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 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 
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Bendrai: 
 Uždraudus laikraščius ir organizacijas režimo priešininkai nedingsta. Jie tik pereina į 

pogrindį. 
 „Valstybės priešų“ sekimą ir kovą su jais vykdo politinė policija. Tačiau jos vienos 

nepakanka. Jai reikalingas platus šnipų tinklas. 
 Šnipų tinklas renka priešui žinias ir kartu sėja nepasitikėjimą. Niekas negali pasitikėti 

kitu!  Skiriamos tokios šnipų kategorijos: 
a) Patikėtiniai 

Priklauso valstybinei partijai arba jai pavaldžioms organizacijoms. 
Neapmokami. Jų pagrindinis uždavinys yra teikti savaitines nepagražintas 
ataskaitas apie nuotaikas ir įvykius visose gyvenimo srityse; 

b) Agentai 
Nebūtinai partijos nariai, tačiau laikomi patikimais ir kartas nuo karto jiems yra 
mokama. Jie skirti reguliariai sekti valdžios organus ir įmones, kuriose jie dirba; 

c) Informatoriai 
Apmokami skundikai, kurie prie nuolatinės atlyginimo dalies, dar gauna 
ypatingas premijas („galvos užmokestį“); 

d) Padėjėjų padėjėjai 
Atsitiktiniai skundikai, kurie, dažnai, taip sprendžia asmeninius priešiškumus. 
 

Naudojimosi šnipais technika: 

 
98 pav. 

 
Šnipų uždaviniai: 

 Sekti potencialius priešus, pvz. buvusius politikus, profesinių sąjungų funkcionierius, 
redaktorius, dvasininkus, karininkus ir t.t. 

 Sekti asmenis, prieš kuriuos reikia surinkti kaltinamąją medžiagą. 
 Sekti asmenis, kurių atžvilgiu okupacinė valdžia nusiteikusi palankiai ir kuriuos vėliau 

tikisi panaudoti savo tikslams. 
 Sekti savo pačių vadovaujančių asmenybių politinį patikimumą (partijos, valdymo 

organų ir policijos funkcionierių, okupacinės kariuomenės komendantų ir t.t.) 
 
Šnipų verbavimas: 
 
Politinė policija įvertina potencialių šnipų buvusį gyvenimą ir dabartines sąlygas. Kalbama 
apie informacijos rinkimą, kuria būtų galima duotuoju momentu šantažuoti auką. Čia 
privačios aplinkybės domina ne mažiau, nei politinės nuostatos. 
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Politinę policiją ypač domina šie aspektai: 
 Ar turi skolų? Viliojimas padengti skolas. 
 Ar santuoka sėkminga, gal galima čia kažkaip paspausti? 
 Ar turi draugę? Grasinimas skandalu! 
 Ar anksčiau nepadarė kvailystės, kurią kruopščiai nuslėpė? Grasinimas ją paviešinti! 
 Ar yra ypatingas garbėtroška? Viliojimas kilimu karjeroje. 
 Ar yra nusivylęs, nepatenkintas ir susipykęs su savo aplinka? Pykčio ant visuomenės 

išnaudojimas! 
 
Galop, kaip šnipai užverbuojami: 

 „Savanoriai“, apie 20%. 
o Įsitikinimų liumpenai, kurie už pinigus pasiruošę bet ką padaryti. 
o Idealistai, nepatenkinti sistema ir dėl savo ideologinio apakimo yra pasiruošę 

atlikti net ir purviniausią darbą. 
 „Daugmaž savanoriai“, apie 60%. 

o Kriminaliniai nusikaltėliai, kuriems pažadama atleisti bausmę. 
o Nusikaltę prieš dorovę. 
o Seksualiai nenormalūs. 
o Alkoholikai, narkomanai ir t.t. 

 „Jėga priverstieji“, apie 20%. 
o Politiškai pakaltinami, kuriems duodama pasirinkti arba bendradarbiauti su 

okupacine valdžia, arba būti likviduotiems. 
o Politinių kalinių artimieji. Čia dirbama gąsdinant ir viliojant. Nuolaidumas 

reiškia suimtiesiems bausmės palengvinimą arba visišką išlaisvinimą. 
Atsisakymas reiškia kankinimus ir mirties bausmę. 

 
Kova prieš šnipus: 

 Aptarinėk slaptus dalykus tik uždarose patalpose. Niekada tramvajuose, restoranuose 
arba traukiniuose. 

 Kalbėk tik su asmenimis, kurie yra patikimi ir kuriuos seniai pažįsti. Jei prisijungia 
trečias, pakeisk temą. 

 Šnipams lengviau išgirsti kalbų nuotrupas anonimiškoje viešumoje, nei įsigauti į 
intymų pažįstamųjų ratą. Atkaklus tylėjimas viešumoje nusekina geriausią šnipų 
informacijos šaltinį. 

 Atskleisk šnipų atsiskaitymo vietą. Ši nėra visų žinomoje politinės policijos būstinėje, 
bet kur nors nekrentančiose į akis patalpose. Ten šnipai gali neatkreipdami kitų 
dėmesio įeiti ir išeiti. Tinkamos atsiskaitymo vietos yra kelionių biurai, draudimo 
agentūros, bankų filialai ir t.t. 

 Identifikuok šnipą. Pasirūpink per skelbimus ant sienų, atsišaukimus ir šnabždesių 
propagandą jų asmenybių išviešinimu. 

 Nužudyk atpažintą šnipą, jei pasitaikys palanki proga. Tai ne žmogžudystė, bet būtinoji 
gintis! Taip pat ir pasipriešinimo judėjime galioja šūkis: „Tu arba aš!“. Tikslas: Turi būti 
lygiai taip pat pavojinga dirbti priešui, kaip ir veikti prieš jį. 

 
Elgsena suėmimo metu 
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Eilinis pasipriešinimo judėjimo narys: 
 Kai esi rakinamas antrankiais, ištiesk rankas kiek pasuktas. Po to, galbūt, galėsi iš 

antrankių išsprūsti. 
 Suimtasis turi tylėti iki mirties. Jei tam neturi jėgų, tylėk bent pirmąsias 24 valandas. 

Iki tada tavo draugai bus įspėti, įvertinę situaciją ir atlikę reikiamus pertvarkymus 
organizacijoje (perėję į pogrindį, perkėlę dokumentus ir medžiagas, pasikeitę 
slapyvardžius ir t.t.). 

 
Svarbus pasipriešinimo judėjimo funkcionierius: 

 Priešas tave vis viena „sudoros“! Elkis pagal principą: „Visuomet galima dar vieną 
pasiimti su savimi!“ 

 Tam galimybės: 
a) Viršutiniame aukšte iššokti pro langą ir su savimi nusitraukti pareigūną; 
b) Šokti ant pareigūno ir jam išdurti pirštais akis (apakinti). Tuomet jie tave sumuš 

negyvai dar suėmimo metu ir tu išvengsi tardymų, kankinimų ir lėtos, 
kankinančios mirties. 

 
Elgesys kalėjime 
 
Bendrai: 

 Pirmiausia turi nugalėti suėmimo ir įkalinimo šoką. Tikėjimas čia labai gelbsti. Jis atima 
jėgą iš tų, kurie „gali nužudyti tik kūną“. 

 Joks kitas žmogus negali iš tavęs pavogti žmogiškojo orumo. Jį tu gali prarasti tik savo 
elgesiu. 

 Patirta neteisybė suteikia netikėtų jėgų. 
 Dvasios jėga išlaiko kūną tiesų ir gyvybingą net ir sunkiausiomis sąlygomis (drėgmė, 

šaltis, purvas, tamsa, alkis). Tik tuomet kai palūžti dvasiškai ir pasiduodi, galutinai 
palūžta ir kūnas. 

 
Ko tu gali tikėtis: 

 Vienatvės. 
 Tamsos. 
 Savaitėmis ir mėnesiais būti grandinėmis surakintomis kojomis ir rankomis. 
 Būti be miego, kai sargai tave vis pažadina. 
 Būti įkalintam mini celėse, taip vadinamuose „stovinčiuose karstuose“. Jie neleidžia 

atsisėsti ar atsigulti, galima tik stovėti susilenkus arba tupėti. Celės matmenys: apie 1 
m ilgio, 1 m pločio, 1,5 m aukščio. Celė neturi lango. Ji arba visiškai tamsi, arba dieną 
naktį dega elektros lemputė. Jau po kelių valandų tiesiog fiziškai imi jausti cementinių 
sienų slėgimą. Prarandi bet kokį laiko tėkmės pojūtį. 

 Patirti bendrų žiaurumų, pvz. mušimų, dantų daužymo, rankų ir kojų nagų plėšimo, 
svilinimo cigaretėmis, elektrošoko ir t.t. 

 Būti siaubingų žinių, vienatvės, šalčio, alkio ir troškulio prislėgtam.  
 
Elgsena tardant 
 

 Tau nepasakoma suėmimo priežastis. 
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 Esi hermetiškai atskirtas nuo išorės pasaulio ir paliktas visiškai nežiniai ir netikrumui. 
 Tikrasis kaltinimo punktas tau yra įslaptintas. 
 Dažnai nežinai, ar būsimame tardyme esi kaltinamasis ar liudytojas. 
 Dažnai prieš tardymą tau reikia raštiškai paruošti gyvenimo aprašymą ir asmenų 

sąrašą. 
 Atvestas iš kalėjimo, esi verčiamas prieškambaryje valandų valandas laukti tardymo. 

Tikslas: Turi nerimauti ir tardymo metu būti išsekęs ir sugniuždytas. 
 Tardymai tęsiasi ne tik valandas ir dienas, bet ištisas savaites ar mėnesius. Ypatingais 

atvejais ir metus. 
 Politinei policijai rūpi ne tiek tavo priešvalstybinės veiklos prisipažinimas, kiek 

bendražygių vardų išgavimas. Tave jie jau turi. Iš jų jau nebepaspruksi. Tačiau per tave 
jie nori sužinoti kitų valstybės priešų ratą. 

 Tardytojai akina tave ryškiais prožektoriais, kai patys sėdi tamsoje. 
 Tardymas beveik visada prasideda bandymu apstulbinti. Jei tas nepavyksta, 

pakaitomis tave tai gąsdina, tai žadina viltį. Draugiškumas kaitaliojasi su grasinimais ir 
brutalumu. 

 Elgesys yra prastas, kaip kriminaliniame pasaulyje. Įsakmus tonas, valandas 
besitęsiantis šaukimas ir įžeidinėjimai. Tenedaro tau per daug įspūdžio. Šaukimas, 
grasinimai ir įžeidinėjimai tiesiog yra politinės policijos priemonės.  

 Visuomet dalyvauja du, tačiau dažniausia trys pareigūnai. Vienas šaukia ir grasina, 
kitas ramina, siūlo cigarečių, o trečiasis apeliuoja į piliečio „atsakomybės supratimą“ ir 
„pareigos jausmą“. 

 Neapsigauk dėl švelnumo. Tardytojai dar parodys pakankamai anksti savo tikrąjį 
veidą. 

 Klausiama daug tarpusavyje nesusijusių ir jokio ryšio su reikalu neturinčių klausimų. 
Tuo norima tave sutrikdyti. 

 Tau demonstruoja visą turimos nežabotos valdžios galybę ir kartu apsimeta, kad viską 
žino.  

 Pagalvok apie tai, kad policija negali skaityti minčių. 
 Jie apeliuoja į tavo pareigas šeimai ir bando taip tave suminkštinti. Nesileisk 

apgaunamas. Šeimos ateitį ir gyvenimą nepastatei lengvabūdiškai ant kortos. Tavo 
šeima be laisvės pergalės tikrai žus, o tu juk kovoji dėl jos. 

 Prieš tave esantys pareigūnai nėra teisėtos valdžios atstovai, bet nusikaltėliai. Tau 
leidžiama prieš juos naudoti bet kokį melą ar apgaulę. 

 Suprask: Tardyme atsakinėdamas laikai savo rankose ne tik savo, bet ir daugelio savo 
bendražygių likimą. Aukščiausias įstatymas tardyme yra: Pasakyti kiek galima mažiau. 
Visuomet atsakinėk neaiškiai ir neapibrėžtai. 

 Venk minėti vardus. Kadangi esi priskiriamas valstybės priešams, kiekvienas, kurį 
pažįsti, taip pat traktuojamas kaip potencialus priešas. 

