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Įžanga 
 

Leidėjo žodis 

Leidėjas supranta, kad ėmėsi keblaus ir nelinksmo darbo. Vis dėlto, totalaus karo amžiuje, kur 
kovojama ne tik dėl materialių, bet ir pasaulėžiūros dalykų,  šiais klausimais užsiimti būtina. 
 
Gali atsitikti, kad kare neteksime didesnės teritorijos dalies, o gal, išvis, visų valstybės žemių. 
Kariuomenė iš esmės gali būti nugalėta, net jei ir ilgesnį laiką išsilaikytų atskiros sritys Alpėse. 
 
Didesnioji kareivių, taip pat ir civilių gyventojų dalis mūšius pergyvens. Tad kyla klausimas, ar po 
kariuomenės žlugimo išgyvenusieji  turėtų būti  lojalūs naujųjų valdančiųjų pavaldiniais, kurie 
patenkinti savimi lauktų pagalbos ir išlaisvinimo iš užsienio, ar ankstesnioji kova turėtų būti kita forma 
tęsiama visomis priemonėmis. 
 
Galime laukti, kad esant dideliam gyventojų laisvės troškimui  iš vienos pusės ir beatodairiškam galimo 
priešo nuožmumui iš kitos pusės,  trumpiau ar ilgiau būtinai vyks susidūrimai tarp okupacinės valdžios 
ir nugalėtųjų. Todėl nebus visiškai bereikalinga suprasti partizaninio karo atmosferą, techniką ir 
taktiką. 
 
 
Šveicarijos puskarininkių  sąjungos centrinės valdybos įžanginis žodis „Pasipriešinimas iki galo“ 

Tarkim, Šveicarija tapo karo zona! Įsiveržė pranašesnės priešo pajėgos. Įvairiose vietose atakuojami 
mūsų padaliniai. Jiems pavyko išsprūsti iš užpuolikų. Jie dar turi savo ginklus ir įrangą. Jie trokšta 
kovoti, priešintis iki galo! Tačiau kaip? 
 
Arba: Priešas užėmė vieną miestą. Gyventojai pateko į  jo rankas. Ką daro šiuo atveju darbininkas, 
tarnautojas, laisvasis amatininkas? Ką daro mokytojas, laikraščio redaktorius, gydytojas, savivaldybės 
tarnautojas? Ką daro namų šeimininkės? Ką daro geležinkeliečiai, pašto tarnautojai, policininkai? 
 
Ką daro kareiviai? Ką daro civiliai? 
 
Ar vieni meta ginklus pripažinę bet kokio  pasipriešinimo beviltiškumą?  
 
Ar kiti pamaldžiai laukia tolesnio likimo arba tarnauja priešams? 
 
Tiek daug klausimų – tačiau kur atsakymai į juos? 
 
Viena yra tikra – priešas nepasigailės. Vieno, dešimčių, šimtų, tūkstančių žmonių gyvybės bus 
nesusimąstant ir beatodairiškai atimamos, jei tik tai pasitarnaus jo tikslui. Paimtas į nelaisvę kareivis 
sulauks  tremties, priverčiamųjų darbų arba mirties. Tačiau to paties sulauks ir darbininkas, 
tarnautojas, laisvasis amatininkas, namų šeimininkė. 
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Priešas nedarys skirtumo , o ir naujausia istorija moko, kad vienaip ar kitaip reikia laukti fizinio 
nugalėtųjų sunaikinimo. Kartais jis tik kuriam laikui atidedamas. 
 
Karininkas, puskarininkis, mokytojas, redaktorius, kiekviena moteris ir kiekvienas vyras, kurie kada 
nors kaip nors nepagarbiai pasisakė apie priešo ideologiją, kurie prieš karą agitavo už demokratiją ir 
laisvę, kvietė priešintis diktatūrai ir despotijai – visi jie įrašyti į sušaudytinų ir tremtinų asmenų sąrašą. 
Tai turime labai aiškiai suprasti! 
 
