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Teroro pagrindai 
 
Bendrai: 

 Jei atsispiri politinei įtakai ir priešas pamato bandymų tave „atversti“ į savo ideologiją 
bergždumą, jis ima bandyti tave padaryti klusnų per baimę. Šią baimę jis stengiasi 
sukelti teroru. 

 Egzistuoja teroro technika. Tam tikros priemonės pasirodė esančios ypač veiksmingos. 
Su jomis būtinai reikia skaitytis. Kas jas pažįsta, gali joms atsispirti. 

 
Teroro rūšys: 
 

 
88 pav. 

 
 „Individualus teroras“ turi užmaskuoti kolektyvinį ir operatyvinį terorą. 
 Kai ateina sunkesni laikai, imama ieškoti „atpirkimo ožių“ ir juos bausti. Tokiais 

atpirkimo ožiais tampa funkcionieriai, vykdę individualų terorą. Tokiais momentais 
režimas viską vaizduoja kaip „atskirų pavaldžių funkcionierių piktnaudžiavimą valdžia“, 
kuriems štai dabar yra uždėti antrankiai! Nesileisk mulkinamas. Kolektyvinis ir 
operatyvinis teroras išlieka. 

 Taktiniais sumetimais individualus teroras gali būti pripažįstamas. Kolektyvinis ir 
operatyvinis teroras – niekada. 

 
Teroro priemonės: 

 Agentų ir šnipų tinklo sukūrimas. 
 Telefono pokalbių ir pašto korespondencijos sekimas (cenzūra). 
 Savavališki suėmimai. 
 Įkaitų ėmimas, kolektyvinė atsakomybė. 
 Brutalus elgesys suimant ir tardant. 
 Teisinių procedūrų nesilaikymas. 
 Savavališkas baudžiamųjų reikalų vilkinimas. 
 Daugiau nebeegzistuojantys atviri teismo procesai, išskyrus „parodomuosius 

procesus“. 
 Savavališkas bausmių skyrimas. 
 Nepamatuotai griežtos bausmės, kurios visiškai neatitinka įvykdyto nusikaltimo. 

 
Telefono pokalbių sekimas ir pašto cenzūra: 
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 Nėra daug  šansų, kad priešui pavyks sėkmingai sekti telefono pokalbius ir cenzūruoti 
paštą didesniame mieste, tokiame kaip pvz. Berne, kur per dieną įvyksta virš 500 000 
telefono pokalbių  ir tiek pat daug išsiunčiama laiškų. 

 
Savavališki suėmimai: 

 Priešas visiškai savavališkai suiminės niekuo nekaltus žmones, kad sudarytų įspūdį, jog 
jo sekimo tinklas yra tankus ir veiksmingas. 

 
Įkaitų ėmimas: 

 Po diversijos aktų bus imami įkaitai, grasinant juos sušaudyti, jei per tam tikrą laiką 
vykdytojai nebus suimti arba savanoriškai nepasiduos. 

 Priešas tokiu būdu: 
a) darys moralinį spaudimą diversantams; 
b) skatins gyventojus atsiriboti nuo pasipriešinimo elementų, jų neremti ar net 

juos išduoti. 
 Įkaitų parinkimas: 

a) buvusios įžymios asmenybės, tokios kaip parlamentarai, aukštesnieji 
valdininkai, bendruomenių pirmininkai, partijų, draugijų ir susivienijimų 
vadovybių nariai, redaktoriai, žurnalistai ir t.t.; 

b) tarp įžymybių visuomet bus ir absoliučiai nepavojingų, visiškai politiškai 
pasyvių ir politika nesidominčių asmenų. Taip teroro poveikis dar labiau  
sustiprinamas.  

 
Kolektyvinė atsakomybė: 

 Kas pasitraukia į pogrindį, išsisuka iš suėmimo arba pabėga iš kalėjimo, tas turi žinoti, 
kad už tai turės būti nubausta šeima (žmona, vaikai), tėvai, broliai, seserys ar giminės. 

 Kolektyvine atsakomybe pasipriešinimo kovotojus morališkai vers pasiduoti 
okupacinei valdžiai. 

 
Teisinių procedūrų nesilaikymas: 

 Totalitaraus režimo teisinio proceso tikslas nėra teisybės radimas ar teisingumo 
įtvirtinimas, bet prisipažinimų išgavimas.  

 Tam, kad būtum nuteistas, nereikalingas joks procesas. Užtenka priklausyti žmonių 
kategorijai, kuri politiniais motyvais vertinama kaip potencialus priešas. 

 
Savavališkas baudžiamųjų reikalų vilkinimas. 

 Teisinėje valstybėje po nusikaltimo ištyrimo, skelbiamas nuosprendis ir nusikaltėlis 
baudžiamas. Tačiau totalitarioje valstybėje „teisės pažeidėjai“ neribotam laikui 
uždaromi kalėjimuose ar koncentracijos stovyklose be tardymo ir nuosprendžio. 

 Tikri ir išgalvoti baudžiamieji reikalai dažnai atidedami į rezervą, kad politiškai palankia 
proga būtų masiškai ištraukti ir išnaudoti propagandai. 

 
Savavališkas bausmių skyrimas. 

 Priešas baudžia ne pagal teisę, bet pagal to momento politinį poreikį. Todėl už tą patį 
nusikaltimą niekada neskiriamos arba skiriamos labai retai tos pačios bausmės.  
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 Visuomet turi tikėtis blogiausio ir gali būti išsiųstas į priverstinių darbų stovyklą 
neribotam laikui už mažiausią pažeidimą, jei tik turi nelaimę būti pastebėtas politiškai 
nepalankiu momentu. 

 Priešui lemiamos reikšmės teturi būtent to momento tikslingumas.  
 
Brutalus elgesys suimant ir tardant: 

 Suėmimai būtinai naktį tiesiai iš lovos, kad būtų sustiprintas teroro poveikis žmonės 
nebegalėtų niekada daugiau ramiai miegoti. 

 Žiaurumai tardant ir kalėjime, kad politinė policija ir jos įstaigos (tardymo rūsiai, 
kalėjimai ir t.t.) būtų apgaubtos siaubo šydu.  
 

Nepamatuotai griežtos bausmės: 
 Kas tik nuteplioja ant sienos kokį šūkį, tas tiek pat rizikuoja būti ištremtas, kaip ir 

radistas prie pogrindinio siųstuvo. 
 Kas tik įberia smėlio į geležinkelio vagono ašies tepimo dėžutę, tas tiek pat rizikuoja 

būti sušaudytas, kaip ir tie, kurie susprogdina transformatorių pastotę. 
 
Baigiamoji pastaba:  Baimės platinimas yra dviašmenis kalavijas. Sumaniai išnaudotas, jis gali 
pasitarnauti ir mūsų reikalui, kai pyktis bei neviltis mobilizuoja iki šiol pasyviuosius ir juos 
paskatina aktyviai priešintis! 
 
 
Kova prieš bažnyčią 
 
Bendrai: 

 Totalitarus priešas traktuos ir bažnyčią kaip priešą bei atitinkamai prieš ją kovos. Tą jis 
darys labai klastingai ir gyvenimo nukrikščioninimą vykdys etapais, kad per daug 
nekristų į akis. Jis nesunaikins bažnyčios vienu ypu, bet primes lėtą metų metais 
trunkantį susinimo procesą, kad pamažu ją „šaltai“ pribaigtų. Antraip, jei priešas per 
daug atvirai parodytų savo galutinį tikslą, pasekmė būtų visuotinis pasipriešinimas. 

 Sąvoką „bažnyčia“ reiktų suprasti plačiąja prasme: 
1. Katalikų bažnyčia; 
2. Reformuotoji bažnyčią; 
3. Laisvosios tikėjimo bendruomenės (pvz. metodistai, Scientologijos bažnyčia, 

Jehovos liudytojai ir t.t.). 
 Kova prieš bažnyčią vyks maždaug taip: 

1. Bažnyčios juodinimas. 
2. Bažnyčios darymas atgrasia. 
3. Užmaskuotas bažnyčios veiklos trukdymas. 
4. Atviras, tiesiogis persekiojimas. 

 Siekiant nekurti kankinių, bet vaizduoti priešą kaip nusikaltėlį, prieš dvasininkus pvz. 
bus vedami  moralės teismo procesai arba jiems primesti kitos silpnybės (turto 
išeikvojimas ir t.t.). 

 Pradžioje bus sutriuškintos laisvosios tikėjimo bendrijos. Kadangi kalbama apie 
mažumas, tai gyventojų pasipriešinimas bus silpniausias. Katalikai ir protestantai 
stebės tyliai, o gal net su tam tikru slaptu džiugesiu, nes juk neliks „konkurencijos“. 
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 Su Katalikų bažnyčia bus kovojama pirmiau nei su Reformuotąja, nes ji griežčiau 
organizuota ir todėl pavojingesnė. 

 
Priešo priemonės kovoje su bažnyčia 
 

 Visokiausių rūšių priekabės, pvz. anglių paskyros atėmimas arba elektros tiekimo 
apribojimas, taip kad bažnyčios negalėtų būti nei apšildomos, nei apšviestos. 

 Bažnyčios lankymo apsunkinimas suaugusiems. Lankymas susiejamas su tam tikromis 
grėsmėmis („juodieji sąrašai“, „mokesčių didinimas“ ir t.t.). 

 Tokių krikščioniškų simbolių, kaip kryžius, paveikslai ir t.t., pašalinimas iš viešojo 
gyvenimo (pvz. mokyklų, ligoninių ir t.t.) 

 Religijos pamokų panaikinimas viešosiose mokyklose. 
 Mokyklų karas prieš krikščioniškąsias mokyklas ir institutus. 
 Teologijos fakultetų uždarymas, dvasininkų rengimo draudimas. 
 Specialiųjų religijos kursų panaikinimas, tokių kaip  pvz. „Sekmadieninė mokykla“, 

„Vaikų ugdymas“, „Konfirmacijos pamokos“, „Pasiruošimas Sutvirtinimui“ ir t.t. 
Spaudimas tėvams, į šiuos kursus savo vaikų daugiau nebeleisti. Po kurio laiko kursų 
uždarymas, grindžiant tuo, kad kursai yra nereikalingi, nes lankomi tik nežymios 
atsilikusių žmonių saujelės.  