 Kai tau vardina vardus, turi sakyti arba, kad jų nepažįsti, arba neigti, kad žinai apie jų 
priešišką valstybei veiklą. 

 Kai tardymo rūsyje tave muša keli politinės policijos pareigūnai nestovėk jų viduryje. 
Taip visi vienu metu gali tave talžyti. Pasistenk pasiekti patalpos kampą. Ten  tave 
vienu metu tegalės kulti tik vienas arba du žmonės. Kiti vienas kitam trukdys. 
Nebandyk išsilaikyti stačias kiek galima ilgiau. Vaidink „negyvą“ arba „sunkiai sužeistą“ 
žmogų. Griūk ant žemės ir riskis ant pilvo. Taip tavo jautrieji organai atsidurs 
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apsauginiame šonkaulių ir kaulų narve. Spyriai ir lazdų smūgiai padarys mažiau žalos. 
Tuo pačiu įtrauk smakrą ir pasistenk prispaudęs alkūnes apsaugoti inkstų sritį. 

 
Kankinimai 
 
Įžanginės pastabos: 

 Yra nedora kviesti į sukilimą tuo pačiu neparodžius pasekmių visu jų žiaurumu. 
Sukilimo pasekmių negalima nei nuslėpti, nei sumenkinti. 

 Pasipriešinimo tikslas yra išlaikyti savigarbą ir iškovoti laisvę. Sukilimo kaina yra 
baimė, kančia ir mirtis. 

 Per visas pasipriešinimo kovotojo mintis ir veiksmus kaip raudona gija eina baimė būti 
suimtam, o tuo pačiu ir kankinamam. Ši baimė nuodija miegą ir persekioja į sapnuose. 

 
Elgsena kankinimų metu: 

 Kankintieji pasakoja, kad buvo blogiau, nei galėjo įsivaizduoti. Tačiau ir tai, kad galima 
atlaikyti žymiai daugiau, nei pats apie save galvoji. Kad paprastame mąstymo akte 
slypi keista ir netikėta jėga. Kad iki tam tikro laipsnio galima atsiriboti nuo kankinamo 
kūno. Kad intensyvus, koncentruotas mąstymas sugeba malšinti skausmus ir dalinai 
padaryti nejautrų. 

 Apie ką reiktų galvoti: 
o Apie reikalo pergalę. 
o Apie naudingus dalykus, kuriuos galime padaryti šiam reikalui. 
o Kad daugybė kitų prieš tai išgyveno blogesnių dalykų. 
o Kad jie tegali nužudyti tik kūną. 

 Religingam padeda tikėjimas į Dievą, ateistui - neapykanta priešui. 
 Paskutinė išeitis: Provokuodamas šauk  „tegyvuoja X...!“ ir tark žinomo valstybės 

priešo vardą, kurį visi laiko pasipriešinimo simboliu. Taip, galbūt, įstumsi savo 
kankintojus į aklą pyktį, ir jie prieš savo pačių interesus tave greitai užmuš. 

 
Prievartinis auklėjimas ir smegenų plovimas 
 
Bendrai: 

 Skiriama: 
o Priverstinis auklėjimas 

Valdant mintis ir veiksmus keičiamas suimtojo įsivaizduojamas pasaulis. Tačiau 
suimtasis išlieka mąstanti būtybė. 

o Smegenų plovimas 
Milžinišku fiziniu ir psichiniu spaudimu sugebama pasiekti suimtojo asmenybės 
pakitimų. Paprastai, sėkmė pasiekiama po visiško fizinio ir dvasinio žlugimo. 
Auką vargiai begalima laikyti mąstančia būtybe. 
 

Priverstinis auklėjimas: 
 Totalitarus priešas perauklinės tave į savo idėjų šalininką ir propagandistą. 
 Įtakos metodas susideda iš savito nuolaidų ir spaudimo mišinio. 
 Kaip politinis kalinys tikiesi, kad pakliuvęs į lagerį iškart būsi mušamas ir 

kankinamas. Tačiau vietoj to tau pasiūloma cigaretė. Dėmesio! Priešas tave 
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glumina. Kiekvieną akimirką prisimink, kad turi reikalą su priešu be sąžinės ir 
doros. 

 Pradžioje turi užpildyti išsamų klausimyną apie save ir savo artimuosius. Priedo 
dar ir detalų gyvenimo aprašymą. Taip priešas renka žinias tavo tolesniam 
apdorojimui. 

 Jis tave vers bendradarbiauti. Tam jis turi gerai išsilavinusių specialistų. 
 Priverstinis auklėjimas vykdomas dviem etapais: 

1. Parodomas visiškai iškreiptas istorijos ir ekonomikos paveikslas. 
2. Esi užtvindomas priešiška ideologija. Turi skaityti politinius veikalus ir 

rašytis iš jų ištraukas. 
 Fizinė prievarta per pamokas retai tenaudojama. Tačiau individualiose ar 

grupinėse pamokose naudojamos tokios „įtikinėjimo priemonės“: 
1. Kartojimas 
Turi mintinai išmokti ideologines tezes ir per egzaminą to tavęs klausinėja 
žodžiu ir raštu. 
2.  Besitęsiantis apsunkinimas 
Turi rodytis mokytojui ir dieną, ir naktį, ir esi įžeidinėjamas bei baramas už 
būtus ir nebūtus prasižengimus. Taip iš tavęs pavagiama ramybė, kurios tau 
labai reikia. 
3. Sistemingas pažeminimas 
Turi kalbėti neteisingus ir beprasmius dalykus, kurie prieštarauja tavo 
vidiniams įsitikinimams (pvz. Šveicarija kalta dėl karo ir pati užpuolė ir t.t.). 
Jeigu atsisakai, visi kaliniai pakeliami ir turi tol išsitempę stovėti, kol jie patys 
kreipiasi į tave ir priverčia pasiduoti. Kitą dieną turi užsiimti savikritika ir 
prašyti kartu kalinčiųjų atleidimo. Ši savikritika kartojama daug dienų ir vis 
gilinama. Tuo pačiu, draugai turi vėl ir vėl tave kritikuoti. Šis procesas, 
vykdomas ilgą laiko tarpą, sunaikina pasitikėjimą savimi ir kalinių solidarumą.  

 To, kuris ypatingai priešinasi priverstiniam auklėjimui arba yra numatytas kaip „režimo 
iškaba“, laukia papildomi ilgi, sekinantys tardymai. Jam grasinama: 

o Draudimu susirašinėti. 
o Įkalinimu iki gyvos galvos. 
o Kankinimais ir mirtimi. 

 Tam, kuris priešinasi reikalavimui kolaboruoti, perspektyvoje yra geriau. Įsidėmėk: Kas 
kur nors pasiduoda, verčiamas vis didesniam pasidavimui. Joks kolaborantas niekada 
nepaliekamas ramybėje. Ką sykį prakalbino, tas iš priešo nebeišsisuks ir bus vis 
verčiamas vėl ir vėl nusileisti. Kuo daugiau jis kalba, tuo didesnis kaltės jausmas ir 
priklausomybė nuo priešo. Jei jis galop nenori tapti išdaviku, jam kaip paskutinė išeitis 
belieka savižudybė. 

 
Smegenų plovimas: 

 Apdorojimo personalas susideda iš gydytojų ir politinės policijos specialistų. 
 Taikoma ypatinga technika. Psichiatrija, biologija ir chemija čia vaidina svarbų 

vaidmenį. 
 Aukos asmenybė sunaikinama, o po to naujai sulipdoma. 
 Teismui ar visuomenei po to rodomas naujas, bet dvasiškai žlugęs žmogus, kuris daro 

ir sako būtent tai, ko iš jo norima. 



158 
 

Elgsena priverčiamųjų darbų lageryje 
 
Bendrai: 

 Lagerio vadovybės įsakymu turi būti paskirti barakų vadai ir lagerio vyresnieji. 
 Bendravimas tarp lagerio vadovybės ir kalinių masės vyksta per lagerio vyresniuosius 

ir barakų vadus. 
 Kaliniai turi pasinaudoti šia lagerio vadovybės sukurta organizacija ir slapta ją toliau 

išplėtoti. 
 Šios organizacijos tikslas yra ne kova, bet išgyvenimo šanso padidinimas. 

 
Nelegali lagerio organizacija: 

 Nelegali lagerio organizacija turi: 
a) pagerinti lageryje gyvenimo sąlygas; 
b) išlaikyti pasipriešinimo valią; 
c) atgrasinti asocialų elementą. 

 Skiriama: 
a) „lagerio tinklas“. Apima visą lagerį. 
b) „barako tinklas“. Apima atskirą gyvenamąjį baraką arba barakų bloką. 

 Nuosaikiai valdomuose lageriuose galima išsiugdyti abu tinklus. Labai griežtai 
valdomuose lageriuose gali būti išsiugdytas tik barako tinklas. 

 Pogrindinėje lagerio organizacijoje sukurk kiek galima daugiau pareigybių. Kai kalinys 
gauna atsakomybę ir turi rūpintis kitais, jis tam tikru mastu pamiršta savo nuosavą 
vargą. 

 Kuo daugiau žmonių turi atsakomybių, tuo ilgesnį laiką bus galima išlaikyti 
pasipriešinimo dvasią. 

 
Gyvenimo sąlygų pagerinimas: 

 Barake turi vyrauti tvarka ir solidarumas. Reikia užkirsti kelią kumščio teisei ir 
„stipriojo teisei“. 

 Pasirūpink teisingu maisto, drabužių, antklodžių ir miegojimo vietų pasidalinimu. 
 Dažnai ligoniai ir sužeistieji dėl vietų trūkumo ar piktos valios nepriimami į ligoninę 

arba anksti siunčiami prie darbų. Be draugų priežiūros šių žmonių valia gyventi išsenka 
ir jie greitai miršta. Tu gali daryti ženklią įtaką lagerio mirtingumo skaičiams. Sukurk 
barako sanitarijos tarnybą. Labai trūks medikamentų, tvarsliavos ir t.t. Nors tai yra 
nemalonu, bet lemiama. Viskas yra bent tokio paties masto ir psichologinė problema. 
Kai ligonis ar sužeistasis jaučia, kad draugai juo rūpinasi, jam nelauktai atsiranda 
papildomų jėgų. 

 
Galimybės padėti taip pat ir be sanitarijos priemonių: 

 Vasarą skirti šalčiausią, o žiemą šilčiausią barako vietą. 
 Numalšinti troškulį, dėti kompresus. 
 Duoti papildomo maisto. 
 Jei ligonį ar sužeistąjį reikia per anksti siųsti prie darbų, jam skirti lengviausią 

darbą. 
 Kiekviename lageryje yra buvusių gydytojų, medicinos studentų, vaistininkų, karo 

sanitarų ar samariečių, kurie gali perimti slaugytojų pareigas. 
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Pasipriešinimo valios išlaikymas: 

 Rūpinkis naujokais. Šie, natūralu, yra labiausiai sukrėsti. Palikę juos vienus rizikuojame 
numarinti jų pasipriešinimo valią. Instruktuok juos apie bendrąsias sąlygas ir tikslingą 
elgseną lageryje. 

 Informuok barako gyventojus apie bendrąją politinę ir karinę situaciją.  Kažkokia 
naujiena visuomet išlenda. Stiprink jų tikėjimą gerojo reikalo pergale. 

 Kiekvienas kalinys išgyvena moralines duobes, kai, atrodo, galutinai užgeso paskutinė 
vilties kibirkštėlė. Šiuo momentu bendruomenė turi įsiterpti ir paremti. Organizuok 
tam tikros rūšies sielovadą. Šiai tarnystei labiausiai tinkami buvusieji dvasininkai, 
dvasios palydėtojai, gelbėjimo armijos nariai ir t.t. 

 
Asocialių elementų neutralizavimas: 

 Kartu su politiniais kaliniais režimas sąmoningai uždarys ir tam tikrą kriminalinių 
nusikaltėlių nuošimtį. Pastarieji turi: 

a) suardyti lagerio solidarumą; 
b) šnipinėti; 
c) terorizuoti politinius kalinius. 

 Pogrindinė lagerio organizacija turi atpažinti tokius kriminalinius nusikaltėlius, izoliuoti 
ir nukenksminti atsakomuoju teroru. 