Tad ką daryti, kai priešas įsiveržia į šalį?  Ką daryti, kai kiekvienai bendrapilietei ir kiekvienam 
bendrapiliečiui gresia nelaimė ir mirtis, nesvarbu ar jie nori likti pasyvūs ar aktyvūs? Mes manome, 
kad geriau gintis iki galo! Manome, kad kiekviena šveicarė ir kiekvienas šveicaras turi priešintis! 
Manome, kad priešas užgrobtoje teritorijoje negali nė minutei pasijusti ramiai. Kad turime jam kenkti, 
prieš jį kovoti, kur tik ir kaip tik tam atsiras galimybė! Visu tuo pasakėme aiškiai, kuriam tikslui tarnaus 
šis veikalas. 
 
Pirmiausia, karo atveju organizuotai priešinasi kariuomenė. Mūsų pareiga - visomis jėgomis 
pasirūpinti, kad kariuomenė išliktų pajėgi ir pakankamai apginkluota. Norime, kad tai būtų gerai 
suprasta. 
 
Tačiau mes norime taip pat ir paruošti tautą tam atvejui, jei mūsų kariuomenės dalis bus sutriuškinta, 
išsklaidyta ar apsupta. Tam atvejui, jei belaisviams pavyks pabėgti, jei civilių gyventojų dalis patirs 
priešo priespaudą. Norime jiems parodyti, kad tokiais visų blogiausiais atvejais pasipriešinimas tikrai 
nėra bergždžias, o pirmiausia, tai - mūsų pareiga. 
 
Mūsų veikalas padės šį pasipriešinimą padaryti veiksmingą, jis užkirs kelią tam, kad šveicarės ir 
šveicarai nenaudingai ir dėl žinių  bei įgūdžių trūkumo pralietų kraują ar prarastų gyvybes. Mums, 
tikriausia, paprieštaraus, kad yra neteisinga ir kvaila, viešai apie visą tai kalbėti bei  rašyti ir pranešti  
galimam priešui, ką mes ketiname daryti, jei jis mus užpuls. Mes taip nemanome ir galvojame, kad 
viešai pareikštas ketinimas priešintis iki galo priklauso toms priemonėms, kurios, svarstant visus 
planuojamos „Akcijos Šveicarija“ „už“ ir „prieš“ argumentus, užpuoliką privers susimąstyti ir atsisakyti 
savo planų.  
 
Tuo tikslu ir pateikiame šį veikalą visuomenei ir tikimės, kad jis sulauks tūkstančių skaitytojų. 
  



11 
 

Partizaninio karo operacijų, taktikos ir technikos pagrindai 
 

Partizaninis karas ir civilis pasipriešinimas Šveicarijos krašto gynyboje 

Mes tikime širdies jėga! 
Mes tikime, kad galų gale triumfuos teisė ir žmoniškumas, o ne jėga ir neapykanta! 
Mes tikime, kad Dievas yra ne stipresniųjų batalionų, bet teisesnio reikalo pusėje!  

 
Nuolatinis modernios ir karui pakankamai apginkluotos  bei išlavintos kariuomenės išlaikymas yra 
svarbiausias Šveicarijos krašto gynybos rūpestis. Tačiau kartu negalime apleisti ir antraeilių uždavinių. 
Vienas iš jų – būtinybė pasiruošti partizaniniam karui ir civiliniam pasipriešinimui. 
 

*  *  * 
 
Problema: 
 
Mes kažin ar būsime užpulti atskirai. „Akcija Šveicarija“ bus  daugiau šalutinis veiksmas pasauliniame 
kare. 
 
Visą pasaulį apimančiose kovose labai tikėtina, kad iš didesnės teritorijos dalies, kuri globaliai žiūrint 
tėra tik pakraštys, laisvasis pasaulis turės pasitraukti. Todėl negalime savo kariuomenės atitraukti 
dideliais atstumais, bet turime kaip šveicarai kovoti ten, kur stovime, t.y. Šveicarijoje. Ir kadangi vieni 
mes negalime „laimėti“ ir netgi „pirmame etape“ pasmerkti pralaimėti, „antrame etape“ mums 
telieka klampus partizaninis karas ir civilinis pasipriešinimas, kol mus išlaisvins didysis laisvojo pasaulio  
kontrpuolimas. 
 