 Konfirmacijos ir Sutvirtinimo pakeitimas valstybiniu „Įšventinimu į jaunuolius“. 
 Didelių valstybės mokesčių uždėjimas visiems bažnyčios patarnavimams (krikštynoms, 

santuokoms, laidotuvėms). 
 Religinių susivienijimų paleidimas. 
 Religinių laikraščių ir knygų draudimas. 
 Tikėjimo, maldos, giesmių ir metinių apeigų apsunkinimas ir galop draudimas. 

 
Po pirmosios persekiojimų bangos daug kartų su bažnyčia bus sudaromos tam tikros 
„paliaubos“. Ypač tuomet, kai valdžios institucijos bus pasaulyje pasmerktos už prieš bažnyčią 
nukreiptą veiklą ir sukels didelį ažiotažą. Po to seksiantis ramybės periodas turi nuslugdyti 
pasipiktinimų bangą ir apraminti įsiaudrinusią visuomenę.  Pati bažnyčia, kaip rodo praktika, 
skausmingai laikysis susitarimų, kad neduotų dingsties tolimesniems persekiojimams. Tokiu 
būdu, jos rankos bus surištos ilgesniam laikui. 
 
Bažnyčios laikysena šioje kovoje: 

 Kova prieš bažnyčią turi ir savo teigiamų pusių. Ji atskiria prisiplakėlius nuo tikrų 
tikinčiųjų. 

 Kadangi bažnyčia lieka vienintelė vieta persekiojamoms sieloms, jos reikšmė ir vertė 
auga visiems, kurie atmeta valstybinę prievartos sistemą. 

 Kartu su bažnyčios aukomis stiprėja visų visuomenės sluoksnių pasitikėjimas ja. Savo 
laikysena ji daro įspūdį ligi šiol skeptiškai ar visai  priešiškai nusiteikusiems asmenims. 

 Kaip tik persekiojama bažnyčia sugeba vykdyti tikrąją misijų veiklą. Didžiausi sunkumai 
ir didžiausios sėkmės galimybės yra greta. 

 Praktinės priemonės: 
 bažnyčia turi įveikti nekantrumą ir asmenybės kultą; 
 bažnyčia nuolatos turi pabrėžti, kad sąmoningas Dievo įstatymų nepaisymas 

anksčiau ar vėliau tikrai bus nubaustas; 
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 ji turi puoselėti „artimo“ sąvoką ir kaipo tokius apibūdinti visus 
diskriminuojamuosius ir persekiojamuosius; 

 ji turi priminti visuotines krikščionio pareigas, tokias kaip pvz. priešintis 
piktosioms jėgoms; nevykdyti Dievui prieštaraujančių įsakymų; 

 ji turi priminti, kad vaikai, pirmiausia, priklauso tėvams ir kad šiems priklauso 
pirmumo teisė auklėjime. 

 
Kova už jaunimą 

 Okupacija gali tęstis daugelį metų. Priešas ir ypač jo pastatyta išdavikų vyriausybė 
sieks konsoliduoti ir taip pat žymia dalimi įteisinti valdžią, kad pritrauktų jaunimo 
sielas. Priešas nori okupuotą kraštą ne tik išnaudoti karo tikslais ūkiškai ir kariškai, bet 
ir prisijungti jį prie savo ideologinės valdžios erdvės. Todėl mes turime būti ne tik 
nugalėti, bet ir kur galima taip pat ir „atversti“! 

 Priešas nesitiki laimėti senesniosios kartos, bent jau didesniosios jos dalies. Jis 
susitaiko su tuo, kad didelę dalį sudaro netinkami naujiems mokslams ir 
„neperauklėjamieji“.  Jis pasitenkina laikydamas juos nuolatinėje grėsmėje arba, 
blogiausiu atveju, ištremdamas ar nuteisdamas myriop. Todėl jis dar daugiau kreipia 
pastangas į jaunimą, kurį stengiasi palenkti savo tikslams  visomis priemonėmis – nuo 
saldžių vilionių iki nedangstomų grasinimų. 

 Kova už jaunimą skyla į dvi dalis: 
a) kova prieš tradicines jaunimo organizacijas ir jų pakeitimas ideologiškai 

orientuotu „Valstybės jaunimu“; 
b) tėvų, mokyklos ir bažnyčios įtakos pašalinimas ir jos pakeitimas partijos įtaka. 

 Priešas bijo stiprinančių bendruomenes jėgų, kurios yra labai gyvybingos laisvuose 
jaunimo judėjimuose. Priešo pretenzija į sielą yra absoliuti. Todėl jis negali pakęsti 
šalia savo „Valstybinio jaunimo“ jokių kitų jaunimo sąjungų. 

 Kiekvienas išorinis ar vidinis senosios formos laikymasis yra nuosekliai persekiojamas. 
Tradiciniams jaunimo judėjimams  yra ypač draudžiama: uniformų arba panašių į 
uniformas drabužių vilkėjimas, ženkliukų, vimpelų, vėliavėlių ir t.t. nešiojimas, sutelkti 
žygiai, keliavimas, turistavimas su palapinėmis. Bet kokio sporto kultivavimas. Kartu 
daromas didelis spaudimas stoti į „Valstybinį jaunimą“. Taip pvz. pranešama, kad 
vėlesnė vadovo pozicija galima tik tam, kuris įrodo buvęs Valstybinio jaunimo narys. 
Tas pat galioja ir apie aukštosios mokyklos ar universiteto lankymą. 

 Šaltakraujiškai išnaudojant jaunatvišką žygdarbių ir nuotykių siekį, sugebėjimą žavėtis, 
lengvumą padaryti įspūdį, dar mažai išvystytą gebą  kritiškai spręsti, kartų konfliktą ir 
rožinius ateities pažadus, bus bandoma padaryti jaunimą sukalbamą. 

 „Valstybinio jaunimo“ ribose ideologinis nuodijimas bus vykdomas dviem fazėmis: 
1-oji fazė: viliojimas, susižavėjimas, apakinimas. 

Pradžioje jaunuolius reikia laimėti jų interesams kruopščiai priderintomis 
disciplinomis (pvz. motorų kursais, vairavimo mokykla, sklandymo pamokomis ir 
t.t.). Šią fazę užbaigia filmai, kelionės ir spalvingi renginiai. Čia išnaudojamos visų 
jaunuolių raiškos: nuo „motorų karštinės“ iki „grožio alkio“. 

2-oji fazė: politinių pamokų įtraukimas. 
Pradžioje sumaniai įvedamos tik kelios pamokos, kurios, gudriai pravestos, 
praeina beveik nepastebėtos. Kuo toliau, tuo daugiau atsiranda „politinių 
valandėlių“, kol pastarosios tampa pagrindiniu dalyku. Lygiagrečiai vykdomas 
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lėtas, beveik nepastebimas sportinės dalies pakeitimas tikslingais karinio 
paruošimo mokymais. 

 Kadangi okupacija gali trukti ilgai, politinio poveikio jaunimui grėsmė yra visiškai reali. 
Juo labiau, kad totalitarus priešas ir kare politinį klausimą laiko pagrindiniu.  

 
Gyventojų skaldymas 
 
Priešas, siekdamas konsoliduoti valdžią, stengsis supriešinti atskirus gyventojų sluoksnius ir 
natūraliąsias interesų grupes. 
 
Pavyzdžiai: 

o Miestiečiai 
 puoselėti nepasitikėjimą kaimu 
 priešinti vartotoją su gamintoju 
 diskredituoti ūkininkus 

o Ūkininkai 
 puoselėti nepasitikėjimą miestu  
 puoselėti nepasitikėjimą darbininkija 
 puoselėti nepasitenkinimą stambiaisiais ūkininkais 
 puoselėti nepasitikėjimą vartotojais 

o Darbininkija 
 puoselėti nepasitikėjimą ūkininkais 
 išnaudoti nepasitenkinimą buržuazija 
 puoselėti nepasitikėjimą intelektualais ir bažnyčia 

o Buržuazija 
 puoselėti nepasitikėjimą darbininkija 

o Amatininkai 
 puoselėti nepasitikėjimą darbininkija 
 kurstyti nepasitikėjimą prekyba ir pramone. 

 
 Laikinomis koncesijomis su vienu ar kitu gyventojų sluoksniu ar interesų grupe 

okupacinė valdžia siekia jų pritarimo ir lojalaus bendradarbiavimo. 
 Nepasiduok šiam gerai apskaičiuotam manevrui (skaldymo taktikai). Priešas jums 

palankus tik tol, kol jam jūsų reikia. Kai pasieks tikslą, jis jūsų nesusimąstydamas 
atsikratys. 

 Kas siekdamas trumpalaikių grupinių ar asmeninių interesų leidžiasi įtraukiamas į 
žaidimą prieš savo bendrapiliečius, tas tik pasitarnauja priešui. 

 Visus vidinius prieštaravimus ir nesutarimus reikia atidėti laikotarpiui po išsivadavimo. 
Tokia nesantaika šiuo momentu naudinga tik priešui. Dabar būtina vieningai laikyti 
frontą prieš priešą ir jo pakalikus. 

 
Priešo taktika naikinant draugijas, politines partijas, profesines ar ūkines sąjungas 
 

 Priešas jam nepatinkančias organizacijas uždraus ne iškart.  
 Staigiu draudimu priešas rizikuoja, kad bus sunaikinti narių sąrašai ir į tinklus paklius 

tik vadai ir žinomi funkcionieriai, kai tuo tarpu didžioji narių dalis pasislėps. Taip bus 
palengvintas sunaikintos organizacijos nelegalus atkūrimas. 



129 
 

 Todėl okupacinė valdžia elgiasi ypatingai atsargiai ir pradžioje tik stebi bei registruoja. 
Ji taip pat vengia per anksti sunaikinti mažesnes grupeles, kad neišgąsdintų 
pagrindinės masės. Tik po to, kai bus surašyti visi nariai, paskutiniuoju žingsniu 
organizacija bus sunaikinta ir uždrausta. Dabar ir politinė policija galės sekti buvusius 
narius ir nelegalų naująjį darinį užsmaugti kūrimosi stadijoje. 

 Okupacinė valdžia nekovoja prieš visus susivienijimus vienu metu. Tam jai neužtektų 
net ir turimos galingos valdžios. Dažniausiai laikomasi tokios tvarkos: 

1. Politinės partijos: 
a) Socialdemokratų partija (labiausiai nekenčiama ir jos labiausiai 

bijomasi); 
b) pilietinės partijos. 