 
Santykiai su lagerio sargyba: 

 Lagerio sargybos įgula visuomet susideda iš dviejų dalių: 
a) sadistų; 
b) padoriųjų, kurie tik priverstinai tarnauja sargyboje, tačiau turi laikytis tyliai. 

 Šią situaciją reikia išnaudoti. Įkalk dvasinį pleištą tarp abiejų lagerio sargybos dalių. 
 Atpažink padoriuosius. Pakalbėk su jais bedirbdamas. 
 Sargybos įgulai įkalta, kad kaliniai – tai žmonijos padugnės. Pavyzdinga draugyste 

turite jai įrodyti priešingai. Jei tai pavyksta, suduodate smūgį sargybos įgulos tikėjimui 
režimo neklaidingumu. 

 Niekada nekalbėk sargybinių grupėse. Grupės yra visuomet agresyvesnės ir 
piktybiškesnės nei atskiri asmenys. Uždaroje grupėje kiekvienas yra, visų pirma, 
„organizacijos narys“ ir tik po to „žmogus“. Tačiau kaip atskiras asmuo jis, pirmiausia, 
yra žmogus ir tik po to  – organizacijos narys. Taigi, visuomet kreipkis į atskirus 
asmenis. 

 
 
Pasyvusis pasipriešinimas 
 

 Pasyvusis pasipriešinimas nukreiptas prieš visus priešo organus: okupacinę 
kariuomenę, karo administraciją, partijos būstines ir Šveicarijos išdavikus. 

 Pasyvusis pasipriešinimas apima visas gyvenimo sritis. Jis taikytinas visur ir visuomet. 
 Pasyvusis pasipriešinimas yra visų gyventojų kovos priemonė (darbininkų, ūkininkų, 

valstybės tarnautojų, pareigūnų, intelektualų, moterų, vaikų, senelių). 
 Pasyvusis pasipriešinimas turi materialų ir moralinį poveikį. 
 Materialus poveikis: gamybos mažėjimas, kokybės prastėjimas ir t.t. 
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 Moralinis poveikis: priešo netikrumo jausmas, izoliacija ir vienišumas. 
 Pasyviajame pasipriešinime kiekvienas atskiras adatos dygsnis yra niekis. Tačiau visi 

bendrai sukuria tokias aplinkybes, kurios ilgainiui tampa priešui nepakeliamos. 
Lemiama yra, kad dalyvautų visi šveicarai ir pasipriešinimas išliktų ilgą laiką. 

 Pasyvusis pasipriešinimas stiprina savų žmonių moralę. Kas padaro savo dygsnį, tas 
pajunta širdyje mažą triumfą ir pastebi, kad jis nėra jau toks visai beginklis. Šios mažos 
asmeninės sėkmės padeda išlaikyti kovos dvasią ir valią priešintis. 

 Priešas gali padidinta kontrole apsunkinti pasyvųjį pasipriešinimą, tačiau negali jo 
panaikinti. Tik tuomet, kai prie kiekvieno darbininko stovės po prievaizdą, kontrolė 
bus sėkminga. Tokia kontrolė – praktiškai neįmanoma. 

 
Bendra elgsena: 

 Kai pasirodo okupacinės valdžios atstovai, demonstratyviai atsitrauk taip, kad apie 
priešą susidarytų laisva vieta, kuri akivaizdžiai parodo moralinę izoliaciją. 

 Praktinis pavyzdys: laukiant traukinių perone, tramvajaus stotelėje, prieš kino bilietų 
kasą ir t.t. 

 Kai pasirodo okupacinės valdžios atstovai, demonstratyviai nutrauk bet kokį pokalbį ir 
sustink geležinėje tyloje. Jei būsi užkalbintas tiesiogiai, atsakyk šaltai ir kiek įmanoma 
trumpiau. 

 Jei šokių aikštelėje esi kviečiama(-as) šokiui, atsisakyk bet kokiu pretekstu. 
 Jei priešas visuomeniniame transporte atsistoja ir užleidžia vietą, atsisakyk bet kokiu 

pretekstu. 
 Nesisveikink su priešu. Jei jis tave sveikina, neatsakyk jam. 
 Nenaudok partinio pasisveikinimo. 

Istorinis pavyzdys: Nacionalsocialistų „Hitlerio pasisveikinimas“, „tautos 
drauge“. Šių dienų pavyzdys: komunistų „sugniaužtas kumštis“. 

 Sabotuok partijos pinigų rinkliavas. Gniuždyk išdavikus. Galimybės: 
a) Įmesk jiems į pašto dėžutes lapelius su grasinimais. Apsisaugojimui kreipk 

dėmesį į skyrelį „Rašytinis ryšys“ ... psl. 
b) Skambinėk jiems visais paros laikais. Diena iš dienos ir naktis iš nakties jie turi 

girdėti, „kad bus anksčiau ar vėliau sudoroti“, arba „kad atpildo valanda 
artėja“. Tai suardo ir stipriausių išdavikų nervus. 

 
Gydytojas, vaistininkas, medicinos seselė: 

 Slapta slaugyk pasitraukusiuosius pogrindin. 
 Tariamai naudok daugiau medikamentų ir tvarsliavos, nei reikia. Atidėk perviršį į šalį ir 

perduok pasipriešinimo judėjimui arba partizanų junginiams. 
 
Sandėlininkas: 

 Normaliomis aplinkybėmis mūsų kariuomenės ūkio tarnyba turtą išsiveš. 
 Kur tas nepavyks, reikia: 

o Prieš priešo atėjimą panaikinti didžiuosius sandėlius. Maistą ir kurą išdalinti 
gyventojams. Atskira namų šeimininkė savo dalį gali lengvai paslėpti. 

 
Krašto valdymo tarnautojas: 
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 Kiekvieną darbą atlik kiek galima sudėtingiau ir ilgiau. Daryk daug klaidų. Padidink 
biuro medžiagų sunaudojimą. 

 
Civilinės metrikacijos valdininkas: 

 Pradaigink asmenų kartoteką. Taip tu apsunkinsi priešui: 
a) sužinoti giminystės ryšius kolektyvinei atsakomybei; 
b) sudaryti trėmimo sąrašus ir imti įkaitus. 

 
Bendruomenės tarnautojas: 

 Labai trūksta padirbtų dokumentų persekiojamiems ir pasitraukusiems į pogrindį. 
 Slapta surink visokius mirusiųjų asmenų dokumentus. Perduok juos pasipriešinimo 

judėjimui. Padirbtų dokumentų sekcija pakeis datas, antspaudus, vardus, ypatingus 
požymius ir t.t. 

 Nuolatos vok identifikacines korteles ir perduok jas pasipriešinimo judėjimui. 
 
Uniformuoti geležinkelio tarnautojai: 

 Lėtai krauti ir iškraudinėti krovininius vagonus. Nukreipti krovininius vagonus klaidinga 
kryptimi. 

 Pranešti pasipriešinimo judėjimui apie kariuomenės ir krovinių judėjimą. 
 Perduoti pasipriešinimo judėjimui uniformą. Pasipriešinimo judėjimui šios uniformos 

reikalingos nepastebimai vykdyti geležinkelio diversijas. 
 
Uniformuoti pašto ir ryšių tarnautojai: 

 Sąmoningai delsti, peradresuoti, pamesti ir t.t. tarnybines siuntas. 
 Telefonų stotyse klaidingai jungti ryšius. Klausytis okupacinės valdžios pokalbių ir 

pranešti pasipriešinimo judėjimui. 
 Įspėti asmenis, kurių pokalbiai pasiklausomi. 
 Perduoti pasipriešinimo judėjimui uniformą.  Pasipriešinimo judėjimui šios uniformos 

reikalingos: 
a) nepastebimai išnešioti atsišaukimus ir pogrindžio laikraščius; 
b) nepastebimai prieiti prie ryšio objektų (pvz. telefono stočių ir t.t.), kad ten 

atliktų diversijas; 
c) prisijungti prie okupacinės valdžios telefonų tinklo. 

 
Policijos pareigūnai: 

 Atiduok vieną iš savo uniformų pasipriešinimo judėjimui. Jam šios uniformos 
reikalingos „maskuotei“, kad gautų priėjimą prie valdžios įstaigų, kalėjimų ir t.t. 
(politinių kalinių išlaisvinimui). 

 Įspėk asmenis, kurie turi būti suimti. 
 Kovoje su diversantais, sprunkančiais politiniais kaliniais ir t.t. tavo ginklas užstringa, 

paprasčiausiai nepataikai ar baigiasi šoviniai. 
 Mūšyje šaudyk į nugaras priešo policininkams ar kariškiams, su kuriais esi priverstas 

bendradarbiauti. Priešas vargiai galės suprasti, kieno kulka juos nušovė. 
 Mūšyje apšaudyk pastatytas puolamąsias ar ryšio transporto priemones. 
 Sabotuok nepastabumu apsupties grandinę ir leisk išsiveržti iš apsupties 

pasipriešinimo kovotojams. 
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 Bet kokia proga rink šaudmenis ir perduok juos pasipriešinimo judėjimui. Tam 
galimybės: 

Patruliuodamas atidenk ugnį į neegzistuojančius diversantus. Iššauk tik 2-3 
šovinius, kad šautuvas susiteptų. Pasilaikyk likusius 5-6 šovinius kaip „iššautus“ 
ir juos paslėpk. Patrulio įgulos nariai patvirtins kovą. Juk jie iš tikrųjų girdėjo 
šūvius. 

 Bendradarbiaudamas su gydytojais suklastok nelaimingo atsitikimo pažymas, taip kad 
pasipriešinimo kovotojai galėtų būti ligoninėje operuojami ir slaugomi kaip „eismo 
įvykio aukos“. 

 Kaip policijos vairuotojas pasipriešinimo judėjimui suteik savo transporto priemonę. 
Ginklus, sprogmenis, atsišaukimus ir persekiojamus asmenis yra labai  gerai pervežti 
kalėjimo automobiliu. Geresnės maskuotės nebūna. 

 Policijos radistas: šnipinėk pasipriešinimo judėjimo naudai. 
 Kriminalistikos pareigūnas: naikink pėdsakus. Pasisavink įrodymo dokumentus. 

Nukreipk priešą klaidinga linkme. Įspėk įtariamuosius. 
 
Dvasininkai: 

 Sunaikink visus religinių grupių ir draugijų narių sąrašus. Antraip sąrašai bus geras 
pagrindas persekiojimams. 

 Jei bus uždrausta tavo veikla (pamaldos, krikštijimas, sutvirtinimas, santuokos, 
laidojimo apeigos ir t.t.), imkis maskuojančio užsiėmimo. Geriausiai tam tinka veikla, 
kurioje galėtum be įtarimų daug keliauti. Turėdamas maskuojantį užsiėmimą galėsi 
toliau vykdyti dvasininko pareigas. Lankyk tikinčiuosius atskirai. 

 
Darželių auklėtojos, mokytojos ir mokytojai: 

 Okupacinė valdžia kėsinasi į jaunimo sielas. Todėl ji valdo ir švietimą: 
a) leisdama naujas mokymo priemones; 
b) sudarydama mokymo planus; 
c) valydama mokytojų korpusą. 

 
Pačioje mokykloje priešas koncentruoja pastangas tokiose srityse: 

 Skundimų skatinimas. Vaikai turi pranešti visas pastebėtas priešiškas, o taip pat ir 
nedraugiškas pastabas režimo atžvilgiu. Galutinis tikslas: tėvų ir brolių bei seserų 
sekimas. Šnipas - kiekvienoje šeimoje. 

 Istorijos klastojimas ir prasmių sukeitimas. 
 Visų ankstesnių demokratinių institucijų ir demokratinio mąstymo nuvertinimas ir 

neigimas. 
 Pilietinio ugdymo pamokos pavertimas partinės politikos mokymu. 
 Sistemingas visų disciplinų (skaitymo, rašymo, skaičiavimo, istorijos, geografijos ir t.t.) 

persunkimas politika. 
 Pirmieji žodžiai ir sakiniai, kuriuos mažieji pirmokai skaito ar rašo, jau yra partiniai 

šūkiai. 
 Sistemingas esminių sąvokų, tokių kaip taika, laisvė, demokratija ir t.t., iškreipimas 

(priešingas vertinimas), taip kad jaunoji karta daugiau nebežinotų, ką jos iš tikrųjų 
reiškia. 

