nepriklausomai nuo to okupacinė valdžia naudos ir savo policijos aparatą politiniam 
sektoriui: 

o įsteigdama politinę policiją; 
o sukurdama šnipų tinklą; 
o įsteigdama savo paties kalėjimus ir koncentracijos stovyklas politiniams 

kaliniams. 

• Aukštesnioji  priešo policijos vadovybė – tokiu mastu, kokiu ji vertina vietinės policijos 
patikimumą – visuomet naudos pastarąją kaip pagalbininkę. 

• Šis priverstinis bendradarbiavimas teikia sabotažo galimybių (žr. paaiškinimus vėliau). 

• Policijos karininkus, aukštesniuosius puskarininkius ir svarbius specialistus (pvz. 
Informacinės žvalgybinės tarnybos funkcionierius) priešas pastato prieš pasirinkimą 
tarp „bendradarbiavimo“ arba „mirties“. 

• Kad netaptų išdavikais ir išvengtų mirties bausmės, šie policijos tarnautojai turi išeiti į 
pogrindį. 

• Juos pažįsta daugybė žmonių ir jie netinka civilio pasipriešinimo judėjimo veiklai. 
Todėl jie turi išeiti „į mišką“, t.y. prisijungti prie partizanų junginio. 

• Prieš pasitraukdami į pogrindį jie turi pasiimti: 
o ginklus bei šaudmenis, tarnybinę uniformą ir tapatybės dokumentus 

(maskuotei); 
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o antspaudus, blankus (dokumentų padirbimui); 
o tarnybines transporto priemones ir benzino atsargas; 
o nešiojamas radijo stoteles; 
o kalėjimų, tarnybinių patalpų, sandėlių, dokumentų saugyklų, seifų ir t.t. raktus 

(įsilaužimams, antpuoliams ir t.t.) 
 
 
Okupacinės valdžios taktika 

 
Bendrai 

 
Ideologiniame kare priešas nepasitenkina vien karine pergale. Už kariuomenės nugarų ateina 
priešo politiniai ir ūkiniai organai, turėdami tikslą prie savo valdymo erdvės prisijungti 
užkariautą teritoriją ne tik kariškai, bet ir politiškai bei ūkiškai. 
 
Okupacinės valdžios struktūra 

 
Iš esmės skiriame: 
 

 
87 pav. 
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Okupacinė kariuomenė: 

• Reguliariosios kariuomenės daliniai. Paprastai, divizijos dydžio. Dažniausia, politiškai 
indiferentiška. 

• Dažnai antrarūšė, pvz.: 
o satelitiniai daliniai, sąjungininkai; 
o naujokų daliniai; 
o vyresnio amžiaus, nebetinkami fronto tarnybai daliniai; 
o nepakankamai moderniai apginkluoti daliniai; 
o fronte pavargę daliniai, kurie turi pabūti ramiose sąlygose ir atsigaivinti. 

 
Partinė kariuomenė: 

• Maždaug palyginama su ankstesnėmis vokiečių SS arba rusų NKVD. 

• Apibūdinimas: Sunkiai apibrėžiamas tarpinis darinys tarp partijos ir kariuomenės. Iš 
esmės tai daugiau policijos daliniai. Politiškai patikimesnė nei kariuomenė. Režimo 
pretorionų gvardija.  

• Apginkluota panašiai kaip kariuomenė. 

• Ginkluotė: lengvieji ir sunkieji pėstininkų ginklai. Mažai tankų, daug šarvuočių ir 
transporto priemonių. Radijo ryšio įranga - geresnė nei vidutiniškai. 

• Išsilavinimas:  Bazinis karinis išsilavinimas. Papildomai – toks specialusis išsilavinimas: 
a) laikyti priešiškai nusiteikusius gyventojus paklusnius (tiek savame, tiek 

okupuotame krašte); 
b) saugoti ir valdyti politinių kalinių įkalinimo įstaigas (koncentracijos stovyklas, 

priverstinio darbo stovyklas); 
c) slopinti neramumus ir sukilimus;  
d) keršto ir valymo akcijos. 

• Užduotis okupuotame krašte. Partinė kariuomenė turi: 
a) kartu su okupacine kariuomene laikyti gyventojus paklusnius;  
b) kasdienybėje stiprinti okupacinės kariuomenės stuburą (šią kariuomenę 

prižiūrėti ir laikyti įtampoje); 
c) kovoje išlaikyti geležinius griaučius. Įkvėpti ne visuomet nusiteikusią kovoti bei 

nevisiškai patikimą okupacinę kariuomenę  ir išlaikyti ją tvirtą krizių situacijose. 
 
Politinė policija: 

• Maždaug palyginama su ankstesnėmis vokiečių GESTAPO arba rusų GPU. 