2. Profsąjungos. 
3. Jaunimo organizacijos. 
4. Bažnyčia. 

 
Priešo veiksmai išnaikinant tam tikrus gyventojų sluoksnius 
 
Bendrai: 

 Okupacinė valdžia naikins atskirus, jai nepatinkančius gyventojų sluoksnius. 
 Naikinimo procesas išsitęsia ilgesnį laiko tarpą. 
 Persekiojama, dažniausia, atvirai, fiziškai likviduojama - slaptai. 

 
Naikinimo akcijų vyksmas laike ir taktinė / techninė elgsena: 

 Pradžioje atleidžiami tik užimantys svarbiausias pareigas. 
 Kolektyvinis pašalinimas iš tam tikrų profesijų kategorijų. 
 Neprotingai didelių mokesčių užkrovimas. 
 Pašalinimas ir visų profesijų. Po to, „kaipo nedirbantiems“, atimamos maisto kortelės. 
 Diskriminavimas: 

o „Įėjimas ....-ams draudžiamas!“ 
o Žymėjimas ženklais (istorinis pavyzdys – Žydų žvaigždė). 
o Draudimas turėti transporto priemonę, radijo aparatą ar telefoną. 
o Draudimas pirkti knygas ir laikraščius. 

 Kraštutinė priemonė: tremtis ir masinės mirties bausmės. 
 
 
Pasipriešinimo judėjimo taktika 
 
Ginklų ir šaudmenų laikymas 
 
Bendrai: 

 Kiekviename Šveicarijos namų ūkyje yra ginklų ir šaudmenų. Pralaimėjimo momentu 
tu turi juos paslėpti nuo priešo. Taip pat rūpestingai surink savųjų ar priešiškų 
padalinių ginklus bei šaudmenis, kurie vykstant mūšiams lieka gulėti apylinkėje (nuo 
pistoletų iki granatsvaidžių ir minosvaidžių). 

 Už nelegalų ginklų laikymą taikoma mirties bausmė. Paslėpk ginklus ir šaudmenis taip, 
kad: 
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a) jų nerastų priešas; 
b) jie nesugestų dėl drėgmės. 

 Saugiausia – užkasti. Tuomet priešas nieko neras net ir apieškojęs visus namus.  
Nebent imtų dar ir suartų žemę. 

 Geriausia užkasti rūsiuose, daržinėse, pavėsinėse, oranžerijose ir t.t. Yra lengva kasti 
žemę ir maskuoti. Stogas žemę išlaiko sausą. 

 
Ginklų sandėliavimo technika: 

 Visą ginklą ištepti riebalais (naudoti tik specialų, ginklams skirtą tepalą!). 
 Vamzdį užkimšti riebalų arba vaško (parafino) kamščiu. 
 Spyną apvynioti įmirkytu aliejuje skudurėliu. 
 Visą ginklą suvynioti į didelę skarą ir surišti raišteliais. Taip supakuotą ginklą įdėti į 

medinę dėžę. 
 Užsandarinti dėžę. Priemonės: parafinas, vaškas, glaistas ir t.t. 
 Dėžę apsukti ruberoidu ir užkasti sausoje vietoje. 
 Dėžę kas tris mėnesius atkasti, ginklą kruopščiai išvalyti ir naujai sutepti. 

 
Šaudmenų (paskiri bei supakuoti šoviniai ir t.t.)  sandėliavimo technika: 

 Atskiras šovinių pakuotes apsukti maždaug dešimčia laikraštinio popieriaus sluoksnių. 
 Išdėti medinę dėžę alyvuotu popieriumi.  
 Į dėžę įberti maždaug 5 cm sausų senų pjuvenų sluoksnį. 
 Užsandarinti dėžės plyšius. Priemonės: parafinas, vaškas, glaistas ir t.t. 
 Dėžę apsukti ruberoidu ir užkasti sausoje vietoje. 
 Šaudmenys - labai jautrūs drėgmei! Todėl kas du mėnesius reikia keisti laikraštinį 

popierių ir pjuvenas. Šia proga šaudmenis reikia kruopščiai pravėdinti. 
 
Sprogmenų ir padegimo priemonių  sandėliavimo technika: 

 Sprogmenis (sprogstamuosius šovinius, sprogstamuosius užtaisus) sandėliuoti lygiai 
taip pat kaip šaudmenis. 

 Padegimo priemonių (sprogstamųjų kapsulių, Bigfordo virvelių, slėgio sprogdiklių ir 
t.t.) negalima užkasti. Jos saugomos kokioje nors kitoje sausoje vietoje. 

 
Radijo imtuvų slėpimas: 

 Paslėpk savo radijo aparatą. Priešas surinks visus imtuvus, kad nutrauktų paskutinį ryšį 
per „geležinę uždangą“. Taip jis trukdys mums gauti moralinę paramą iš vis dar 
kovojančio laisvojo pasaulio. 

 Gražius prabangius radijo aparatus neįmanoma paslėpti. Todėl kiekviena šveicarų 
šeima turi jau taikos metu įsigyti mažą kelioninį aparatą. 

 
Nelegalių spaudinių leidyba 
 
Bendrai: 

 Pogrindžio spaudos ir atsišaukimų leidyba skirstoma taip: 
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Kai ruošia atskiri asmenys: 

 Ruošimo priemonės nekrenta į akis ir gali būti lengvai paslėptos. 
 Yra paprasta įsigyti popieriaus ir dažų. 
 Ruošiant nekyla joks mašinų gaudesys. 
 Kadangi gali dirbti vienas žmogus, tai užtikrinamas aukščiausias slaptumo laipsnis. 
 Tiražas ir vaizdinės galimybės yra ribotos. Mažą tiražą galima kompensuoti įdarbinus 

daug paskirų asmenų. 
 Atskirų leidėjų suėmimo atveju nesustabdoma visa leidyba. 

 
Kai ruošia smulkiosios įmonės: 

 Visur galima rasti daug aparatų. 
 Aparatai yra dideli ir sunkiai paslepiami. Jei asmenų kratos metu randami dauginimo 

aparatai ir popieriaus atsargos, tokie asmenys yra prarasti. Už nelegalių raštų 
rengimą, paprastai, skiriama mirties bausmė. Todėl, kiek tik galima, naudoti 
dauginimo aparatus legaliems, visiems suprantamiems tikslams. Padedant stebėtojui 
galima tarpuose prigaminti daug nelegalių spaudinių. 

 Yra paprasta įsigyti popieriaus, dažų, matricų ir t.t. 
 
Kai ruošia stambiosios įmonės: 

 Galima paruošti labai didelius kiekius per trumpiausią laiką. 
 Galimas bet koks formatas: nuo paprasto raštelio iki plakato. 
 Kadangi turi dirbti ištisas darbuotojų būrys, tai sudėtinga išlaikyti paslaptyje. 
 Mašinos dirbdamos kelia didelį gaudesį. 
 Sunku dideliais kiekiais įsigyti žaliavų (popieriaus, dažų). Politinė policija seka 

popieriaus fabrikus ir didmenininkus, nes popierius toks pat svarbus kaip ir 
šaudmenys! 

 
Bendrosios atsargumo priemonės ruošiant nelegalius spaudinius: 

 Po spausdinimo rašomąją mašinėle ne tik išmesti, bet ir sudeginti kalkinį popierių.  
 Sudeginti makulatūrą (nepavykusius spaudinius). 
 Po naudojimo sudeginti klišes (matricas, ilgalaikius šablonus ir t.t.). 
 Sudeginti nebereikalingus rankraščius. 
 Po kiekvieno deginimo išžarstyti pelenus lazda. Ištisi, vos apanglėję lapai techninėmis 

priemonėmis dar gali būti perskaityti. 
 Sulydyti mašininį rinkinį. Išrinkti rankinį rinkinį. 
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 Garso maskavimas naudojant didžiuosius spaudos presus: Darbo salę apmušti sunkiu 
audeklu. Priešais pastatą užvesti mašinos motorą arba motorinę žoliapjovę. Pastato 
viduje garsiai leisti radiją. 

 

 
90 pav. 

 
Nelegalių spaudinių platinimas: 

 Nedalink viešose vietose atsišaukimų ir pogrindžio laikraščių nepažįstamiems 
asmenims. Tarp jų gali būti šnipų. 

 Įmesk nelegalius spaudinius į pašto dėžutes prie namų įėjimų. Užmaskuok savo 
žmones pavogtomis paštininkų uniformomis. 

 Didesnius nelegalios spaudos kiekius galima pervežti pvz. vaikų vežimėliuose po 
kūdikiais. 

 Gavusieji atsišaukimų ar pogrindžio laikraščių teperduoda juos pažįstamiems. Taip 
padidės nelegalios spaudos sklaida ir bus geriau išnaudojamos kuklios pogrindžio 
priemonės. 

 „Grandinėlių laiškų“ principu kiekvieno atsišaukimo gale paprašyk perrašyti mašinėle 
turinį ir paskleisti kopijas aplinkiniams. 

 
Baigiamosios pastabos: 
 
Draudimas klausytis užsienio radijo, o taip pat cenzūruojama, vienpusiška spauda kelia 
objektyvių žinių poreikį. Todėl atsišaukimai ir pogrindžio laikraščiai atlieka svarbią funkciją. 
 
Politinė policija bijo nelegalios spaudos beveik dar labiau, nei šaunamųjų ginklų ar 
sprogmenų. 
 
Rašomoji mašinėlė dažnai yra svarbesnė už pistoletą. Dauginimo aparatas yra tiek pat vertas, 
kaip ir lengvasis kulkosvaidis! 
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Gatvės propaganda 
 
Sienos šūkių piešėjų būrių naudojimas: 

 Sienos šūkiai yra gera priemonė išlaikyti gyventojų budrumą. 
 Sienos šūkiai turi būti kiek galima paprastesni. Geriausiai tinka taiklūs žodžiai, atskiros 

raidės arba simbolių ženklai. Istorinis pavyzdys: Antrojo pasaulinio karo metais Vakarų 
pasipriešinimo judėjimai naudojo „V“ pergalei (Victory).  