 Privalomas okupacinės valdžios kalbos mokymas. 
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 Kova prieš religiją išjuokimais arba pseudomoksliniais įrodymais. 
 Asmens kulto propagavimas. 

 
Galimos atsakomosios priemonės: sugebėjimo kritiškai vertinti ir rūpinimosi 
bendražmogiškomis vertybėmis, tokiomis kaip  ištikimybė, draugystė ir savitarpio parama, 
puoselėjimas. Šeimos bendrumo jausmo puoselėjimas. Solidarumo jausmo puoselėjimas. 
 
Ypatingos galimybės valdymo struktūrose, pramonėje ir statyboje: 

 Painiai formuluoti nurodymus ir įsakymus. 
 Kurstyti vaidus tarp pareigybių. 
 Praleisti skaičiavimo klaidas konstrukcijose. 
 Didinti deficitinių prekių vartojimą, taip kad greitai susidarytų jų trūkumas. 
 Klaidingai skaičiuoti maksimaliai aukštas kainas. 
 Taikyti maksimaliai ilgus statybų ir prekių tiekimo terminus. 
 Keisti planus pradedant serijinę gamybą. 
 Klaidingai nukreipti atsargines dalis. 
 Lėtai dirbti, prastai dirbti, daryti dažnas poilsio pertraukėles, dažnai skelbtis ligoniu. 
 Gaminti daug niekalo. Svarbiausia yra neperlenkti lazdos ir kad prekių ar darbo 

patikrinimo metu būtų praslystama. 
 Daryti daug atliekų. 
 Nerūpestingai prižiūrėti mašinas bei įrenginius. 
 Leisti daug kam sugesti (surūdyti, ištekėti, sudrėkti ir t.t.). 
 Naudoti daug vandens, elektros, degalų, tepalų, cemento, armatūros ir t.t.. 

 
Supermarketai, parduotuvės, restoranai, viešbučiai ir t.t.: 

 Nepastebėk okupacinės valdžios atstovų, taip jog jie būtų priversti skųstis, kad juos 
išvis kas nors aptarnautų. 

 Jų užsakymus vykdyk kiek įmanoma abejingiau, nedėmesingiau ir lėčiau. 
 Duok jiems iš viso leistino patį blogiausią. 
 Neteisingai juos informuok. Pvz. sakyk, kad norima prekė tik ką baigėsi ar išvis nebuvo 

patiekta. 
 
Ypatingos verslininkų problemos ir pavojai: 
 
Pasyvusis pasipriešinimas tik tuomet ko nors vertas, kai visi verslininkai veikia vieningai ir 
atstumtas ar prastai aptarnautas priešas negali taip paprastai perbėgti pas konkurentą. Turite 
sudaryti vieningą frontą. Kas šį atstūmimo frontą dėl savo savanaudiškų tikslų pralaužia, tas 
yra kolaborantas ir po išsilaisvinimo gauna sąskaitą. Savaime suprantama, atskiriems 
verslininkams yra didelė pagunda pasinaudoti konkurentų nusišalinimu ir vieninteliam 
susižerti riebų pelną. Pasipriešinimo judėjimas šiems kenkėjams turi nedviprasmiškai 
paaiškinti, kad kalbama apie išdavystę ir kad niekas nebus pamiršta ir atleista! 
 
Susirinkimų trukdymas: 
 
Susirinkimas uždaroje patalpoje. Ribotas dalyvių skaičius. Keli šimtai asmenų. 
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 Kai kalbėtojas pasiekia retorinę kulminaciją ir akimirkai nutyla, kad pasakyta mintis 
geriau įsimintų, tyloje garsiai ir aiškiai sušuk: „... padavėja, man alaus!“. Pamatysi, kaip 
šis nekaltas sušukimas išblaškys iš galvų miglą ir sugadins visą kruopščiai kurtą 
atmosferą. 

 
Masiniai renginiai lauke. Neribotas dalyvių skaičius. Keli tūkstančiai asmenų: 

 Paskleisk minioje kelis žmones – geriausia, moteris – suvaidinsiančias nualpimą. Šalia 
esantys draugai sukelia didelį triukšmą: „... seselę! Pagalbos! Mums reikia ją išnešti! 
Ar neturite kas neštuvų? Kur yra gydytojas ir t.t.“. 

 Pasekmė – sąmyšis, grūstis, barniai, ir jau niekas nebesiklauso prakalbos. 
 Toks elgesys, per tą pačią prakalbą pakartotas kelis kartus, sugadina visą priverstinį 

renginį. 
 Aprašyta trukdymo technika, sistemingai taikoma per kiekvieną prakalbą ir kiekvieną 

pasirodymą,  sugriauna gražiausius priešo propagandos žygius. 
 
 
Sukarintų formacijų infiltravimas 

 Priešas: 
o sukurs ginkluotą partijos draugovę; 
o apginkluos tam tikras valstybinės jaunimo organizacijos dalis; 
o svarbiose pramonės įmonėse, transporto įstaigose ir valdymo institucijose 

steigs ginkluotą „darbo apsaugą“. 
 Tikrų rėmėjų skaičiaus nepakanka šių formacijų sudarymui. Priešas turi papildyti jų 

skystas eiles daugeliu mažiau patikrintų ir politiškai ištirtų asmenų. Čia civiliam 
pasipriešinimo judėjimui atsiveria galimybė, infiltruotis į ginkluotas priešo 
organizacijas ir šioms kenkti. 

 Užsimaskavusių pasipriešinimo judėjimo narių infiltravimas leidžia lemiamu 
momentu: 

o apsirūpinti ginklais ir šaudmenimis; 
o susilpninti šių padalinių kovinę galią; 
o sužinoti jų priemones ir šias sutrikdyti; 
o palankia proga šaudyti į priešo nugaras. 

 
 
Ginkluotas pasipriešinimas suėmimo ar trėmimo metu 
 

 Savo akcijose priešas labai tikisi šoko paralyžiuojančio veikimo. Jis iš anksto įsitikinęs, 
kad esi bejėgis, baimės užhipnotizuotas „triušis“. Niekas jo taip neapstulbina kaip 
ginkluotas pasipriešinimas. 

 Atskirų asmenų suėmimo ar trėmimo metu ginkluotas pasipriešinimas yra 
sudėtingesnis. Masinių suėmimų ir trėmimų metu ginkluotas pasipriešinimas – 
paprastesnis. 

 Didelių akcijų metu retai kada tavo bute pasirodys daugiau nei du priešo 
funkcionieriai, kad išsivestų tave ar tavo šeimą. Funkcionieriai visai nesitiki ginkluoto 
pasipriešinimo. Jei veiksi greitai ir ryžtingai, turėsi gerą galimybę abu nušauti. Turint 
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truputį sėkmės bendrame sąmyšyje tau pavyks net ir pabėgti. Abejotinose situacijose 
elkis pagal taisyklę „Gali su savimi nusitempti dar vieną!“. 

 
Diversijos 
 
Bendrai: 

 
99 pav. 

 
 Civilis pasipriešinimo judėjimas ir partizanų junginiai papildo vienas kitą vykdydami 

diversijos aktus. 
 Civilis pasipriešinimo judėjimas sprendžia subtilesnes, techniškai sudėtingesnes 

diversijos užduotis. 
 Partizanų junginiai perima grubesnius diversijų antpuolius. 
 Diversijos atveju, paprastai, vengiama atviro smurto ir stengiamasi pasiekti tikslą 

paslapčiomis ir klasta. 
 Diversijos atveju svarbiausia prieiti prie visą lemiančio įrangos branduolio. 
 Prie objekto prieinama dviem būdais: 

I būdas: prisėlinant. Begarsis sargybos posto likvidavimas. Įsilaužimas. 
II būdas: infiltruojant, t.t. siekiamą darbą atliekant legaliai. 

 Civilis pasipriešinimo judėjimas naudoja abu būdus. Partizanų junginiai, paprastai, 
dirba pirmuoju būdu. 

 Jei tik galima, reikia naudoti antrąjį būdą. Jis elegantiškesnis ir patikimesnis. 
 Diversantai atsiduria prie objekto: 

a) užverbuojant atitinkamos įmonės darbuotoją (politinė įtaka, gundymas, 
papirkimas, privertimas); 

b) užsimaskavusių pasipriešinimo judėjimo dalyvių infiltravimas. 
 Kuo darbo pobūdis ar technologinis įrenginys grubesnis ir paprastesnis, tuo jis yra 

nejautresnis diversijoms. 
 Kuo darbo pobūdis ar technologinis įrenginys labiau automatizuotas ir sudėtingesnis, 

tuo jis yra jautresnis diversijoms. 
 Karštis, šaltis, monotonija, triukšmas ir nuovargis mažina kontroliuojančių organų ir 

bendradarbių atidumą ir lengvina diversijos akto atlikimą. Tam pačiam tikslui 
pasitarnauja išorės veiksniai, atitraukiantys bendrą dėmesį, pvz. nelaimingas 
atsitikimas, gaisras ir t.t. 

 Palankių diversijai aplinkybių reikia išlaukti arba jas dirbtinai sukurti. 
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 Diversijos turi būti kruopščiai paruoštos. Tam reikia daug laiko. Niekada nedirbk laikui 
spaudžiant! Pats techninis diversijos akto atlikimas, priešingai,  trunka trumpai. 
Paprastai, tik sekundes ar minutes. 

 
Diversijos pramonėje 
 
Galimybės: 

 
100 pav. 

 
Diversijos elektros tinkluose: 

 Žr. ankstesnį psl. 
 
Diversijos susisiekimo ir ryšių tinkluose: 

 Žr. ankstesnį ir ankstesnį psl. 
 
Diversijos sandėliuose, dirbtuvėse, garažuose ir oro uostuose: 

 Žr. ankstesnį ir ankstesnį psl. 
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101 pav. 

 
Ypatingosios diversijų galimybės: 

 Klaidingai sukelti priešlėktuvinį, radiacijos, vandens aliarmą ir t.t. Fiktyvus aliarmas 
visus suvaro į slėptuves ir tam tikram laikui nutraukia visą viešąjį gyvenimą. 

 Išnaudoti chaosą po aviacijos ar toliašaudės artilerijos antpuolių. Bendrame sąmyšyje 
(gaisrai, dūmai, griuvėsiai, šokas) prisidengus gelbėjimo  veiksmais galima sunaikinti 
svarbias mašinas ir įrenginius. Tai suteikia gerą galimybę taip pat ir užpuolimams ar 
pasikėsinimams (pažeistų kalėjimų antpuoliai politiniams kaliniams išlaisvinti, 
pasikėsinimai į priešo funkcionierius ir t.t.) 

 
 
Pasikėsinimai 
 
Bendrai: 

 Pasikėsinimai nukreipiami į šveicarus išdavikus arba okupacinės valdžios atstovus. 
 Pasikėsinimas visuomet sulaukia atsakomųjų represijų: piniginių baudų, įkaitų ėmimų, 

trėmimų. 
 Sėkmė turi būti verta pastangų. Būtina pasverti, ar priešo gyvybė yra verta sušaudytų 

įkaitų, ištremtų gyventojų ir sudegintų namų. 
 Pasikėsinimuose reikia skirti: 

a) Pasikėsinimai į žemesniuosius ir viduriniuosius funkcionierius (pvz. vietos 
komendantus, sričių komisarus ir t.t.). 1  
[ 1 Istorijos pavyzdžiai iš Antrojo pasaulinio karo ir pokario: 

- 1943 m. gegužė. Rusų pasipriešinimo kovotojai Ukrainoje nužudo vokiečių SA 
obergrupenfiurerį ir saugumo policijos generolą majorą Viktorą Lutze. 

- 1947 m. kovas. Antibolševikinio UPA judėjimo dalyviai nužudo Lenkijos Karo 
viceministrą generolą Swierczewskį.] 

b) Pasikėsinimai į aukštuosius ir aukščiausiuosius funkcionierius, t.y. tikruosius 
priešiško režimo didžiūnus. 2  
[ 2 Istorijos pavyzdys iš Antrojo pasaulinio karo: 

- 1942 m. gegužė. Sėkmingas čekų parašiutininkų agentų pasikėsinimas į Vokietijos 
Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos vadą Heydrichą Prahoje.] 