• Apibūdinimas: žr. paaiškinimus vėliau. 

• Uždaviniai užimtame krašte. Politinė policija seka: 
a) gyventojus; 
b) okupacinę kariuomenę; 
c) partinę kariuomenę; 
d) karinę administraciją. Vėliau, po „savivaldos“ įvedimo, marionetinę vyriausybę 

ir jos organus. 
Ypatumai: 

• Įtvirtinti punktai bei postai miestuose ir kaimuose, naikintojų komandos, apsaugos 
patruliai ir ginkluotos palydos  yra sudaromi iš okupacinės kariuomenės dalinių. 
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• Centrinis „įsikišimo rezervas“ vietinių neramumų arba sukilimų nuslopinimui 
sudaromas iš partinės ir okupacinės  kariuomenių. 

 
Karinė administracija 

 

• Pirmomis okupacijos dienomis: individualus kovos dalinių  ir palydos kareivų teroras. 
Plėšimai, prievartavimai, žudymai. 

• Pirmomis okupacijos savaitėmis ir mėnesiais: gerai treniruotų priešo organų (karinių 
valdymo struktūrų, partinės kariuomenės, politinės policijos) vykdomas sisteminis 
gyventojų terorizavimas. 

 
Karinė administracija 

 
Pinigų reforma: 

• Po kelių okupacijos mėnesių bus įvykdyta pinigų reforma. Priešo pinigai visiškai 
išstums Šveicarijos pinigus. Bus galima pasikeisti tik nedideles sumas. Taip gyventojai 
neteks grynųjų pinigų ir nuskurs greitai ir visiškai. 

• Maisto ir kitos prekės dings iš parduotuvių ir jų bus galima nusipirkti tik juodojoje 
rinkoje didelėmis kainomis. Taip gyventojai bus priversti, pradėti išsipardavinėti turtą 
(kilimus, paveikslus, knygas, baldus ir t.t.). Taip bus prarasta tai, kas dar liko išsaugota 
per karą. 

• Pinigų reforma ir prekių dingimas greitai nuskurdina tautą. Tuo ji turi pribręsti 
naujajai ideologijai. 

 
Nusavinimai: 

• Kurį laiką po užėmimo naujoji valdžia pradės naikinti privatųjį kapitalą. Didesniosios 
įmonės bus prievarta uždarytos, o mažesniosios žlugs pačios, t.y. palūš po 
nepakeliama perdėtų mokesčių našta. 

• Mažųjų įmonių ir parduotuvių išnykimas labai apsunkina gyventojų aprūpinimą. 
Ypatingai darbininkų dalia sparčiai blogėja. Naujomis sąlygomis miesto gyventojai 
nukenčia labiausiai. 

• Maisto ir pramoninės prekės dingsta. Tuo pačiu atidaromos „uždaros parduotuvės“, 
kuriose gali apsirūpinti okupacinė kariuomenė, valdžios ir policijos organai, o taip pat 
ir šveicarų išdavikai. 

 
Ūkininkų sluoksnio sunaikinimas 

• Bus įvestas kolektyvinis ūkininkavimas. Gerai apgalvota sekinimo taktika privers 
ūkininkus prisijungti. 

• Pradžioje suimamos iškiliausios kaimo asmenybės, kurios organizuoja arba vadovauja 
pasipriešinimui prieš kolektyvizaciją. 

• Kolektyvinėje sistemoje pačiam ūkininkui prastai sekasi finansiškai. Jam vadovauja 
žmonės, beveik nieko neišmanantys apie žemės ūkį. Taip per trumpą laiką  užgęsta jo 
susidomėjimas darbu ir žemės ūkio gamyba. 

 
Amatų sunaikinimas: 
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• Laisvieji amatininkai suvaromi į gamybines arteles. Šių artelių vadovai, paprastai, apie 
amatus prastai tenusimano, tačiau yra naujosios valstybinės partijos nariai. 

• Savarankiškus amatininkus, nenorinčius stoti į arteles, valdžia sugniuždo užkirsdama 
jiems kelius įsigyti gamybai būtinė žaliavų. Jie arba pasiduoda, arba ūkiškai žlunga, 
kartu jiems gresia bauda už „gamybos sabotažą“ ir valstybei priešiškas pažiūras. 

 
Darbininkijos terorizavimas: 

• Profsąjungos iš  „samdomųjų darbuotojų interesų atstovių“ paverčiamos valstybine 
raginimo organizacija. 

• Susirinkimų ir streikų teisė panaikinama. Darbo nutraukimas laikomas sabotažu ir 
baudžiamas griežčiausia bausme. Prieš „liaudį“ negalima streikuoti! 

• Pasisakymų teisė yra panaikinama. 