 Sienos šūkiai geriausiai piešiami aliejiniais dažais plačiu teptuku praėjimuose, gatvėse, 
ant namų ir plakatų stendų. Blogiausiu atveju, tinka ir kreida, laikoma skersai, kad 
dryžis būtų platesnis. Tačiau kreidos trūkumas yra tas, kad ją lengva nuplauti. O 
aliejiniai dažai prikimba ypatingai tvirtai ir juos padaryti neįskaitomus, praktiškai, 
tegalima tik uždažius nauju dengiamuoju sluoksniu. 
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 Sienos šūkiai, naktų naktimis gausiai paišomi, nervina priešą ir didina gyventojų 
pasitikėjimą savimi. Jie įrodo slaptą pasipriešinimo judėjimo galią. 

` 
Plakatų plėšytojų ir perklijuotojų būrių naudojimas: 

 Prieš okupacinės valdžios pranešimus ir propagandos plakatus, tarnaujančius 
priešiškai ideologijai, turi būti kovojama, antraip prigersime propagandos tvane. 

 Naudok tam tikslui specialius būrius, kurie plakatus plėšytų, nudraskytų, užtepliotų 
arba  ant viršaus klijuotų „atvirkštinius plakatus“. 

 Kai priešas silpnai testebi gatves (mažai policijos, mažai karinių patrulių), naudojami 
pigūs, bet daug laiko atimantys nudraskymo arba uždažymo metodai. 

 Kai priešas gatves stebi akylai ir veiksmingai, pasitenkinama įstrižai valdžios plakato 
užklijuojant santykinai mažą rėžiančios akį spalvos juostą su užrašu „Viskas - melas!“. 
Tai užima mažai laiko ir nesukelia triukšmo. 

 Specialiųjų būrių ekipuotė: dažų kibirėlis ir teptukas uždažymui, mentelė 
nudraskymui, lipni juostelė užklijavimui ant viršaus, guminė arba sportinė avalynė, 
kad galima būtų judėti tyliai, dviračiai. 

 
Pogrindžio konferencijų apsauga 
 

 Pogrindžio konferencijos ruošiamos taip pat kruopščiai, kaip ir antpuoliai. Jie ir yra 
speciali kovos veiksmų rūšis. 

 Objektų parinkimas: Rinkdamasis konferencijoms vietą teik pirmenybę sublokuotiems 
namams. Apsuptis ir krata yra smarkiai apsunkinta ir atimanti laiko. 

 Atskirai stovinčius pastatus (vilas) lengva gerai apsupti ir į juos įsiveržti. Todėl jie yra 
vengtini. 

 
Konferencijos patalpų apsauga: 
 Skirk „apsaugos žiedą“ nuo „artimosios apsaugos“. Apsaugos žiedas supa 

konferencijos vietą plačiu ratu ir susideda iš stebėtojų. Artimoji apsauga yra pačioje 
konferencijos patalpoje. 

 Apsaugos žiedo stebėtojai stebi: 
a) policijos pastatą, kareivines ir garažus, kad nustatytų, ar transporto priemonių 

išvažiuoja daugiau nei įprasta; 
b) privažiavimo kelius prie konferencijos patalpų; 
c) tipinių policijos automobilių pasirodymą (policija ir kariuomenė naudoja 

automobilių  tipus, kurie yra lengvai atpažįstami); 
d) puolamųjų transporto priemonių atvykimą. Policijos ir kariuomenės 

atsiradimą, kas rodo beprasidedančią apsuptį. 
 Pastebėjimai perduodami civiliu telefonu nekaltomis frazėmis. Konferencijos patalpų 

artimoji apsauga susideda iš posto pirmajame aukšte (pistoletas, automatas) ir 
stebėtojo viršutiniame aukšte, kuris stebi apylinkę pakaitomis pro skirtingus langus. 

 
Pasiruošimas galimam priešo įsiveržimui: 

 Dar prieš prasidedant posėdžiui aptariami tokie punktai: 
1. Elgesys tuo atveju, jei įspėjama iš anksto ir bus laiko dingti. Kur eiti, pro kur 

eiti. Dingimo eilės tvarka. Ką daryti dokumentams (pasiimti, paslėpti). 
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2. Elgesys, jei įsiveržiama netikėtai. Ar vaidinti nekaltus (ką sakyti, kur slėpti 
dokumentus), ar kovoti. Kas yra ariergarde ir kas, blogiausiu atveju, turės 
pasiaukoti. Kas turi vengti kovos ir pasiėmęs dokumentus bėgti. Pabėgimo 
keliai.) 

 
Informacijos perdavimas 
 

 Gerai veikiantis informacijos perdavimas pasipriešinimo judėjimui yra ypatingai 
svarbus. 

 Skiriame: 
1. Vidinis ryšys: 

a) ryšys pasipriešinimo judėjimo viduje; 
b) ryšys tarp pasipriešinimo judėjimo ir partizanų junginių; 

2. Išorinis ryšys: 
Pasipriešinimo judėjimo ryšys su kariuomenės vadovybe Alpių 
įtvirtinimuose arba Šveicarijos vyriausybe užsienyje. 

 Kalbama apie pranešimų gavimą arba perdavimą. Įsakymų gavimą arba davimą. 
 Įprastiniu atveju perdavimo laikas tevaidina menką vaidmenį. Lemiamas yra 

saugumas. Tačiau tam tikri pranešimai turi būti perduoti greitai. Pavyzdys: įspėjimas 
apie suėmimą. 

 Perdavimo priemonės būna tokios: kurjeriai, telefonas, paštas, pašto karveliai, radijo 
ryšys. 

 Vidiniam ryšiui naudojami: kurjeriai, telefonas, paštas, pašto karveliai. 
 Išoriniam ryšiui naudojami: kurjeriai, pašto karveliai, radijo ryšys. 

 
Kurjerių tarnyba 
 

 Kurjeriai turi būti nekrentantys į akis, t.y. jų išvykos ir kelionės turi būti natūralios. 
 Skiriama: 

a) vidinio ryšio kurjeriai; 
b) išorinio ryšio kurjeriai. 

 Vidinio ryšio kurjeriai veikia vienos vietovės arba mažos apylinkės ribose. 
 Išorinio ryšio kurjeriai veikia tarp skirtingų šalies dalių arba tarp Šveicarijos ir užsienio. 
 Tinkami vidinio ryšio kurjeriai miestuose yra laiškanešiai, prekių išnešiotojai, viešųjų 

įstaigų mokesčių rinkėjai ir t.t. Šie asmenys gali lengvai judėti, nekeldami įtarimų. 
 Tinkami vidinio ryšio kurjeriai kaimo vietovėse yra veterinarai, gyvulių prekeiviai, 

keliaujantys pardavėjai ir t.t. Kalbama apie asmenis, kuriai daug juda nekeldami 
įtarimų. 

 Tinkami išorinio ryšio kurjeriai yra geležinkelio ir pašto darbuotojai, o taip pat oro 
bendrovių tarnautojai. Visi šie žmonės dažnai darbo reikalais keliauja didesniais 
atstumais. 
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Civilio pasipriešinimo judėjimo vadų susitikimo apsauga 

1. Konferencijos patalpos sublokuotame name. Artimoji apsauga, susidedanti iš 
automatininko ir stebėtojo pastato viduje. Apsaugos žiedas: 

2. Apsaugos postas. Užsimaskavęs gatvės pardavėju. Ryšys: civilis telefonas. 
3. Apsaugos postas. Užsimaskavęs laikraščio skaitytoju. Ryšys: dviratis. 
4. Apsaugos postas. Užsimaskavęs restorano lankytoju. Ryšys: civilis telefonas. 
5. Apsaugos postas. Užsimaskavęs poilsiautoju parke. Ryšys: civilis telefonas. 
6. Apsaugos postas. Užsimaskavęs įsimylėjėlių porele parke. Ryšys: civilis telefonas. 
7. Apsaugos postas. Užsimaskavęs gatvės valytoju. Ryšys: dviratis. Stebimi policijos 

būstinė ir garažas. Pranešama apie tipinius policijos automobilius, o taip pat apie 
ruošiamą apsuptį. 

 

 
93 pav. 
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Kurjerių tarnyba 
 Kurjeriams nuolat gresia būti suimtiems. Todėl jie neturi pažinoti nei siuntėjo, nei 

gavėjo, nes tai – pasipriešinimo judėjimo vadai. Apsaugai naudojami taip vadinami 
„tarpininkai“, kurie perduoda arba priima pranešimus. Daugeliu atveju tarpininkai 
dirba su „negyvosiomis pašto dėžutėmis“. 

 Toje pačioje ryšio linijoje naudotini keli kurjeriai. Taip atskiri kurjeriai turės mažesnį 
perdavimų skaičių ir todėl mažiau pažins organizaciją. Jei kurio kurjerio netenkama, 
tai turimas jo kvalifikuotas pakaitalas. 

 
Rašytinis ryšys 

 Reikia kiek galima mažiau rašyti. 
 Nerašyti nieko, ką galima sutvarkyti žodžiu. 
 Nenaudoti tokio popieriaus, kuris gali išduoti siuntėją (laiško antraštė, vandens ženklai 

ir t.t.). 
 Rankraštis identifikuojamas. Todėl naudotinas techninis didžiųjų raidžių šriftas. Jei 

galima naudoti rašymo šabloną. 
 Rašomųjų mašinėlių naudojimas – pavojingas. Ypač senojo tipo, nes jos lengvai 

identifikuojamos. Jei įmanoma - naudoti svetimą rašomąją mašinėlę. Rašant naudoti 
pagrindą (pvz. antrą popieriaus lapą). Taip išvengiama atspaudų velenėlyje. 

 Į tiesiogį tekstą įterpti maskuotą tekstą. Maskuotas tekstas paviršutiniškam skaitovui 
turi būti prasmingas. Jis neturi kelti slapto pranešimo įspūdžio. 

 Niekada atvirai neperduoti susitikimo, akcijos ir t.t. datos ir laiko. Civilį paštą naudoti 
tik maskuotai. 

 
 
Pranešimų perdavimas 
 
Bendrai: 

 Rašytiniai pranešimai gali būti perduoti dviem būdais: 
1. Asmeniškai, asmens asmeniui. 
2. Neakivaizdiškai, per „negyvąją pašto dėžutę“ (žr. paaiškinimą vėliau). 