 Pagal tai skiriasi taktinis techninis veikimo būdas. 
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 Pasikėsinimus reikia kruopščiai apsvarstyti ir paruošti. Nieko nepalikti atsitiktinumui. 
Niekada nedirbti laikui spaudžiant. Nepavykęs pasikėsinimas padaro priešą įtarų ir 
atsargų. Po to turėsi ilgai laukti progos – jei iš viso ji pasitaikys, kad galėtum prieiti prie 
atitinkamo asmens. 

 Pasikėsintojus skiria civilio pasipriešinimo judėjimo policijos sekcija. 
 Civilio pasipriešinimo judėjimo pabėgimų sekcija teikia slaptuosius būstus ir 

organizuoja pasikėsintojų nugabenimą po įvykdyto pasikėsinimo į partizanų padalinį. 
 Pasiruošime dalyvauja kelios grupės. 
 Pačios akcijos vykdymas yra vienos grupės reikalas. 
 Išlaikymas paslaptyje yra lemiamas. Į planą įtraukti kiek galima mažiau žmonių. Kas 

atlieka pagalbines funkcijas (pvz. tiekia ginklus, organizuoja slaptus būstus ir t.t.), tas 
neturi jokių žinių apie tikrąją akciją. Jis tegauna dalinę užduotį. Kokiems asmenims ar 
kokiai konkrečiai akcijai dirba, jis negali ir neturi žinoti. Taip jis net ir kankinamas nieko 
negalės prasitarti. 

 
Pasiruošimai: 

 Išstudijuok aukos įpročius: 
a) kelią į darbą, automobilio maršrutą, atėjimą ir išėjimą iš tarnybinio pastato ir 

t.t.; 
b) pasivaikščiojimus, poilsio pertraukas parkuose ir t.t.; 
c) susirinkimų, koncertų, teatrų, kinų ir t.t. lankymą; 
d) apsaugos organizavimą tarnybos metu ir laisvalaikiu. 

 Yra labai naudinga į aukos aplinką įvesdinti tarpininką, kad žinotum suplanuotas 
keliones, išvažiavimus, inspektavimus ir t.t. 

 Paruošti kelis slaptus būstus, kur pasikėsintojai galėtų pasislėpti po pasikėsinimo. 
Atstumas tarp veiksmo vietos ir artimiausio slaptojo būsto – 1-2 km. Pagrindimas: nei 
per arti, nes pasikėsinimo aplinka yra greitai apsupama ir ypač kruopščiai apieškoma. 
Nei per toli, kad galima būtu greitai surasti prieglobstį. Tai ypač svarbu, jei vienas iš 
pasikėsintojų yra sužeidžiamas.  

 Slaptame būste pasirūpinti drabužių pamaina.  
 Turėti pasiruošusį gydytoją, kad, blogiausiu atveju, galėtų pasirūpinti sužeistuoju. 
 Pasikėsinimui sukurti palankias sąlygas: 

Trumpus šaudymo atstumus pistoletams ir automatams. 
Trumpus metimo atstumus rankinėms granatoms ir sprogstamiesiems užtaisams. 
Stovą granatsvaidžiams. 
Apsaugą nuo saulės akinimo taikantis. 

 Pasikėsinimą vykdyti ten, kur automobilis su auka pvz. lėtai važiuoja  arba išvis turi 
sustoti (U formos posūkis, statybvietė ir t.t.). Blogiausiu atveju, nepalankias 
aplinkybes sukurti dirbtinai, pvz. sukėlus autoįvykį ir t.t. 

 Jei pasikėsinimo metu kas nors nenusiseka, dažnai tenka įvykio vietoje palikti daiktų. 
Visi naudojami daiktai ir drabužiai (automobiliai, dviračiai, portfeliai, paltai, skrybėlės 
ir t.t.) turi būti tokie, kad priešas negalėtų pasidaryti jokių išvadų apie pasikėsintojus 
arba jų pagalbininkus. Vardus, numerius, firmų ženklus, inicialus ir t.t. – pašalinti. 

 
Ginklai ir jų panaudojimas: 

 Skiriamos dvi pagrindinės galimybės: 
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a) tiesiogis metodas; 1  
[ 1 Istorijos pavyzdys iš Antrojo pasaulinio karo:  

- Pasikėsinimas į Vokietijos Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos vadą Heydrichą. 
Priemonės: automatai ir rankinės granatos.] 

b) netiesiogis metodas; 2  
[ 1 Istorijos pavyzdys iš Antrojo pasaulinio karo:  

- 1944 m. liepos 20 d. pasikėsinimas į Adolfą Hitlerį. Priemonė: sprogstamasis užtaisas 
su laiko sprogdikliu.] 

Tiesiogiame metode visuomet naudojami du skirtingi ginklai, pvz. automatai ir rankinės 
granatos ir t.t., nes vienas ginklas lemiamu momentu gali užsikirsti. 
 
Tiesiogis metodas: 

 Pasikėsintojai pasitinka auką veidu į veidą. Tiesiogis metodas yra labai veiksmingas, 
tačiau ir labai pavojingas. Susidaro aiški artimos kovos situacija su visomis 
galimybėmis, tačiau ir rizikomis. 

 Pasikėsintojai turi atsidurti labai arti tikslo (mažiau nei 30 m). Jei lemiamu momentu 
jų ginklai veikia, sėkmė - garantuota. Tačiau jie save labai išeksponuoja ir dažnai turi 
mažai šansų pabėgti po pasikėsinimo. 

 Automatai ir rankinės granatos yra patikimos priemonės. 
 Pistoletai yra mažiau patikima priemonė. Susijaudinus lengvai galima prašauti pro šalį. 

Dažnai nepakanka sužeidimo galios. 
 Automatu pataikoma taip pat ir esant smarkiam dvasiniam spaudimui. Ginklo poveikis 

visais atvejais – užtektinai didelis. 
 Rankinės granatos: nenaudoti puolamųjų granatų. Naudoti tik gynybines granatas 

(skeveldrų apvalkalas!). Dėl daugybės skeveldrų ginklo poveikis yra didelis ir nebūtina 
pataikyti metro tikslumu. Tai svarbu, nes jaudulys ir baimė veikia metimo tikslumą. Jei 
neturime gynybinės granatos, reikia naudoti savadarbį sprogstamąjį užtaisą su dideliu 
skeveldrų veikimu. Tokio užtaiso modelis parodytas 20 pav. 

 Slaptas ginklų nešiojimas (pvz. portfelyje, po paltu ir t.t.) lengvai gali sugadinti ginklą. 
Būtina atsižvelgti į šią aplinkybę pakuojant – „maskuojant“ – ginklus. 

 Pasikėsinimuose šaunamaisiais ginklais patalpų viduje patartina pasirūpinti garso 
maskavimu. Tam galimybės: 

a) ginklų garso slopintuvai; 
b) pneumatiniu kūju ardyti grindinį priešais namą. Priešais pastatą dideliais 

apsisukimais tuščia eiga leisti motorinį dviratį. 
 Mašinų triukšmas nustelbia šūvių garsą ir pasikėsintojas laimi vertingas sekundes 

pasitraukimui. 
 Šautuvų ir toliašaudžių granatsvaidžių naudojimas yra tarpinis dalykas tarp „tiesiogio“ 

ir „netiesiogio“ metodų. 
 Šautuvų sužeidimo galia visais praktiniais naudojimo atstumais yra užtektinai didelė. 
 Įprastu šautuvu galima patikimai pataikyti į didelį nejudantį taikinį (pvz. stovintį 

žmogų) iki 400 m atstumu. Į mažą nejudantį taikinį (pvz. sėdintį žmogų, atsirėmusį į 
palangę žmogų) galima pataikyti iš 300 m. Šaudant, šautuvą visuomet reikia pasidėti 
ant pagrindo. 

 Šautuvai optiniais taikikliais yra puiki priemonė. Jie dažnai leidžia „pergudrauti“ 
apsaugą dideliais atstumais! 
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 Iš šautuvo optiniu taikikliu galima patikimai pataikyti į mažą, prastai matomą, 
nejudantį taikinį (pvz. sėdintį žmogų, atsirėmusį į palangę žmogų) iš 600 m. 

 
Netiesiogis metodas: 

 Pasikėsintojai nemato aukos. Netiesiogis metodas yra mažiau pavojingas 
pasikėsintojams, tačiau ir mažiau veiksmingas. 

 Netiesiogis metodas reikalauja daugiau techninių žinių ir todėl išsilavinusio personalo. 
Priedo, yra sunkiau gauti reikiamų medžiagų. 

 Galimybės: 
a) sprogstamieji spąstai, pvz. mina su slėgio, traukimo ar atsilaisvinimo 

sprogdikliu, slapta sumontuojami aukos gyvenamosiose ar tarnybinėse 
patalpose. Auka pati sukelia sprogimą, pvz. atsisėsdama į kėdę, atidarydama 
spintos duris, atsiguldama į lovą ir t.t. Veikimas yra „kryptingas“. Todėl tereikia 
mažai sprogstamosios medžiagos (nuo 200 iki 500 g); 

b) sutelktinis užtaisas su laiko sprogdikliu slapta sumontuojamas aukos 
gyvenamosiose ar tarnybinėse patalpose ir automatiškai sprogsta praėjus 
norimam laikui. Veikimas – „nekryptinis“. Todėl reikia daugiau sprogstamosios 
medžiagos (visuomet naudoti ne mažiau nei 1 kg. Paprastai – žymiai daugiau!). 

 Tvirtų sienų patalpose (akmens ar betono konstrukcijų) sprogimo poveikis yra 
didesnis. Todėl užtaisas gali būti mažesnis. 

 Lengvų konstrukcijų patalpose (pvz. mediniuose ar sintetinių medžiagų barakuose) 
sprogimo poveikis yra mažesnis. Todėl užtaisas turi būti didesnis. 

 Uždarytos durys, langai ir langinės veikia kaip sandarikliai ir didina sprogimo poveikį. 
 Netiesiogis metodas turi savyje tam tikro sąstingio. Jis yra nelankstus. Kartą pradėti, 

įvykiai vystosi mechaniškai.  Nebegalima nieko pakeisti. Sprogstamieji spąstai – „akli“. 
Jie tiesiog sprogsta. Nesvarbu, ar į juos įkliūna pasiuntinys ar generolas! Tas pat galioja 
ir laiko sprogdikliams. Laikrodis tiksi, nežiūrint ar auka yra namuose, ar jau seniai juos 
paliko. 

 Sprogstamųjų spąstų ar užtaisų su laiko sprogdikliais talpinimas galimas tik tuomet, jei 
pavyksta surasti pagalbininkų tarp apsaugos ar pagalbinio personalo. Tai įmanoma tik 
pasikėsinimuose prieš žemesniuosius ar viduriniuosius funkcionierius. Aukštieji ar 
aukščiausieji funkcionieriai, dažniausia, yra stipriai apsaugoti, taip kad infiltravimas jų 
aplinkoje yra neįmanomas.  

 
Elgsena po įvykdyto pasikėsinimo: 

 Okupacinė valdžia izoliuos įvykio vietą ir seks gretimas gatves. Todėl negalima iškart 
po pasikėsinimo palikti miestą, reikia pasislėpti ir laukti, kol atslūgs didžiausias 
sujudimas. 

 Susirasti prieglobstį. 
 Pasikeisti drabužius. Senuosius drabužius – sudeginti. Pagrindimas: 

a) reikia daryti prielaidą, kad priešas aprangą atpažino ir ją aprašė paieškos 
lapeliuose; 

b) drabužiai gali būti susitepę krauju, purvini ar suplyšę. 
 Niekuomet nepasilikti viename būste ilgiau kaip vienai nakčiai. Pasikėsintojus 

perkraustyti iš vieno prieglobsčio į kitą. 
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 Apgyvendinti tuose gyvenamuose kvartaluose, kuriuose prieš tai naktį vykdytos kratos 
ir kurie dabar, tikėtina, bus palikti ramybėje.  

 Po kelių dienų palikti miestą ir „išeiti į mišką“, t.y. prisijungti prie partizanų junginio. 

 
102 pav. 

 
Civilio pasipriešinimo judėjimo vykdomi antpuoliai 
 
Bendrai: 

 Civilis pasipriešinimo judėjimas turi sugebėti per savo „kovos grupes“ vykdyti 
antpuolius (žr. ankstesnį psl.). 

 Kelios galimos užduotys: 
a) diversijos gerai įrengtuose objektuose, kur apsauga gali būti neutralizuota tik 

kovojant; 
b) politinių kalinių, įkaitų ir t.t. išlaisvinimas. 