• Socialiniai pasiekimai, tokie kaip „8 valandų diena“ ar „5 dienų savaitė“, prarandami. 
„Liaudies labui“ darbo laiko pailginimo -  negalima vengti. 

• Darbo vietos nebegalima keisti. 

• Papildomi viršvalandžių, naktinio ar šventinių dienų darbo apmokėjimai prarandami. 
Negalima reikalauti iš „liaudies“ didesnio apmokėjimo už papildomą darbą! 

• „Naujajam darbui“ taip pat priklauso, taip vadinamos, „talkos“. Tai – neapmokami 
viršvalandžiai, kuriuos reikia savanoriškai ir džiaugsmingai besišypsant atidirbti 
bendrajam labui (skaityk partijos vadovybei). 

• Visi turi vienas kitą nepertraukiamai „auklėti“ ir patys yra nuolatos auklėjami. Darbo 
kolegų šnipinėjimas yra savaime suprantamas. 

• Kaip privalomos „įmonės brigados“ narys kiekvienas yra įpareigotas siųsti savo vaikus į 
valstybinės partijos jaunimo organizaciją, kur jie atitolinami nuo tėvų ir auklėjami 
šnipinėti savo šeimas. 

• Darbininkai ne tik beatodairiškai išnaudojami, bet dar ir iš jų tyčiojamasi melaginga 
propaganda. 

 
Bendrasis politinis spaudimas: 

• Ligšiolinės politinės partijos - paleidžiamos ir uždraudžiamos. Jų vieton atsiranda 
Vienybės partija, taip vadinama, „valstybinė partija“. 

• Politinis spaudimas, vykdomas vyrams, moterims ir vaikams, yra siaubingas. 
Kiekvienas yra įpainiotas tankiame įpareigojimų tinkle, iš kurio neįmanoma 
išsinarplioti. Apie privatų gyvenimą nebegali būti nė kalbos. 

• Kasdien reikia baigti mokymų kursus ir lankyti paskaitas, kur moterys turi norom 
nenorom kartu dalyvauti. 

• Kai rodomi propagandos kūriniai, kiekvienas turi eiti į kiną ar teatrą. Po to reikia tam 
tikrame būryje aptarti ir pagirti filmą arba vaidinimą. 

• Šeima tikslingai griaunama. Moterų darbu, privalomomis jaunimo sąjungomis, po 
darbo vykstančiais mokymo kursais ir t.t. žmonės atitraukiami nuo gimtosios 
gyvenamosios aplinkos. Taip jie turi pajusti vienišumo jausmą ir todėl ieškoti 
prieglobsčio valstybėje ir jos organizacijose. 

• Savarankiškas mąstymas ne tik kad nevertinamas, bet dargi baudžiamas. 

• Palaipsniui gyvenimas tampa nepakeliamas. O politinė policija nepaliaujamai 
darbuojasi. Kasnakt dingsta pradžioje tuzinai, vėliau šimtai ir tūkstančiai Šveicarijos 
piliečių. 
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Naujieji rinkimai: 

• Santykinai vėlai, tačiau dar pirmaisiais okupacijos metais, vykdomi „visuotiniai“ 
marionetinės vyriausybės „rinkimai“. Šie trunka kelias savaites ir yra lydimi galingo 
propagandos srauto. Visuose fabrikuose, biuruose ir gyvenamuose namuose vykdomi 
išoriškai savanoriški ir spontaniški – tačiau tikrovėje priverstiniai ir kontroliuojami – 
susirinkimai ir diskusijos. 

• Vietinės propagandos įstaigos yra okupacinei valdžiai atsakingos, kad valstybinė 
partija gautų 100% balsų. Tam balsavimo biuleteniuose įrašomas tik vienas „Vienybės 
sąrašas“. Kad būtų pasiektas aukštas (99%) dalyvavimas rinkimuose, balsuotojai 
sutelktai  vedami iš fabrikų ar gyvenamųjų namų į rinkimines apylinkes. Čia jie turi 
dainuoti karo dainas, atsinešti kovos vėliavų, šūkių knygas ir vadų portretus. 

 
Politinė policija 

 
Politinė policija mums svetima. Pirmoji sąlyga, kad galėtume kovoti nepatirdami 
bereikalingų nuostolių, yra priešo pažinimas. 
 
Bendrai: 

• Teisinėje valstybėje policija tetarnauja tik pavojų atrėmimui. Totalitarioje 
valstybėje – priešingai, ji yra akivaizdi valdžios priemonė. 

• Politinė policija darbus pradeda gerokai prieš karą rinkdama žinias apie užimsimų 
šalių emigrantus, svarbias asmenybes ir potencialius priešus. 

• Politinė policija yra ne tiek tikroji policija, kiek teroro organizacija. 

• Tikrieji policijos įgūdžiai ir žinios yra maži ir niekad nepasiekia normalios 
kriminalinės policijos lygio. 