 Toliau aptarsime tik 1-ąjį būdą. 
 Nekrentančiam į akis perdavimui reikia taip vadinamo „pranešimo nešiklio“. 
 Primityvūs pranešimo nešikliai:  

a) rašyti pieštuku laikraščio juodose dalyse (pvz. plačiose pavadinimų raidėse, 
pakraščių apvaduose ir t.t.). Kai gavėjas laikraštį paverčia tam tikru kampu 
prieš šviesą, gali perskaityti pieštuko raštą; 

b) iškirpti laikraštyje skelbimą ir užklijuoti jį trimis kraštinėmis ant to paties 
skelbimo tame pačiame laikraštyje. Ketvirtoji kraštinė lieka atvira. Taip 
pasidaro nepastebima popieriaus kišenėlė, kurioje gali būti paslėptas 
pranešimas; 

c) sulankstytą pranešimą įdėti į degtukų dėžutę ir užmaskuoti degtukais (arba 
antruoju dugnu). 

 
Pranešimo perdavimas: 
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 A kurjeris turi perduoti pranešimą B kurjeriui. Pranešimo nešiklis: degtukų dėžutė. 
Susitikimo vieta: X restoranas. Jie sėdi už to paties stalo ir kalbasi kaip seni draugai. A 
rūko. B įsikiša cigaretę į burną ir padeda cigarečių pakelį priešais save ant stalo. Ieško 
degtukų. Neranda. A pasiūlo jam degtukų dėžutę. B užsidega cigaretę ir atsainiai 
padeda dėžutę šalia savo cigarečių pakelio ant stalo. Po kurio laiko jie atsisveikina. B 
įsideda degtukų dėžutę lyg užsimiršęs kartu su cigarečių pakeliu į savo krepšį. 

 A kurjeris turi perduoti pranešimą B kurjeriui. Pranešimo nešiklis: laikraštis. Susitikimo 
vieta: X restoranas. A geria kavą ir skaito laikraštį. B ateina į restoraną ir prisėda prie 
to paties staliuko šalia A. Po kurio laiko A sulanksto laikraštį. Jį padeda ant staliuko ir 
pakviečia padavėją. Atsiskaito, palieka lyg užmiršęs laikraštį  ir išeina. B paima laikraštį 
ir skaito. Išgeria kavą. Susimoka, išeina iš restorano pasiėmęs laikraštį. 

 
„Negyvoji pašto dėžutė“ 
 

 Negyvosios pašto dėžutės naudojamos pranešimams perduoti  be dviejų asmenų 
susitikimo būtinybės. 

 Negyvoji pašto dėžutė susideda iš: 
1. Pašto dėžutės. 
2. Tarnybinio ženklo. 
3. Saugos ženklo. 

 Negyvosioms pašto dėžutėms tinka, pvz.:  
a) plyšiai sienose, kuriuose galima paslėpti pranešimus; 
b) mažos palangės, ant kurių gali būti padėti pranešimai; 1  

[1Pranešimas įdedamas pvz. į tuščią cigarečių pakelį ir ant pastarojo uždedamas akmuo.] 
c) telefonų knygos viešosiose telefonų būdelėse; 2  

[2Pranešimas įdedamas tarp dviejų sutartų lapų.] 
d) vandens bakeliai viešuosiuose tualetuose; 3  

[3Pranešimas įdedamas pvz. į degtukų dėžutę  ir ši paslepiama už vandens bakelio.] 
e) šildymo radiatoriai daugiabučių laiptinėse; 4  

[4Pranešimas įdedamas pvz. į voką ir šis priklijuojamas lipniąja juosta už radiatoriaus.] 
 Negyvąsias pašto dėžutes reikia taip parinkti, kad būtų lengva įdėti ir lygiai taip pat 

lengva išimti pranešimus. Jokių krentančių į akis pasilenkimų, stiebimųsi, lipimų, ilgų 
kuitimųsi ir t.t. 

 Negyvosios pašto dėžutės turi būti pridengtos nuo tiesiogio žvilgsnio, kad naudotojas 
nesimatytų iš tolo. Palankios yra laiptinės, tualetai, vidiniai kiemai, telefono būdelės ir 
t.t. 

 Pranešimai dažnai guli valandų valandas arba dienas. Todėl negyvoji pašto dėžutė turi 
būti apsaugota nuo oro darganų. 

 Pranešimų neturi nupūsti vėjas. 
 Pranešimai turi būti atitinkamai supakuoti priklausomai nuo naudojamos dėžutės 

pobūdžio. Tinkamas supakavimas: skardiniai arba stikliniai vaistų įpakavimo 
vamzdeliai, skardinės tablečių dėžutės ir t.t. 

 Kiekvienas pasinaudojimas negyvąja pašto dėžute yra išdavikiškas. Kuo mažiau prie jos 
trinsimės, tuo ilgiau ir saugiau ja naudosimės. Todėl negyvoji pašto dėžutė turi turėti 
„tarnybinį ženklą“. Šis nepastebimai kitiems rodo, ar dėžutėje yra pranešimas. Ženklas 
leidžia be reikalo nesitrinti aplink tuščią dėžutę. „Tarnybinis ženklas“ turi būti: 

a) lengvai ir nepastebimai uždedamas; 
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b) žinančiųjų atpažįstamas be ilgų ieškojimų; 
c) atsparus oro darganoms; 
d) ne taip lengvai žaidžiančių vaikų, valytojų ir t.t. pašalinamas. 

 Gerai tinka pvz. smeigtukai spalvotomis galvutėmis. Prastai tinkami yra tušti cigarečių 
pakeliai ir t.t. 

 Priešas gali atrasti negyvąją pašto dėžutę. Apie tai reikia įspėti partnerius. Tam 
tarnauja taip vadinamas saugos ženklas. 

 Saugos ženklas turi turėti tas pačias savybes, kaip ir „tarnybinis ženklas“. 
 Saugos ženklas turi būti tiek nutolęs nuo negyvosios pašto dėžutės, kad pavojaus 

atveju ateinančiam naudotojui liktų laiko sureaguoti, t.y. nekaltai praeiti pro dėžutę. 
 

 
 

94 pav. 
 

Naudojimasis telefonu 
 

 Priešas gali klausytis telefono pokalbių. 
 Techniškai įmanoma per kelias minutes nustatyti kas skambina, t.y. iš kokio aparato 

(telefono numerio). 
 Techniškai įmanoma nustatyti su kuo kalbi (telefono numerį). Tačiau tam reikia laiko. 

Jei priešas pasiklausymui  pasiruošęs, užtenka kelių minučių. Jei nepasiruošęs, jam 
reikia mažiausiai pusvalandžio. 

 Reikia skirti tokius pasiklausymus: 
a) suplanuota, tikslinga įtariamųjų asmenų telefonų stebėsena; 
b) atsitiktiniai prisijungimai prie pokalbių, tikintis aptikti naudingos informacijos. 

Šiuo atveju kalbama apie grynai teroristinę priemonę (žr. paaiškinimą 
anksčiau). 

 Suplanuota, tikslinga įtariamųjų asmenų stebėsena vyksta mechaniškai. Telefonų 
stotyje prie atitinkamo telefono prijungiamas magnetofonas ir automatiškai 
įrašinėjami visi įeinantieji ir išeinantieji pokalbiai. 
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 Pasirinktinis kai kurių pokalbių pasiklausymas vyksta personalo pagalba 
(„pasiklausymo posto“. 

 
Saugos priemonės. A atvejis: manaisi dar esantis neįtartinas. 

 Vykdyk ilgus telefono pokalbius. Šie pokalbiai ypatingai vargina pasiklausymo postą, 
nes jis arba klausysis  tik nedaugelio pokalbių, arba rizikuoja praleisti kažką svarbaus, 
jei per anksti nutrauks pasiklausymą. 

 Sakyk svarbius reikalus tik pokalbio pabaigoje. 
 Naudok nekaltus „pakaitalus“ ir paprastus „slaptažodžius“. 

 
Saugos priemonės. B atvejis: įtari, kad politinė policija tave stebi. 

 Naudokis telefonu kiek įmanoma mažiau. 
 Beveik visai nesinaudok asmeniniu arba darbo telefonu. Skambink iš viešųjų telefono 

prieigos taškų. 
 Kuo dažniau keisk skambinimo vietas. 
 Kalbėkis kiek galima trumpiau. Neužtęsk pokalbių virš 2 minučių. 1  Padalink ilgesnius 

pokalbius trumpesniais iš skirtingų vietų. Daryk tarp skambinimų nereguliarias 
pertraukas. 

[1Priešas neturės kontrpriemonių: 
a) jis negalės nustatyti kam tu skambini; 
b) nors jis ir  nustatys skambinimo vietą, bet jam neužteks laiko tave suimti, t.y. 

motorizuotas policijos patrulis atvyks į skambinimo vietą per vėlai.] 
 
Radijo ryšio naudojimas 
 
Bendrai: 

 Naudok radijo ryšį tik operatyviškai, t.y. tik aukštosios pasipriešinimo organizacijos 
vadovybės bendravimui su kariuomenės vadovybe Alpių įtvirtinimuose arba su 
tremties vyriausybe užsienyje. 

 Taktiniam bendravimui pasipriešinimo judėjimo viduje radijo ryšys nenaudotinas. Čia 
kasdien reikia perduoti daug pranešimų. Todėl radijo ryšio maskavimas yra sunkus ir, 
reikalingas saugos priemones palyginus su atskirų ryšio seansų nauda, neatsiperka. 

 Neužmiršk: radijo ryšio pasiklausymas ir trukdymas priešui yra lengvesni, nei 
pasislėpusių tarp gyventojų masės kurjerių identifikavimas. Radijo ryšiui sekti priešui 
pakanka saujelės gerai aprūpintų specialistų. Kad susektų kurjerius, jam reikia visos 
policininkų armijos!   

 
Radijo tarnybos struktūra: 

 Skiriame: 
a) perdavimo sekcijos vadas; 
b) radijo tarnybos vadas; 
c) tarpininkas; 
d) radistai; 
e) siuntimo vietos. 

 Perdavimo sekcijos vadas: 
Perduoda ir priima pranešimus. Pažįsta tik radijo tarnybos vadą, 

 Radijo tarnybos vadas: 
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Jam pavaldūs: tarpininkas, keli radistai, taip pat priklauso siuntimo vietos. 
 Tarpininkas: 

Pažįsta radijo tarnybos vadą, radistus ir žino atskiras siuntimo vietas. Perduoda 
radistams užduotis ir siuntimo duomenis. Padeda radistams ryšio seansų metu 
(pvz. artimoji apsauga). 