 Puolimo padalinys skirstomas į: 
1. Apsaugos grupę. 
2. Priedangos ugnimi grupę. 
3. Šturmo grupę. 

 Apsaugos grupė izoliuoja puolamąjį objektą. 
 Priedangos ugnimi grupė dengia šturmo grupės ėjimą prie objekto. 
 Šturmo grupė įsiveržia į puolamą objektą ir įvykdo pačią užduotį (diversiją, kalinių 

išlaisvinimą ir t.t.). 
 
Pasiruošimas akcijai: 

 Okupacinė valdžia vėliau ieškos vykdytojų. Todėl dalyviai turi pasiruošti alibi, kad 
galėtų nekeldami įtarimų būti ne darbo vietoje. Paprasčiausia galimybė: apsimestinė 
liga. Pasipriešinimo judėjimui priklausantys gydytojai išrašo suklastotus nedarbingumo 
lapelius. Įmonės vadovybei ar bendradarbiams išsakyti ligos simptomai turi sutapti su 
gydytojo aprašyta liga. 



172 
 

 Detalus puolamo objekto išžvalgymas apima: 
a) priešo sargybos struktūrą (postų vietos, ugnies taškai, vielos užtvaros); 
b) apsaugos grupės pozicijas. Priedangos ugnimi grupės pozicijas. Parengties 

pozicijas. Šturmo grupės žygio kelią ir įsiveržimo vietą. 
 Puolant pastatus reikia pažinti ir sąlygas namo viduje: atskirų patalpų išsidėstymą, 

laiptus, duris, postų arba ginklų vietas, sienų storį ir konstrukcijas, perdangas, grotas ir 
t.t. 

 Pažinimo galimybės: 
a) statybos planų gavimas; 
b) statybose ar perstatymuose dalyvavusių architektų, darbų vykdytojų, 

statybininkų ir t.t. apklausa; 
c) pagalbinio personalo (pvz. valytojų, ūkvedžių ir t.t.) apklausa; 
d) kalėjimų atveju, buvusių kalinių apklausa; 
e) asmeninis pastato aplankymas pramanytu pretekstu, pvz. užklausos 

pateikimo, formuliaro atsiėmimo, remonto atlikimo ir t.t. 
 Kruopštus pasiruošimas puolimui kainuoja laiko. Tačiau jis su kaupu atsiperka 

sklandžia puolimo eiga, mažesniais nuostoliais, mažesnėmis šaudmenų sąnaudomis ir 
t.t. 

 Atsitraukimas yra pati pavojingiausia visos akcijos dalis. Todėl ji turi būti suplanuota ir 
parengta itin stropiai. 

 Skiriame tokias atsitraukimo galimybes: 
a) sutelktas atsitraukimas (pvz. transporto priemone); 
b) išskaidytas atsitraukimas į atskirus slaptuosius būstus; 
c) pasislėpimas kanalizacijoje. 

 Dažniausia, tos pačios akcijos metu naudojamos kelios galimybės kartu ar viena po 
kitos. 

 Šturmo grupei sutelktas atsitraukimas transporto priemone – pats tinkamiausias. 
 Priedangos ir apsaugos grupėms daugiau svarstytinas išskaidytas atsitraukimas ir 

pasislėpimas kanalizacijoje. 
 Slaptuosiuose būstuose ir kanalizacijoje išlaukiama, kol aprims priešo paieškos akcija. 

Tai gali užtrukti kelias dienas. Todėl turi būti sudarytos atitinkamos buvimo sąlygos. 
Turi būti gėrimų, maisto, medicinos priemonių ir t.t. Kloakoje: turi būti paruoštos 
sausos sėdėjimo ir gulėjimo vietos, pasirūpinta apšvietimu. 

 Apie kanalizacijos tinklo panaudojimą smulkiau rašoma knygoje „Gefechtstechnik“ 
(„Kovos technika“), II tomas, 53-64 psl. 

 
Akcijos vykdymas: 

 Akcija skaidoma į: 
a) priedangos ugnimi parengimas; 
b) privažiavimo kelių blokavimas; 
c) puolimas; 
d) atsitraukimas. 

 Priedangos ugnimi grupė įsitaiso namuose šalia puolimo objekto. Dažnai tam 
išsinuomojami butai ar ūkinės patalpos. Jei reikia, grupė užima pozicijas jau kelias 
dienas prieš akciją. Išardyti automatai ir lengvieji kulkosvaidžiai atnešami į vietą 
portfeliuose, įrankių dėžėse ir lagaminuose. 
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 Privažiavimo prie puolimo tikslo kelius blokuoja apsaugos grupė. Ji neleidžia užpultam 
priešui sulaukti paramos. Visų pirma, kalbama apie tai, kaip transporto priemonėms 
neleisti greitai atvykti. Priemonė: ugnies užtvara apšaudant arba važiuojamosios 
dalies blokavimas nevažiuojančiomis transporto priemonėmis. 

 Užpuolimo apšaudant atvejais postams tinka gatvių šlavėjai, monteriai ir t.t., kurie 
savo automatus ir rankines granatas laiko paslėptus karučiuose, įrankių dėžėse ir t.t. 
Jie atidengia ugnį į atvykstančias policijos ir kariuomenės automašinas.  

 Gatvės gali būti blokuotos nerangiu manevravimu sunkvežimiais arba imituotu 
autotransporto įvykiu. Dalyvaujantys vairuotojai kilusiame sąmyšyje gali lengvai 
pasitraukti. Tačiau gatves reikia blokuoti tik tuomet, kai užpuolimo vietoje vyksta 
kova. Antraip, tiktai iš anksto  į užpuolimo vietą prisiviliojama policija. 

 Šturmo grupės puolimas: Galima pulti ir dieną, ir naktį. Abi galimybės turi ir 
privalumų, ir trūkumų. Galutinį pasirinkimą apsprendžia specifinės vietos sąlygos. 

 Nakties puolimas: 
Privalumai: Šturmo grupė gali pasinaudoti tamsa priėjimui prie puolimo objekto. 
Civiliai gyventojai dėl draudimo išeiti yra namuose. Ginklus galima naudoti 
beatodairiškiau nei dieną, kai gatvėse yra daug pašalinių. 
Trūkumai: Priešas – budresnis. Parama ugnimi – sudėtingesnė. 

 Dienos puolimas: 
Privalumai: Priešas – mažiau budrus, nes nesitiki puolimo. Parama ugnimi – paprasta. 
Trūkumai: Atsitraukimas – labai apsunkintas. 

 

 
 

103 pav. Civilio pasipriešinimo judėjimo vykdomas antpuolis 
1. Šturmo grupė 
2. Priedangos ugnimi grupė 
3. Parengti atsitraukimo keliai:  - pasislėpimas kanalizacijoje 
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- išvažiavimas transporto priemone 
 

 
104 pav. Atsitraukimo dengimas po pavykusio antpuolio 

1. Atsitraukimo automašina su civilio pasipriešinimo judėjimo šturmo grupe, pvz. pagrobtas iš 
okupacinės kariuomenės sunkvežimis. 

2. Atpažinimo ženklas priedangos ugnimi grupei, išsidėsčiusiai išilgai atsitraukimo kelio, tam kad 
atsitraukimo automašina nebūtų apšaudyta ar sustabdyta saviškių. (Galimybė:  raudonai 
deganti žibintuvėlio lemputė vairuotojo kabinoje.) 

3. Vairuotojo vietos pagalbinis saugos šarvas prieš persekiojančių automašinų ugnį. Kadangi 
visuomet šaudoma tik lengvaisiais ginklais (pistoletais, automatais), pakanka maždaug 6 mm 
storio šarvo skardos. 

4. Pagalbinė kovotojų priedanga, pvz. smėlio maišiai ar žema šarvo (apie 6 mm storio) sienutė. 
Susėdę kovotojai ginasi automatų ugnimi ir mėtydami granatas. 

5. Priedangos grupė. Palankiose vietovės vietose sugulusi grupė, kuri tykoja persekiojančių 
mašinų. Tam yra tokios priemonės: 

a) užpuolimas apšaudant pistoletais ar automatais; 
b) skersai kelio pastatytas vežimas ar automašina; 
c) ant važiuojamosios dalies nutemptas cementinis vamzdis; 
d) skersai gatvės ištemptos vielos; 
e) miglos paskleidimas gatvėje dūminiais užtaisais (priešas turi saugodamasis 

atsitraukti į priedangą arba atsitrenkti į užtvarą, sustoti). 
6. Priešo automašina. 

 
 Dieną šturmo grupė susodinama dengtame sunkvežimyje ir atvežama tiesiai prie 

puolimo objekto arba į jį. Jei tik galima, naudok okupacinės kariuomenės automašiną. 
Ši maskuotė leidžia tau elgtis įžūliau. Šturmo grupės iššokimas priedangos grupei, jau  
esančiai pozicijose,  automatiškai reiškia komandą „Ugnis!“. 

 
 
Atviras sukilimas1  
[ 1 Istorijos pavyzdžiai iš Antrojo pasaulinio karo:  
- Prancūzija, 1944 m. Pasipriešinimo judėjimo (FFI) sukilimas Paryžiuje artėjant sąjungininkams. 
- Lenkija, 1944 m. Pogrindžio ginkluotųjų pajėgų sukilimas Varšuvoje, artėjant rusams. 
- Aukštutinė Italija, 1945 m. Partizanų sukilimas artėjant sąjungininkams.] 
 
Bendrai: 

 Atviras sukilimas yra paskutinė pasipriešinimo fazė. 
 Sukilimo vykdytojai yra: 
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a) kariniai partizanų junginiai; 
b) civilis pasipriešinimo judėjimas; 
c) gyventojų masės. 

 Pereik prie atviro sukilimo, kad pagreitintum priešo žlugimą. 
 Viskas priklauso nuo sumaniai parinkto momento. Sukilsi per anksti, sukilimas bus 

paskandintas kraujyje. Sukilsi per vėlai, praleisi vienintelę galimybę. 
 Laikas sukilimui yra atėjęs tuomet, kai priešas dėl įvykių karo laukuose yra nustumtas į 

gynybą ir užgrobtų teritorijų išlaisvinimas yra pasiekiamai arti. 
 Šalia grynai techninių privalumų, tokių kelio masiniams naikinimams, išmontavimams 

ir t.t. užkirtimas, atviras sukilimas teikia ir kitų pranašumų, kurių nereikėtų nuvertinti. 
Taip pvz. po karo tavo politinė pozicija valstybėje  naujai klostantis santykiams bus 
visai kitokia, žymiai stipresnė, jei didesnes krašto teritorijas atsikovosi pats, negu 
tuomet, jei pasyviai lauksi išlaisvinimo iš užsienio. 

 Sėkmei nusišypsojus, išsilaisvinimo kare gali netgi užtekti vien tik netiesiogės 
sąjungininkų pagalbos1 ir visai neprireikti jų sausumos kariuomenės dalyvavimo. Taip 
Šveicarija liks neužimta nei svetimųjų, nei sąjungininkų kariuomenės. Nes net ir 
sąjungininkus nėra lengva vėl išprašyti iš šalies. Visais atvejais, sunkiau, nei jų 
prisišaukti! 
[ 2 Aviacijos pagalba, ginklų ir šaudmenų tiekimas iš oro.]  

 Atviro sukilimo metu civilis pasipriešinimo judėjimas užima vietoves, kai tuo tarpu 
partizanų junginiai sudaro mobiliąsias ginkluotąsias pajėgas. 

 Kariavimo idėja yra tokia: 
a) atviru gyventojų sukilimu blokuoti priešui didesnėse gyvenvietėse susisiekimo 

kelius ir atsitraukimo ašis; 
b) tarpinėse vietovėse puldinėti žygiuojantį ar blokuotas komunikacijas atsikovoti 

norintį priešą mobiliaisiais partizanų junginiais (antpuoliai, užpuolimai su 
ribotais tikslais). 

 Turi būti plačiai išnaudojamas reljefas. 
 Sukilėlių būrius reikia formuoti didelėse, sunkiai kontroliuojamose vietovėse. 
 Mobiliųjų partizanų junginių puolimai turi būti vykdomi palankiose vietose (pvz. 

tarpekliuose), kad priešas negalėtų panaudoti savo pranašesnių priemonių. 
 Puolantys partizanų junginiai turi būti mažiausiai bataliono dydžio. 
 Kur išimties tvarka esame priversti kovoti mažiau palankioje vietovėje, priešas turi 

atsidurti mažiausia tarp dviejų ugnių. Prieš save – sukilėlių būrius, už savęs – puolantį 
partizanų junginį. 