• Todėl politinės policijos elgesys yra grubus ir  turi mažai subtilumo. Techninių žinių 
trūkumą ji kompensuoja didesniu brutalumu ir žiaurumu. 

• Ją gaubianti paslaptis stiprina teroro poveikį. Politinė policija gyvena daugiau iš 
baimę keliančios reputacijos ir mažiau iš efektyvių rezultatų. 

• Paprastai nė pats priešas nebežino, kur politinės policijos kompetencijos 
prasideda ir kur baigiasi. Tuo būdu, jos natūrali tendencija kurti valstybę 
valstybėje vyrauja ir, dažniausia, apsivainikuoja sėkme. Ji terorizuoja taip pat ir 
savo kariuomenę bei valdžios funkcionierius. Todėl tikras bendradarbiavimas tarp 
valdžios institucijų visai nevyksta, bet vyrauja nuolatinė įtampa ir konkurencija, 
kuri mažina abiejų pusių veiksnumą. 

• Politinės policijos nariai, paprastai, dirba civiliais drabužiais. Tik retomis ir 
ypatingomis progomis jie pasirodo uniformuoti. 

• Politinė policija neprivalo laikytis jokių apibrėžtų įstatymų ir taisyklių. Priešingai 
nei įprasta policija, ji neturi tikslo vien tik pasirodymu veikti atgrasančiai nuo 
nusikaltimo ar, blogiausiu atveju surasti nusikaltėlį, bet daugiau vadovaujasi 
principu  „užkirsti kelią yra geriau nei išgydyti!“. Praktikoje tai reiškia: kiekvienas, 
kuris tik įtariamas kaip galimas priešas, yra rūpestingai likviduojamas jau dabar.  
Paprastai, dar anksčiau, nei jis ką nors „pažeidė“. Todėl išnaikinami ištisi gyventojų 
sluoksniai ir profesinės grupės, o ne vien tik apibrėžti atskiri asmenys. 
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• Nuolatinis nepasitikėjimas netgi savaisiais funkcionieriais nėra „išimtis iš 
taisyklės“, bet sistema. Net ir menkniekiuose įtraukiant daugelį valdžios įstaigų, 
joks funkcionierius negali nukrypti nuo oficialiosios linijos. Kiekvienas automatiškai 
stengiasi pranokti prie jo priskirtus kolegas „kietumu“, „ištikimybe sistemai“ ir 
„neapykanta priešui“. 

 
Politinės policijos ataskaitos: 

• Politinė policija iš esmės ruošia trijų rūšių ataskaitas: 
a)  Svarbiausiųjų reikalų „dienos ataskaitas“; 
b) „Suvestines ataskaitas“ apie bendrąją padėtį. Tai periodiniai, dažniausia, 

kasmėnesiniai pranešimai suinteresuotoms valdžios įstaigoms; 
c) Nereguliarios ataskaitos „nuo įvykio prie įvykio“, kai tų ataskaitų prireikia. 

• Įdomiausia ir informatyviausia yra „suvestinė ataskaita“. 
 
Pastaroji apima: 

1. Bendrąjį gyventojų nuotaikų paveikslą. 
2. Paleistų buvusių partijų, susivienijimų ir t.t. veiklą: 

a) buvusios Socialdemokratų partijos     }  labiausiai priešo nekenčiamos 
b) buvusių profesinių sąjungų  }  ir jų labiausiai bijomasi 
c) buvusių buržuazinių partijų. 

3. Bažnyčios politiką: 
a) katalikų bažnyčios   (labiausiai priešo nekenčiamos ir kurios labiausiai 

bijomasi); 
b) protestantų bažnyčios; 
c) laisvųjų tikėjimo bendruomenių. 

4. Jaunimo organizacijas: 
a) paleistas buvusias jaunimo organizacijas; 
b) dabartines valstybines jaunimo organizacijas. 

5. Valstybinę partiją ir jos grupes: 
a) funkcionierių elgseną (ar sumanus, ar prastas veikimas, aktyvumas, noras 

veikti); 
b) trūkumai (taktinės klaidos, netvarka savo pačių judėjimo viduje); 
c) pasiūlymai. 

6. Okupacinę kariuomenę, partinę kariuomenę, karinę administraciją, civilę valdžią. 
7. Kultūros politikos būklę: 

a) spaudą, literatūrą; 
b) kiną, teatrą, renginius; 
c) radiją, televiziją. 

8. Gyventojų ekonominę būklę (labai svarbu, nes ji turi didelę įtaką nuotaikoms): 
a) apsirūpinimą maistu ir vartojimo prekėmis; 
b) apsirūpinimą kuru namų šildymui; 
c) darbo turėjimą; 
d) atlyginimus, kainas. 

 
 
 
 