 Radistai: 
Maskavimosi tikslams turi normalų užsiėmimą. Turi butą ir prieglobstį. 
Prieglobstyje galima pavojaus atveju, kai kas nors nepasiseka,  „pasislėpti 
pogrindyje“. Prieglobsčio vietą laikyti nuo visų paslaptyje. 
Bute „priimama“, bet niekad „nesiunčiama“. 
Radistai pažįsta tik tarpininką. 

 Siuntimo vietos: 
Siuntimo vietas žino tik radijo tarnybos vadovas. 
Siuntimo vietoms naudojami butai, transporto priemonės, miškeliai ir kitos 
atskiros vietovių dalys. 
Atskiros siuntimo vietos turi būti nutolusios viena nuo kitos ne mažiau kaip per 6 
km. 

 
95 pav. 
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Radijo siųstuvų slėpimas 
 Slaptavietės turi būti gerai apgalvotos. Kaina – gyvenimas! 
 Įprastos slaptavietės, kaip anglių ar bulvių krūvos rūsyje, yra žinomos ir tikrai bus 

apieškotos. 
 Dažnai veiksmingiausias būna įžūlumas. Pvz. aparato suvyniojimas į vyniojamąjį 

popierių ir atviras pastatymas ant virtuvės stalo. 
 Jei siuntimo pauzės trunka savaites ar mėnesius, geriau yra aparatą įpakuoti į 

neperšlampamą pakuotę ir saugoti lauke (miške, darže ir t.t.). 
 
Radijo ryšio eiga: 

 Vietinio pasipriešinimo judėjimo vadovybė perduoda pranešimą Perdavimo sekcijos 
vadui. 

 Perdavimo sekcijos vadas nusprendžia kurią ryšio priemonę naudoti (kurjerius, pašto 
karvelius, radijo ryšį). Jei nusprendžia naudoti radijo ryšį, pranešimą perduoda Radijo 
ryšio tarnybos vadui. 

 Radijo ryšio tarnybos vadas: 
o pasirenka radistą; 
o išsirenka siuntimo vietą; 
o pasirenka siuntimo laiką; 
o suorganizuoja perdavimo maskuotės pasiruošimo darbus: 

a) šaukinį; 
b) dažnį; 
c) kodavimą arba šifravimą. 

 Po to informuoja tarpininką ir per jį perduoda radistui tokius duomenis: 
a) techniškai pabaigtą pranešimą; 
b) radijo atpažinimo lentelę; 
c) slapyvardžių sąrašą. 

 Tarpininkas suranda radistą, nuveda jį į siuntimo vietą ir padeda siunčiant (pvz. 
artimoji apsauga). 

 Radisto ekipuotė: radijo siųstuvas, siuntimo dokumentai, transporto priemonė slaptų 
dokumentų sudeginimui. nuodų kapsulė, galbūt pistoletas. 

 Tarpininko ekipuotė: nuodų kapsulė, galbūt pistoletas ar automatas, 1-2 rankinės 
granatos. 

 Po ryšio seanso visi rašytiniai dokumentai iškart, t.y. per kitą minutę, sudeginami, o 
pelenai išsklaidomi. Po to paslepiamas radijo siųstuvas. 

 
Radijo ryšio stotelės apsauga 
 
A atvejis: kai stotelė yra bute: 

 Tarpininkas nuveda radistą į siuntimo vietą. Radistas neturi žinoti buto savininko 
tikrojo vardo ir adreso. Todėl radistas sąmoningai vengia skaityti gatvės 
pavadinimą, namo numerį ir vardą ant buto durų.  

 Buto savininkas neturi žinoti radisto vardo ir adreso. 
 Tarpininkas ir buto savininkas perima radisto artimąją apsaugą. 
 Įsidėmėtini punktai buto savininkui 1: 

a) pasirūpinti, kad siuntimo metu neateitų lankytojų; 



143 
 

b) nepaversti žmonos ir vaikų paslapties dalininkais; 
c) siuntimo metui natūraliu ir įtikinamu pretekstu išsiųsti žmoną ir vaikus iš 

buto; 
d) būti pasiruošusiam alibi svetimų žmonių buvimui bute; 
e) netikėto svetimųjų apsilankymo atvejui paruošti atsarginę radijo siųstuvo 

slaptavietę; 
f) panaikinti apsilankymo pėdsakus, kad savai šeimai sugrįžus nekiltų įtarimų 

(nuorūkos, stiklinės ir t.t.). 
[1Kitos atsargumo priemonės nepriklausomai nuo siuntimo: 

 Stebėkit, ar kaimynystėje neatsikėlė įtartini žmonės (mobiliųjų sekimo stočių įrengimo požymiai). 
 Saugokitės nepažįstamų darbuotojų, ateinančių į namus nuskaityti skaitiklius, patikrinti telefonų ar 

taisyti elektros skydelio. Jie gali būti užsimaskavę priešai, kurie nori įtaisyti perspėjimo imtuvus. 
Perspėjimo imtuvai yra  mažyčiai, tik centimetro dydžio aparatai, kurie laidu (telefono) arba radijo 
signalu įspėja stebėjimo tarnybą iškart, kai tik artumoje pradeda veikti siųstuvas.] 

 
B atvejis: kai stotelė yra automobilyje: 

 Tarpininkas nuveda radistą į automobilį.  
 Radistas neturi žinoti automobilio numerio. Todėl radistas jį sąmoningai vengia 

stebėti. 
 Radistas neturi žinoti vairuotojo tikrojo vardo ir adreso. 
 Vairuotojas neturi žinoti radisto vardo ir adreso. 
 Tarpininkas perima radisto artimąją apsaugą. 
 Įsidėmėtini punktai vairuotojui: 

a) skrupulingai laikytis eismo taisyklių, kad neatkreiptumėt kitų eismo dalyvių ar 
netgi policijos dėmesio; 

b) būti pasiruošusiam alibi abiejų žmonių vežimui; 
c) po kelionės keleivių buvimo automobilyje pėdsakus. 

 
C atvejis: kai stotelė yra atviroje vietovėje: 

 Tarpininkas nuveda radistą į siuntimo vietą.  
 Tarpininkas perima radisto artimąją apsaugą. 
 Tarpininkas būna pasiruošęs alibi buvimui šioje vietovėje. 

 
Artimoji apsauga: 

 Artimoji apsauga susideda iš 1-2 žmonių. Jie gali būti ginkluoti arba neginkluoti. 
 Uždaviniai: 

1. Radijo stotelės apsauga nuo tiesiogio netikėto užpuolimo. 
2. Vizualus vietovės stebėjimas. 
3. Atpažinti bandymą pastatyt pelengatorių arba pastarojo veikimą. 

 Apsauga nuo netikėto užpuolimo: neleidžia priešui netikėtai perimti radijo stotelę. 
Stebėkite policijos automobilius, beprasidedantį apsupimą ir t.t. Savalaikiu įspėjimu 
turi suteikti radistui porą minučių, kad galėtų sunaikinti ryšio seanso dokumentus, 
paslėpti prietaisą ir panaikinti pėdsakus. 

 Vizualus stebėjimas apima laiptinę, sodą, kiemą, kaimynų namus, atviroje vietovėje 
kitą artimiausią vietovės dalį. 

 Pelengatorius. Būdingi atpažinimo ženklai: Lėtai vaikštantys arba aplink stovintys 
žmonės su lagaminais, portfeliais arba įrankių dėžėmis, kurie: 
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a) Dažnai žvilgčioja į laikrodį (laikrodžiu užmaskuotas indikatorius); 
b) Nešioja pastatytas apykakles (slepia akustinį indikatorių, miniatiūrines ausines, 

pvz. klausomojo aparato neprigirdintiems). 
 
Priešo technika slaptųjų siųstuvų pelengavimui: 

 Skiriame: 
a) stacionariuosius pelengatorius; 
b) mobiliuosius pelengatorius; 
c) nešiojamuosius pelengatorius. 

 Stacionarieji pelengatoriai yra sumontuoti pastatuose. 
 Mobilieji pelengatoriai yra sumontuoti transporto priemonėse. Tai gali būti dideli 

dengti sunkvežimiai, maži krovininiai automobiliai ar lengvieji automobiliai. 
Transporto priemonės yra užmaskuotos kaip civiliai tiekimo automobiliai ir neturi 
išskirtinių išorės požymių (pvz. antenų ir t.t.). 

 Nešiojamieji pelengatoriai yra labai maži. Jie nešiojami ant diržo po paltu arba 
lagaminuose, portfeliuose ir t.t. Jie neturi išskirtinių išorės požymių (pvz. antenų). 
Indikatorius dažnai maskuojamas kaip „rankinis laikrodis“. 

 Okupuota sritis padengiama stacionariaisiais pelengatoriais. Šveicarijos dydžio šaliai 
užtenka 4-6 pelengatorių. Jie aptinka siųstuvus 10 km tikslumu.  

 Stacionarieji pelengatoriai suranda slaptuosius siųstuvus (rupus pelengavimas). Po to 
įtartiną teritoriją  stebi mobilieji pelengatoriai. Jie aptinka siųstuvus 100 m tikslumu. 
Taigi, jie lokalizuoja pastatų grupę, miško kvartalą, daržinę ir t.t. 

 Galop panaudojami nešiojamieji pelengatoriai. Nešiojamasis pelengatorius gali aptikti  
slaptus siųstuvus iki maždaug 5 m tikslumu. Taigi, jis lokalizuoja butą, palėpę ir t.t. 

 Grynai techninės šiuolaikinių pelengatorių galimybės yra stebėtinos. Tačiau 
praktiniame naudojime jos žymiai mažesnės! Neturi priešo galimybių nei pervertinti, 
nei neįvertinti. Pagrindiniai sunkumai priešui yra: 

1. Šiuolaikiniai tranzistoriniai siųstuvai yra labai maži. Juos lengva transportuoti iš 
vienos vietos į kitą arba paslėpti. Siųstuvo, galinčio užmegzti ryšį tarp 
Šveicarijos ir Amerikos, matmenys yra maždaug 10x10x30 cm. Jis sveria nuo 5 
iki 10 kg. 