 



176 
 

 
105 pav.  

Praktinis pavyzdys 
Po sunkių kovų ir pralaimėjimų kaimyninėje pietų valstybėje dalis priešo pajėgų atsitraukinėja per mūsų kraštą 
šiaurės kryptimi. Okupacinė kariuomenė Šveicarijoje prisijungia prie bendro atsitraukimo. 
 

Sukilėlių būrys didesnėje vietovėje ar mieste. Gyventojų padedamas civilis pasipriešinimo 
judėjimas blokuoja komunikacijas. 
 
Bataliono dydžio mobiliųjų partizanų junginių puolimai: 

- kai priešas turi eiti tarpekliais; 
- kai jis ruošiasi pulti sukilėlių būrį (atsikovoti blokuotas komunikacijas); 
- kai jis apeidamas sukilėlių būrį tarpinėje vietovėje sunkiai traukiasi, 

 
Besitraukiantys priešo daliniai. 
 

 
Pasirengimas sukilimui: 

 Nemaloni, bet neišvengiama pogrindžio kovos savybė yra ta, kad neįmanoma išsamiai 
pasirengti sukilimui. (Priežastis: priešlaikio atskleidimo pavojus). 

 Būsimo sukilimo dalyvių negalima supažindinti su daugeliu svarbių dalykų. Tu turi, 
paprasčiausia, tikėti jų įsitraukimu sukilimui prasidėjus.  Reikia daryti įtaką jų politinei 
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laikysenai, nepaverčiant jų paslapties laikytojais. Pirmoji sėkmė turi sukurti 
psichologines prielaidas jų įsitraukimui. 

 Rink miesto planus. Pastarieji kovoje gyvenvietėje vaidina tokį pat vaidmenį kaip ir 
žemėlapiai lauko mūšyje. 

 Išžvalgyk priešo atraminius punktus ir postus. 
 Tyrinėk priešo ypatybes. Stebėk jo gynybos pratimus ir daryk išvadas. 
 Ištirk palankiausias ginklų pozicijas kryžkelių, tiltų ir aikščių kontrolei. 
 Taktiškai svarbiuose taškuose (tiltai, kryžkelės ir t.t.) išsinuomok butus arba ūkines 

patalpas. Iš anksto įsikurk čia. Paruošk atskirus langus ginklų pozicijoms. 
 Ištirk bažnyčių bokštus ir aukštus namus stebėjimo vietoms. Aprūpink jas užmaskuotu 

telefono ryšiu. 
 Sudaryk svarbiausiųjų vietos įtvirtinimų sąrašą, kuriuos reiks įrengti sukilimo eigoje. 

Apskaičiuok medžiagų ir darbo laiko sąnaudas. 
 Sudaryk reikalingų medžiagų sąrašą: spygliuotosios vielos, lygiosios vielos, vielų 

užtvarų, vinių, apvaliosios medienos, lentų, smėlio maišų, įrankių, statybos mašinų ir 
t.t. 

 Sudaryk tiekimo šaltinių (geležies parduotuvių, statybinių prekių parduotuvių, 
dirbtuvių) ir turimų kiekių sąrašą. 

 
Vietinė sukilimo vadovybė didesniame mieste: 
 

 
106 pav. 

 
Slaptas vietos komendantas: 

 Buvęs aukštesnysis karininkas, valdininkas ar politikas. 
 Turi daugiau koordinavimo, nei vadovavimo uždavinių. 

 
Kovos būrių komendantas: 

 Buvęs štabo karininkas. 
 Vadovauja kovos veiksmams. 

 
Tarnybų vadas: 

 Buvęs aukštesnysis valdininkas, gerai išmanantis vietos sąlygas ir ryšius tarp atskirų 
miesto valdymo sričių.  

c) Rūpinasi, kad mieste tęstųsi gyvenimas sukilimo metu ir po jo. Bent dalinai 
perima vadovavimą viešosioms įmonėms. 1  
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[ 1 Kai viešosios įmonės sustoja, mieste greitai įsivyrauja nepakeliamos sąlygos. Kad išvengtume 
bado ir epidemijų, reikia išlaikyti veikiantį transportą, o taip pat elektros, dujų ir vandens 
tiekimą. Priedo, reikia prižiūrėti kanalizacijos sistemą. Viešųjų įmonių struktūrose pakeitimų 
daroma kiek įmanoma mažiau, kad būtų išvengta netikrumo ir veiklos pertrūkių.] 

 Aptarnauja gyventojus ir kovos būrius. 
 
Medicinos tarnyba: 

 Vadas: ligoninės vadovas, gydytojas ir t.t. 
 Kiekviename kvartale įrengia du medicinos pagalbos taškus. Tinkamos patalpos: 

sporto salės. 
 Įrengia tvarstymo punktus (po 1-2 kiekviename mieste). Tam naudojamos civilės 

ligoninės. Jų struktūrose nieko nekeičiama. 
 Surenka civilius gydytojus ir šiuos paskirsto per tvarstymo punktus ir medicinos 

pagalbos taškus. 
 Apžvelgia vaistines. Rekvizuoja jų medicinos priemonių atsargas. Kartu su transporto 

vadu organizuoja sužeistųjų transportą. 
 
Tiekimo tarnyba: 

 Vadas: didelės maisto įmonės valdytojas (pvz. Konsum, Migros, USEGO2 ir t.t.). 
[ 2 Šveicarijos maisto prekybos tinklai. -Vert.] 

 Įvertina mieste esančias maisto atsargas ir sukuria skirstymo struktūrą. 
 Kartu su transporto vadu organizuoja maisto išvežiojimą. 
 Stebi teisingą esamų atsargų skirstymą gyventojams ir kovos būriams. 

 
Transporto tarnyba: 

 Vadas: aukštesnysis miesto transporto įmonių funkcionierius. 
 Vadovauja tramvajų ir autobusų veiklai. 
 Iš rekvizuotų automašinų steigia papildomas transporto kolonas. 
 Organizuoja atsargų pervežimus, o taip pat ir sužeistųjų, medžiagų ir maisto 

transportą. 
 
Ryšių tarnyba: 

 Vadas: aukštesnysis telefonijos įmonės valdininkas. 
 Išlaiko veikiantį telefono tinklą. 
 Atjungia nuo tinklo priešo užimtas teritorijas. 
 Perima vietinę radijo stotį, kad sukilimo vadovybė galėtų kalbėtis su gyventojais. 
 Organizuoja spaustuvę, kad vietos komendantas galėtų leisti „žinių lapelius“ 

gyventojų informavimui ir instruktavimui. 
 
Techninė tarnyba: 

 Vadas: aukštesnysis miesto elektros, dujų ir vandens tiekimo funkcionierius. 
 Užtikrina vandens ir elektros tiekimą. 
 Atjungia tiekimą priešo užimtoms teritorijoms. 
 Vadovauja atstatymo darbams. 

 
Vietovės užėmimas: 



179 
 

 Miestuose ir didžiosiose gyvenvietėse priešas turi  po 1-2 atraminius punktus, o taip 
pat ir daug decentralizuotų policijos postų. 

 Atraminiai punktai yra mažiausiai kuopos dydžio. Juos išlaiko okupacinė kariuomenė 
(kariškiai). 

 Policijos postai yra maždaug skyriaus dydžio. Juos išlaiko vietos policija arba priešo 
policijos organai. 

 Kilus sukilimui atraminiai punktai ir policijos postai iškart puolami. 
 Atraminių punktų likvidavimu rūpinasi bataliono dydžio partizanų junginiai.1  

[ 1 žr. ankstesnį psl.] 
 Išbarstytų ir izoliuotų policijos postų, tiltų sargybų ir t.t. likvidavimas yra civilio 

pasipriešinimo judėjimo reikalas. 
 Kova už atraminius punktus ir policijos postus vykdoma pagal vietos  kovos technikos 

taisykles. Tau reikia išmanyti šį specialų kovos būdą. 2  
[ 2 Vietos kovos technikos tema yra gana plati. Šios knygos apimtį ji tiesiog išsprogdintų. Todėl žr. v.Dach 
leidinį „Gefechtstechnik“ (Mūšio technika), II tomas, 11 – 62 psl.] 

 
Policijos posto užpuolimas (žr. 108 pav.): 

 Puolimui skiriamas 20-25 žmonių padalinys. 
 Padalinys skirstomas į šturmo, laukimo, medicinos ir ryšio grupes. 
 Visuotino ginklų trūkumo pasekmė yra ta, kad tik maždaug viena trečioji puolimo 

padalinio dalis turi šaunamuosius ginklus. 
 Laukimo grupę apginkluok pagrobtais ginklais. Dabar tu turi beveik visą kovos būrį. 
 Greitai visas kvartalas bus sujudęs. Prisijungs savanoriai ir išlygins galimus nuostolius. 
 Pakviesk gyventojus ir pradėk statyti užtvaras, kad sustabdytum priešo tankų 

kontrpuolimą. 
 
Vietovių gynyba: 
 
Priešo pajėgų mobilusis rezervas susideda iš mechanizuotų policijos pulkų. Todėl, pirmiausia, 
turi tikėtis tankų puolimo. Kadangi disponuoji tik nedaugeliu sunkiųjų ir toliašaudžių 
prieštankinių ginklų, privalai koncentruotis ties „kova prieš tankus“. Turi įvaldyti šią specialią 
techniką. 
 
Tema yra tikrai plati. Kad neišsprogdintume šios knygos apimties, pateikiame tik būtiniausius 
dalykus. Tačiau tu turi žinoti daugiau! Todėl taip pat žr. v.Dach leidinį „Gefechtstechnik“ 
(Mūšio technika), III tomas, 158 – 175 psl. 
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107 pav. 

 
Okupacinės kariuomenės atraminis punktas (sustiprinta kuopa). Savyje apima ir politinės 
policijos vadovybę ir vietos būstinę. 

 

 ○ Nuo skyriaus iki būrio dydžio tiltų sargybos. 

 ●   Skyriaus dydžio izoliuoti policijos postai. 
Nuo skyriaus iki būrio dydžio civilio pasipriešinimo judėjimo kovos grupė, su rankiniais 
šaunamaisiais ginklais ir rankinėmis granatomis. 
 
Bataliono dydžio partizanų junginys, su sunkiaisiais pėstininkų ginklais (kulkosvaidžiais, 
minosvaidžiais, beatatrankiais pabūklais. 

 
 
Grupė Ginkluotė Užduotis 
Šturmo grupė 
5-7 žmonės1 

1 automatas 
2-3 pistoletai arba šautuvai 
1-2 rankinės granatos arba sutelktiniai užtaisai 

Likviduoti policijos postą 

Laukimo grupė 
10-12 žmonių 

Neginkluoti. Teturi tik padegamojo skysčio 
butelius kovai prieš tankus. 

Laukia užmaskuotoje pasaloje. Po 
sėkmingo antpuolio bus apginkluoti 
pagrobtais ginklais. 

Medicinos grupė 
2-3 moterys ar 

mergaitės 

Tvarsliava, neštuvai Paruošia sužeistuosius transportavimui 
ir paslepia juos butuose. 

Pasiuntiniai 
2-3 jaunuoliai 

Dviračiai Palaiko ryšį tarp atskirų grupių, o taip 
pat su vadaviete. 

 
[ 1   Nr. 1: grupės vadas, automatas.    

Nr. 2: Atjungia telefono liniją. Jokių šaunamųjų ginklų, tik kirvis ir durklas. 
Nr. 3: Stebėtojas. Įspėja šturmo grupę apie patrulį ir t.t. Jokio šaunamojo ginklo, tik kirvis ir durklas. 
Nr. 4-6: Po vieną pistoletą arba šautuvą, likviduoja posto įgulą. 
Nr.7: rankinės granatos arba sutelktiniai sprogstamieji užtaisai.] 
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 Blokuok komunikacijas vietovės viduje. Tuomet priešas tik ribotai tegalės pasinaudoti 

savo pranašesnėmis sunkiosiomis priemonėmis (tankais, aviacija, artilerija). 
 Pastatų grupės yra stiprūs atraminiai punktai. Gerai įrengti, jie gali atsilaikyti ilgai. Net 

ir po stipriausio apšaudymo ar bombardavimo rūsiai ir griuvėsiai teikia užtektinai 
patikimą priedangą. 