2. Slaptasis siųstuvas gali būti susektas tik tuomet, kai siunčia. Per savaites ir 
mėnesius trunkančias pertraukas pelengavimo tarnybos pasmerktos nieko 
neveikimui. 

3. Siųstuvo aptikimui ir jo užpuolimui reikia tam tikro laiko. Šis retai būna 
mažesnis nei 30 minučių. 

4. Sekimo priemonių (personalo, pelengatorių) yra ribotas skaičius. 
 Stacionariuosius pelengatorius priešui lengva naudoti. Tu neturi jokių galimybių 

išvengti jų matavimų. 
 Mobiliuosius ir kišeninius pelengatorius panaudoti sunkiau. Dėl praktinių priežasčių jų 

neįmanoma naudoti (klausymuisi) neribotą laiką. Todėl sėkmingas mobiliųjų ar 
kišeninių pelengatorių panaudojimas galimas tik grubių slaptojo radisto klaidų atveju, 
pvz.: 

a) perdėm ilgas siuntimo seanso laikas; 
b) perdėm trumpa pertrauka tarp siuntimų (tik kelios valandos ar dienos); 
c) kurį laiką siunčiama iš vienos ir tos pačios vietos; 
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d) keičiamos vietos yra perdėm arti viena kitos. 
 
Pelengavimo apsunkinimo galimybės: 

 Siųsti kiek galima rečiau. 
 Siųsti skirtingais laikais (skirtingomis valandomis, skirtingomis savaitės dienomis).  
 Jei tik įmanoma, kiekvienam seansui parinkti kitą dažnį. 
 Kiekvienam seansui parinkti kitą vietą. 
 Siuntimo vietą rinktis labai kruopščiai. Nei miesto viduryje, nei visiškai nutolusioje 

atviroje vietovėje. 
 Iškart po kiekvieno siuntimo seanso, t.y. per artimiausias 5 minutes, pakeisti vietą. 
 Keičiant vietą daryti pakankamai didelius šuolius (mažiausiai 6 km). 
 Siuntimo seansų laikas turi būti kiek galima trumpesnis. Trumpi seansai pasiekiami: 

a) perduodant vien tik tikrai svarbius duomenis; 
b) spaudžiant taip pat ir tikrai svarbių duomenų turinį; 
c) siunčiant nenaudoti lėtos žmogaus rankos. Naudotis mechaninėmis 

pagalbinėmis priemonėmis (pvz. pranešimo siuntimas iš perforuotos juostos ir 
t.t.) 1 .  
[1Vieno mašinraščio  formato lapo siuntimo laikas: 

 siunčiant įprastai ranka: 25 minutės; 
 siunčiant greituoju siuntimu: 25 sekundės.] 

 Vengti charakteringų požymių. Atpažinimą apsunkti: 
a) naudojant skirtingus siųstuvus; 
b) savalaikiai keičiant šaukinius; 
c) kiekvienam siuntimui smarkiai varijuoti klavišų spaudimo (kalbėjimo) greitį. 

 Vienu metu siųsti iš daugelio radijo ryšio stotelių, kad išskaidytume priešo 
pelengavimo pajėgas. 

 
Apibendrinimas: 

 Slaptuosius radistus naudoti taip, kad jie turėtų realius šansus. Jų išgyvenimas 
priklauso nuo: 

1. Apsaugojimo nuo išdavystės. 
2. Kiek galima didesnio siuntimo vietų skaičiaus. 
3. Trumpų siuntimo seansų laikų. 
4. Retų siuntimo seansų. 

 Didžiausius sunkumus kelia ne radijo techniniai dalykai. Priešo pelengavimą galima 
pergudrauti. Žymiai didesnė problema yra, kaip nepastebimai naudotis siuntimo 
vietomis, taip kad ji neatrodytų įtartina aplinkiniams1 .  

[1Atsakomoji priešo priemonė prieš trumpus siuntimo laikus: elektroninis pelengavimo 
duomenų apdorojimas. Žr. vėliau  „Bendroji pasipriešinimo kovotojo elgsena“ ir ..   „Alibi“.] 
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96 pav. 

 
Vietovių apsauga 
 

 Vietoves, kuriose turime dažnai lankytis, reikia apsaugoti paprastais, nekrentančiais į 
akis ženklais. 
Praktinis pavyzdys: 
Visiškai atverta langinė = „Viskas tvarkoje!“ 
Langinės pusiau praviros = „Dėmesio pavojus! Neiti“.     
Kitos galimybės: gėlių vazonai prieš langą, iškabinti skalbiniai ir t.t. 

 Šie ženklai turi būti atpažįstami iš pakankamo atstumo, kad įspėtasis turėtų laiko 
nesukeldamas įtarimo praeiti pro namą. 

 
 Praktinis slaptojo siųstuvo ir pelengatoriaus1  dvikovos pavyzdys 

Šveicariško slaptojo siųstuvo akcija Priešo reakcija 
 A radistas siunčia pirmadienį, xxxx-02-

15, 09:35 val. iš buto Berne, Eilizabeth 
g. 75, ketvirtojo aukšto kairėje. 

 Stacionarusis pelengatorius nustato, 
kad Berne veikia slaptas siųstuvas. Į 
Berno sritį išsiunčiami mobilieji 
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 Siuntimo laikas: 20 minučių. 
 Po to jis grįžta į savo butą Berne, 

Eichweg g. 185. Paslepia siųstuvą ir 
daro 4 savaičių ilgumo siuntimo 
pertrauką. 

pelengatoriai. 
 Kadangi slaptasis siųstuvas greitai 

nutyla, mobilieji pelengatoriai xxxx-
02-15 daugiau nebenaudojami. 

 A radistas siunčia trečiadienį, xxxx-03-
10, 15:10 val. iš buto Berne, Eilizabeth 
g. 75, ketvirtojo aukšto kairėje. 

 Siuntimo laikas: 15 minučių.  
 Po to jis grįžta į savo butą Berne, 

Eichweg g. 185. Paslepia siųstuvą ir 
daro 5 savaičių ilgumo siuntimo 
pertrauką. 

 Mobilieji pelengatoriai nustato 
slaptojo siųstuvo vietą maždaug 100 
m tikslumu. Įtariamoji sritis apima 5 
daugiabučius su bendru 120 butų 
skaičiumi. 

 Nešiojamasis pelengatorius 
motorizuotai permetamas į 
Elisabethen g., tačiau atvyksta per 
vėlai, nes siųstuvas jau baigė darbą. 

 Priešo galimybės2: 
a) Užmaskuojamas nešiojamasis 

pelengatorius ir paros arba 
savaitės trukmės galimo naujojo 
siuntimo seanso klausymasis; 

b) Užmaskuotas automatinio aliarmo 
siųstuvo  įrengimas. 

c) Įtartinos srities izoliavimas ir 
sisteminis visų butų apieškojimas. 

 A radistas siunčia ketvirtadienį, xxxx-
04-09, 11:15 val. iš buto Belpe, 
Parkweg g. 34, pirmojo aukšto kairėje. 

 Siuntimo laikas: 18 minučių.  
 Po to jis grįžta į savo butą Berne, 

Eichweg g. 185. Paslepia siųstuvą ir 
daro nežinomo ilgumo siuntimo 
pertrauką. 

 Iš naujo prasideda katės ir pelės 
žaidimas ir tęsiasi tol, kol radistas 
nepadaro grubios klaidos ir 
nesuimamas. 

 
[1Priešui suteikiami didesni nei reikia šansai, jei radistas siunčia iš tos pat vietos dukart iš eilės.] 
[2Pirmoji ir trečioji priemonės nepasisekė, nes radistas jau buvo išvykęs. Antroji priemonė turi šansų, jei siuntimo 
vieta vėliau vėl bus panaudota.] 
 
Apsauga nuo pasiklausymo iš gretimų patalpų 

 Šiuolaikė statyba su minimaliu sienų storiu didina pasiklausymo pavojų. 
 Prieš pokalbio pradžią uždaryk langus ir duris. 
 Nekalbėk tose patalpose, kurios ribojasi su kaimynais ar bendra laiptine. Taip tu 

išvengi pavojaus, kad kaimynai tyčia ar netyčia klausysis pokalbio. 
 Jei turi nuomininkų arba turi tik vieną gyvenamąją patalpą, paleisk groti radiją. Muzika 

nustelbia pokalbį ir neleidžia jo pasiklausyti. 
 Jei baiminiesi per politinės policijos slapta sumontuotus pasiklausymo mikrofonus būti 

politinės policijos stebimas, prieš pokalbį įjunk radiją. 
 
Bendroji pasipriešinimo judėjimo kovotojo elgsena 
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Kaip pasipriešinimo judėjimo kovotojas kovoji su politine policija dieną ir naktį. Turi būti 
budresnis nei kareivis žvalgybos daliniuose. Tavo kovos būdas yra labiau nerviškai sekinantis, 
labiau išsitęsęs laike ir žiauresnis nei kovos fronte „tikrajame kare“! 

 Aukščiausias įsakymas sako: „nekristi į akis!“ 
 Taikyk savo aprangą prie aplinkybių. Vaikščiojimas žiemą be palto kelia įtarimą. Taip 

pat pirštinių nešiojimas vasarą. Kas eina prie banko langelio darbiniais drabužiais, tas 
patraukia dėmesį. Taip pat ir darbas sode išeiginiais drabužiais yra neįprastas. 
Moterys turi kreipti dėmesį į šukuoseną. 

 Elkis atitinkamai savo padėčiai. Kas prabangiame restorane valgo peiliu, traukia 
dėmesį. Taip pat ir prašantis servetėlės prastoje smuklėje. Kas važiuoja darbiniais 
drabužiais taksi, traukia dėmesį. Jis jau geriau naudotųsi dviračiu arba tramvajumi. 

 Prieš išeidamas iš buto peržvelk gatvę, jog įsitikintum, kad gatvė nestebima. 
 Gatvėje elkis natūraliai. Nedaryk nieko patraukiančio dėmesį. 
 Visada eik šaligatvio vidine puse. Taip būsi mažiau atpažįstamas iš pravažiuojančių 

automobilių. 
 Niekad nesižvalgyk be priežasties atgal. Tai krenta į akis ir kelia graužiančios sąžinės 

įspūdį. Nepastebimai gali apsižvalgyti tokiose situacijose: 
1. Palydėti žvilgsniu gražią moterį ar neįprastą automobilį. 
2. Prieš pereidamas gatvę. Tačiau dėmesio! Negali be perstojo keisti gatvių pusių. 
3. Stebėk vitriną su veidrodžiu. (Dažnai vitrinos stiklas pats pakankamai gerai 

atspindi vaizdą!) Žr. 97 pav. 
4. Įeik į parduotuvę. Apsižvalgyk prieš išeidamas iš jos. 