 Griuvėsiuose gynėjai randa pagalbą prieš tankų puolimus. Neaprėpiami griuvėsių 
laukai teikia gerą galimybę artimosios kovos ginklais ir pagalbinėmis priemonėmis 
naikinti puolančius tankus.  

 Net visuotinos gyventojų paramos atveju tavo pajėgų nepakanka visiems pastatams 
užimti. To karine prasme nė nereikia. Visiškai užtenka, jei įrengsi atraminius punktus 
svarbiausiose vietose (prie tiltų, kryžkelėse, stotyse ir t.t.). 

 Reikia užimti tik tvirtos konstrukcijos pastatus: mokyklas, kareivines, gamyklas, 
valdžios įstaigas ir t.t. 

 Erdvę tarp atraminių punktų seka šturmo grupės. 
 Su gyventojų pagalba nuolatos stebėk visą miesto teritoriją. Taip niekuomet nebūsi 

užkluptas netikėtai. 
 Pajėgų paskirstymas: 

 
108 pav. 

 
Atraminių punktų įrengimas: 
Pritrauk gyventojus pagalbiniams darbams. Nusivylusių ir pasiruošusių viską iš savęs išspausti 
dirbančių žmonių masė yra tavo didžiausias triumfas.  Jų parama gali atraminius punktus 
paversti tvirtovėmis per laikotarpį, skaičiuojamą valandomis, o ne dienomis. Darbo planai, 
medžiagų sąrašai, tiekimo šaltiniai, atskirų priemonių svarbos tvarka ir t.t. yra paruošta jau 
prieš sukilimą. 
 
Žmonės gali: 

 pilti smėlio maišus; 
 apsaugoti langus vielų pynute prieš rankinių granatų įmetimą; 
 užbarikaduoti duris; 
 sustiprinti sienas; 
 statyti prieštankines ir priešpėstines užtvaras; 
 daryti pralaužas sienose ir priedangos tvoras; 
 pildyti padegamuoju skysčiu butelius; 
 gabenti į atraminį punktą šaudmenis, vandenį ir maistą. 

 
Vidinė atraminių punktų struktūra: 
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 Kiekvienas atraminis punktas susideda iš 2-3 pastatų. Atskiri pastatai turi būti 
savitarpiai dengiami ugnimi ir kartu saugoti taktiškai svarbius taškus (tiltus, kryžkeles, 
aikštes ir t.t.). 

 Kiekvienas pastatas turi būti dengiamas ugnimi iš gretimų pastatų iš mažiausiai dviejų, 
o geriau – trijų pusių. 

 Atskiruose pastatuose visais atvejais užimami rūsys ir pirmasis aukštas. Pagal 
aplinkybes gali būti dalinai užimami ir aukštesni aukštai. 

 Apatinių aukštų durys ir langai stipriai užbarikaduojami. Paliekami tik siauri šaudymo 
plyšiai. Atskiri ginklai per vidinių sienų plyšius gali apšaudyti vidines patalpas. 

 Svarbiose vietose, pvz. už šaudymo angų, sienos sustiprinamos prieš kulkosvaidžių 
ugnį (pvz. smėlio maišais ir t.t.). 

 Šaudymo planas lemia, kurie ginklai: 
a) nukreipiami į komunikacijas; 
b) skirti užimtų pastatų savitarpei apsaugai. 

 Kulkosvaidžiai statomi pirmajame aukšte arba rūsyje ir apšaudo gatves. 

 
109 pav. 

 
Kiekvienas atraminis punktas susideda iš 2-3 pastatų. Atskiri pastatai turi būti savitarpiai dengiami ugnimi ir 
kartu saugoti taktiškai svarbius taškus. Kiekvienas pastatas turi būti dengiamas ugnimi iš gretimų pastatų iš 
mažiausiai dviejų, o geriau – trijų pusių. 
 

 Automatai dengia kaimyninių pastatų fasadus. 
 Snaiperiai su šautuvais optiniais taikikliais tykoja viršutiniuose aukštuose, kad išvestų 

iš rikiuotės priešo stebėtojus, vadus arba ypač gerai dengiamus ginklus. 
 Reaktyviniai granatsvaidžiai nukreipiami į tuos punktus, į kuriuos priešas kaip paramą 

artima ugnimi gali pasiųsti tankus. 
 Su komuliatyvinio veikimo šautuvinėmis granatomis ir padegamojo skysčio buteliais iš 

viršutinių aukštų kovojama prieš tankus, privažiavusius iki pat užimtų pastatų. 
 Minosvaidžiai statomi vidiniuose kiemuose. Jų ugnis nukreipiama prieš numanomas 

priešo pozicijas. 
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 Durų ir langų apsaugai nuo puolimo viršutiniuose aukštuose pastatomi rankinių 
granatų metikai. 

 Kiekviename pastate išskiriamas automatais ir rankinėmis granatomis ginkluotas 
rezervas. Užtenka 3-4 žmonių. Šie kontratakuoja, kai įsiveržia priešas. 

 Pagal aplinkybes dar išskiriamas atraminio punkto rezervas. Šis turi 5-8 žmones ir 
susideda iš geriausiai išlavintų žmonių. 

 Jei įmanoma, reikia nutiesti dengtus susisiekimo takus tarp skirtingų pastatų. Tam 
padaromos pralaužos sienose ir pastatomos apsauginės tvoros. Dažnai gali būti 
panaudojama ir kanalizacija. 

 Kiekviename atraminiame punkte turi būti paruošti šaudmenys, maistas ir medicinos 
priemonės. Taip pat ir vanduo gėrimui, gesinimui ir sanitarijos tikslams. Prieš gaisro 
kilimo gresmę reikia imtis esminių priemonių. 
 

Ispaniški raiteliai 
Ispaniški raiteliai tinka: 

a) ant kieto grunto, kur negalima įkalti kuolų; 
b) namų įėjimų užtvaroms; 
c) greitam gatvelių pertvėrimui žiedinėje 

gynyboje; 
Medžiagos: 

11 ilginių m apvalios medienos, 8-10 cm skersmens 
12 m rišamosios vielos, 2 mm skersmens 
12 vinių, 140 mm 
20 kabių 
50 m spygliuotosios vielos 

Gaminimo eiga: Du mediniai kryžiai prikalami prie 
ilgos karties, spygliuotoji viela tempiama per kryžių 
viršūnes bei tvirtinama kabėmis ir, galop, spirale 
tiesiama aplink visą gaminį. 
Darbo organizavimas. Rekomenduojamas toks darbo 
pasidalinimas. Viena grupė kala kryžius. Kita grupė 
tempia spygliuotąją vielą, sukdama ant dviejų 
kryžiokų. 
 
Paprastos tvoros 
Paprastos tvoros tinka atraminių punktų žiedinei 
gynybai. Kur galima, kliūtį įrengti už tvorų, gyvatvorių, 
krūmynų ir t.t. (maskuotė). 
Medžiagos 100 m gyvatvorės ilgiui: 
35 stulpai, 160 cm ilgio, 8-10 cm skersmens 
70 kuolų, 60 cm ilgio, 5-8 cm skersmens 
600 m spygliuotos vielos 
300 kabių 
Taupant stulpus, galima naudoti tvoras, medžius ir t.t. 
Darbo organizavimas: Viena 3-jų žmonių grupė ruošia 
stulpus ir kuolus. 3-jų žmonių grupės kala stulpus. 3-jų 
žmonių grupės tempia vielą. Grupių skaičius priklauso 
nuo darbo tempo. Pradžioje ruošiami stulpai, po to 
kalami stulpai ir, galop, forsuojamas vielų tempimas 
(prisijungia atsilaisvinusieji žmonės). 
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Tankai sveria 35-50 tonų. Jų tūris – atitinkamai 
didelis. Gatvės grindinio išardymo nepakanka. Reikia 
įrengti masyvias užtvaras, pvz. dvi eiles apverstų 
tramvajaus vagonų arba 4-6 eiles skersai sustatytų ir 
viena į kitą įremtų automašinų. Užtvaros nėra 
neįveikiamos, tačiau jos priverčia tankus elgtis 
atsargiai ir manevruoti. Užtvaras turi ginti šauliai ir 
padegamojo skysčio butelių svaidytojai. 
 
 
Butaforija / greita užtvara: Padėk skersai kelio kelias 
eiles apverstų dubių lėkščių, t.y. dugnais į viršų. Iš toli 
jos atrodo kaip padėtos prieštankinės minos ir 
priverčia tanką elgtis atsargiai. 
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Silpnosios tanko vietos 
1. Guminiai varomųjų ratų apvadai.  Jautrūs padegimo priemonėms. 
2. Motoro aušinamo grotelės. Jautrios padegimo priemonėms. 
3. Bokštelio kaklas. Jautri didesniems nei 5 kg sprogstamiesiems užtaisams. 
4. Įlipimo liuko dangtis. Jautrus didesniems nei 5 kg sprogstamiesiems užtaisams. 
5. Periskopas (stebėjimo įrankiai). Jautrus automato ir šautuvų ugniai. 
Kita tanko silpnybė glūdi apšaudymo aukščio ribotume. Tanko ginkluotės vertikalaus kreipimo gebėjimas 
yra mažas. Todėl žemės atžvilgiu atsiranda neapšaudomas kampas. Šioje erdvėje prie tanko galima  prieiti. 
Kai bokštelio liukas uždarytas, tanko kulkosvaidis yra neveiksnus. 

 
Silpnosios šarvuočio vietos 

1. Motoro aušinimo grotelės. Jautrios padegimo priemonėms. 
2. Stebėjimo anga.  Jautri padegimo priemonėms. 
3. Iš viršaus atvira įgulos sėdėjimo vieta. Jautri rankinių granatų įmetimui ir apšaudymui iš aukštesnių 

vietų. 
4. Padangos.  Jautrios padegimo priemonėms ir apšaudymui iš rankinių ginklų. 

 
Padegamojo skysčio buteliai: 

 Ypač tinka plonasieniai, išgaubti buteliai. Prastai tinka nedidelio tūrio storasieniai 
buteliai. 

 Butelius užpildyti benzinu, žibalu ar spiritu. 
 Butelius užpildyti kupinus. Nevisai užpildytuose buteliuose susidaro metikui 

pavojingas sprogstamas benzino ir oro mišinys. 
 Butelio kamštį įspausti iki galo. 
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 Izoliacine juosta, pleistru, klijuojamąja juosta ar virvele prie butelio pritvirtinti  saują 
plovimo plaušo ar vatos. 

 Padegamąją medžiagą prieš pat metimą sudrėkinti benzinu. 
 Padegamąją medžiagą padegti degtuku, žvake ir t.t. ir butelį iškart mesti. 
 Krisdamas butelis sudūžta ir ištekėjęs benzinas užsidega nuo degančios vatos. 
 Niekada nemesti tik vieno butelio! Padegamojo skysčio butelius mėtyti visuomet 

serijomis po 10 ar 15 metimų į tą patį taikinį. 
 

 
114 pav. Padegamojo skysčio butelis sudūžta į tanko bokštelį 
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Bendras įvairių priemonių veikimas 
Prieštankinės grupės vadovaujasi pagrindine taisykle: 

1. Sustabdyk 
2. Izoliuok 
3. Sunaikink 

Tankų užtvara priverčia priešą sustoti ir manevruoti. Stovinčius tankus ir šarvuočius yra lengviau sunaikinti. 
Šaulių grupės apšaudo lydinčius pėstininkus ir išlipančias tankų įgulas automatais ir rankinėmis granatomis. 
Padegamojo skysčio metikai ir sprogdintojai naikina šarvuotąsias transporto priemones. 
Borto ginklai, dažniausiai, yra nukreipti į priekį (t.y. važiavimo kryptimi). Todėl tankai puolami iš viršaus, šono 
arba galo. 
 
Kam reikia prieiti prie tanko (pvz. sprogdintojų grupei), artinasi įstrižai iš galo. 

1. Automatai 
2. Rankinių granatų metikai 
3. Padegamojo skysčio butelių metikai 
4. Sprogdintojai sutelktiniais užtaisais 

 