 Atkreipk dėmesį į vis pasirodantį tą patį asmenį (šnipą, politinės policijos narį). Veidus 
sunku įsiminti, todėl kreipk dėmesį į aprangą. 

 Esant blogam orui nevaikštinėk. Yra nenatūralu ir krenta į akis. Tačiau gražų vasaros 
vakarą tai atrodo įprastai. 

 Jei nori eiti lėčiau, išlaikyk tą patį tempą, tik daryk trumpesnius žingsnius. 
 Lankstai į tikslą yra įtartini. Turi turėti tam alibi, pvz. greitai prieiti prie geležinkelio 

stoties ir pažvelgti į traukinių tvarkaraštį, nusipirkti kioske laikraštį ir t.t. 
 Naudokis visuomeniniu transportu (tramvajais, autobusais, geležinkeliu) spūsties 

metu. Kuo labiau jis perpildytas, tuo tu saugesnis. 
 Niekad neužkalbink draugo, esančio nepažįstamojo draugijoje. 
 Būk punktualus. Neversk partnerio laukti. Jei kitas nepasirodo per dvi minutes, 

pasišalink! Galbūt jis buvo suimtas ir per tardymą išdavė paslaptis. 
 Jei dviese susitinka patalpoje, pirmiau visuomet išeina svarbesnis asmuo. 
 Kai reikia išsiskirti, sutariama dėl susitikimo vietos, pvz. „... gali mane sutikti kiekvieną 

ketvirtadienį nuo 10 iki 11 val. kaimo bibliotekos skaitykloje!“ 
 Kai keli pasipriešinimo kovotojai susitinka vienoje patalpoje, jie turi nusiauti batus, 

kad garsiu trepsėjimu neatkreiptų namo gyventojų dėmesio. 
 Svarbiausius dalykus sutarti tik žodžiu. 
 Pavaldinius informuoti ne anksčiau, nei yra būtina. 
 Pavaldiniams pranešti tik tai, ką jie turi žinoti užduočiai įvykdyti. 
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97 pav. 
 

... žvelk į vitriną lyg stebėtum išdėliotas prekes. Stiklo atspindyje galėsi stebėti aplinką! 
 

 
 

... įeik į parduotuvę ko nors nusipirkti. Laukdamas eilėje arba prieš pat išeidamas iš parduotuvės peržvelk pro 
vitriną gatvę! 

 
Alibi 
 

 Darant uždraustas veikas reikia turėti alibi. 
 Albi turi apimti veikos pradžią ir būti gerai apgalvotos iki pat pabaigos. 
 Alibi turi būti paprastas1, įtikinamas ir patikrinamas. 

 [1 Kad pasikartodami po kelių dienų nesusipainiotume.] 
 
Praktinis pavyzdys: 
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X pasipriešinimo kovotojas naudosis negyvąją pašto dėžute Burgdorfo stotyje. Dėžutė yra 
telefono būdelėje. Kovotojas pasiruošia tokį alibi: 

a) Man reikia priežasties nueiti į stotį. Idėja: sekmadienį išvykstu. Kadangi namuose 
neturiu traukinių tvarkaraščio, man reikia sužinoti traukinio išvykimo laiką stotyje 
iškabintame tvarkaraštyje; 1  
[ 1 Traukinių tvarkaraštis namuose turi būti paslėptas, kad tikrinant jo nerastų.] 

b) Man reikia priežasties įeiti į telefono būdelę. Idėja: suderinsiu kelionę telefonu. 
 
X pasipriešinimo kovotoją policija suima ir tardo: 

Klausimas: „Kodėl kalbėjote stotyje telefonu?“ 
Atsakymas:  „Kitą sekmadienį lankysiu Berne savo brolį. Todėl ir skambinau.“ 
Klausimas: „Kodėl skambinote ne namuose, ar turite namuose privatų telefoną?“ 
Atsakymas: „Telefonas sugedo.“ 2  
[2 Privatus telefonas tikrai turi neveikti. Tai lengva padaryti, pvz. atsukant ausinių kontaktus, atsuktuvu 
atpalaiduojant laidą dėžutėje!] 
Klausimas: „Kodėl skambinote iš toli esančios telefono būdelės, kai tokia yra šalia 

namų už kampo?“ 
Atsakymas: „Namuose neturiu traukinių tvarkaraščio ir turėjau pasinaudoti 

tvarkaraščiu stotyje.“ 3  
[3 Turi būti įrodoma, kai policija per savaime suprantamą apiešką krepšelyje ras lapelį su nurašytais 
traukinių Burghaus – Bernas išvykimo laikais. ] 
Klausimas: „Kur gyvena jūsų brolis Berne?“ 
Atsakymas: „Papiermuehle g. 158.“ 4 

[4 PVardas ir adresas turi sutapti. Telefonas turi egzistuoti. Minimas pokalbis turi būti tikrai įvykęs, kad 
brolis per alibį patikrinimą galėtų atsakinėti tvirtu balsu.] 

 
Elgsena patekus į patikrinimą gatvėse 
 

 Patikrinimo gatvėse metu staigiai blokuojamos ištisos gatvių atkarpos ir praeiviai 
apieškomi, ar neturi nelegalių daiktų (žr. vėliau). 

 Kas turi pistoletą, sprogmenų ar atsišaukimų, tas turi veikti greitai. Kelias minutes po 
apsupimo dar tvyro bendras chaosas, kuri reikia išnaudoti. Maždaug po 5 minučių 
priešas pradeda rinkti tinkle atsidūrusius praeivius ir juos rikiuoti (vorele, kolona po 
keturis ir t.t.). 

 Atsidūrus rikiuotėje vargiai bebus galimybė atsikratyti nelegalių daiktų. Reikalą 
apsunkina ir tai, kad apsuptoje teritorijoje yra šnipų ir civiliai apsirengusių policininkų, 
sekančių minią. 

 Kas nešasi nelegalius daiktus portfelyje, lagamine ar įrankių dėžėje, tepastato jį ant 
žemės. Kurį laiką prie jo nuobodžiaujančiai pastovima ir po to bandoma nepastebimai 
pasišalinti. 

 Mažesnius daiktus, pvz. pistoletus, rankines granatas, atsišaukimus ir t.t., galima 
išmesti į kanalizacijos šachtas. Draugai turi užstoti vaizdą priešais daiktų turėtoją ir 
nukreipti šalia stovinčiųjų dėmesį priešinga kryptimi. 

 Labai praverčia sodo tvora. Nuobodžiaujančiai atsiremk į ją.  Iš kišenės išsitrauk 
cigarečių pakelį ir užsidek. Įsidėk žiebtuvėlį į kišenę, kurioje yra nelegalūs daiktai. Kai iš 
jos trauki ranką, pagriebk daiktus ir permesk juos per tvorą.  

 Vėliau pasistenk išmestus nelegalius daiktus vėl susirasti. Tačiau ne iškart. Priešas gali 
būti surengęs pasalą. Todėl praleisk kelias dienas ir stebėk. 



151 
 

 Kas pastebi, kad žmonės stengiasi paslėpti nelegalius daiktus, tas turi savaime 
suprantamą pareigą jiems padėti. 

 
Pogrindis. Konspiracinių būstų pasirinkimas ir naudojimas 
 

 Svarbūs pasipriešinimo judėjimo nariai tame pačiame mieste ar apylinkėje turi turėti 
kelis konspiracinius būstus, kad iškilus būtinybei turėtų kur pasislėpti. 

 Konspiraciniais būstais gali tarnauti: 
a) nuomojami butai, kuriuose gyvenama tik laikinai; 
b) draugų butai; 
c) stovyklavietės, poilsinės, vasarotojų nameliai, sodininkų nameliai ir t.t. 

 Apie konspiracinius būstus turi žinoti tik siauras asmenų ratas. Niekas neturi žinoti 
visų būstų. 

 Ypač svarbūs funkcionieriai turi turėti tokį konspiracinį būstą, kurio niekas, net šeima, 
nežino. 

 Konspiraciniuose būstuose negalima laikyti rašytinių dokumentų. Būstuose talpintini 
maistas ir gėrimai, kad galima būtų pasislėpus išgyventi keletą dienų. Tačiau šis 
maistas neturi išduoti patalpų paskirties. 

 
Naudojimasis traukiniais 
 

 Okupacinė valdžia dažniausiai tikrina geležinkelio stotis ir greituosius traukinius. 
 Kur tik galima, keliauk šalutinėmis linijomis. 
 Visuomet keliauk priemiestiniais traukiniais. 
 Įlipk į traukinius šalutinėse bei priemiesčio stotyse ir išlipk irgi tokiose.  
 Praktinis pavyzdys: 

Keliauji kaip „kurjeris“ iš Berno į Lucerną. 
Važiuok autobusu į Ostermundigeno stotį. Ten įlipk į vietinį traukinį į 
Langenau, kur persėsk į kiekvienoje stotelėje stojantįjį traukinį į Lucerną. Išlipk 
mažoje Littau stotelėje, 4 km iki Lucernos, ir likusį kelią nukeliauk pėsčiomis. 

 
Svarbių pasipriešinimo judėjimo narių mokymai 
 

 Ypatingieji mokymai apima: 
a) elgsena namų kratos metu; 
b) elgsena tardymo metu. 

 Elgsena namų kratos metu: Instruktoriais tarnauja buvę policijos pareigūnai, kurie yra 
įvaldę namų kratos techniką. Šios mokomosios namų kratos turi parodyti asmens 
elgesio, o taip pat ir nelegalių daiktų slėpimo klaidas. Tolesnė praktika stiprina nervus. 

 Elgsena tardymo metu: Instruktoriais tarnauja buvę policijos ir teisėsaugos pareigūnai, 
kurie yra įvaldę tardymo techniką. Vertingų patarimų gali duoti ir draugai, patyrę 
politinės policijos tardymus. Jie taip pat yra geras pavyzdys, kad po tardymų galima 
išlikti gyviems! 

 
Kova prieš šnipus 
 