Esant tokiai ypatingai padėčiai geriau jau rinktis „visuotinį pasipriešinimą“ nei kapituliavimą. Jei 
norime išvengti vergystės, neturime liautis kovoję vien tik todėl, kad sausumos kariuomenė yra 
sumušta. Tapo atgyvena įsitikinimas, kad karas tėra tik kariuomenės reikalas ir kad kovą lemia ir baigia 
vien tik kariuomenės pergalė ar pralaimėjimas. Šiandien jau nebeužtenka organizuotos kariuomenės 
kovos iki skaudžios pabaigos ir po to einančio kapituliavimo bei pasidavimo! 
 
Mūsų šansai partizaniniame kare yra tokie: 
 
Kuo karas apims platesnį pasaulį ir kuo labiau priešas turės išskaidyti savo pajėgas, tuo mažiau dalinių 
jis galės skirti užimtų žemių ilgesniam išlaikymui. Jam santykinai nesunku sutriuškinti mažą 
kariuomenę, tačiau tai tik mažmožis, palyginus su sunkumais atsilaikyti prieš atkakliai metų metais 
vykdomą partizaninį karą. 
 
Patirtis rodo, kad sėkminga kova partizaniniame kare reikalauja ženklaus pėstininkų skaičiaus 
pranašumo. Dar daugiau, tik gera pėstininkija gali tikėtis ilgalaikės sėkmės. Ši didumu pranašesnė 
pėstininkija dauguma atvejų negali būti pakeista šiuolaikine sunkiąja technika (tankais, lėktuvais), nes 
partizaniniame kare mašinos mažiausiai gali pakeisti žmones. 
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Jei mes turėsime tik 30 000 partizanų, kad ir susirinkusių iš sutriuškintos kariuomenės (bent 10% 
kariuomenės), tai priešas atsilaikymui partizaniniame kare privalės nuolatos laikyti krašte nuo 100 000 
iki 150 000 kareivių (8-12 divizijų). 
 
Grubūs skaičiavimai iš patirties:  Vienam užgrobtam kvadratiniam kilometrui 2 okupaciniai kariai. 
Partizanų įveikimui (valymui): išankstinė sąlyga - penkiagubas karių pranašumas! 
 
Kadangi užimta bus ne vien tik Šveicarija, tai priešas turės kitur išlaikyti dar daugiau okupacinės 
kariuomenės. Kadangi jis dar kartu kovoja ir su pasaulinėmis pajėgomis, mūsų šansai atsilaikyti 
partizaniniame kare atrodo visai neblogi, priešingai nei galėtų pasirodyti pirmu žvilgsniu. 
 
Bet kuriuo atveju, visame pasaulyje organizuotas partizaninis judėjimas galėtų smarkiai palengvinti 
kariuomenių kovas. Europos užėmimas (o jau tikrai turėjimas iš to naudos) bus praktiškai 
neįmanomas, kai visi kraštai sukils į partizaninį karą ir civilinį pasipriešinimą. 
 

*  *  * 
 
Kai šveicarų kariuomenė žlugs, kapituliuos ir bus paimta į nelaisvę (skaityk „vergovę“), priešui bus 
santykinai lengva nedidelėmis priemonėmis  ir penktajai kolonai padedant, ji egzistuoja ir pas mus, 
„nuraminti“ demoralizuotą kraštą  ir mūsų ūkio potencialą organizuoti ir išnaudoti savo karo tikslams. 
 
Nesipriešinimas ir klaidingas atsidavimas neišvengiamam likimui tik didina priešo sėkmės (galutinės 
pergalės) tikimybę visą pasaulį apimančioje kovoje. Tuo savos kančios prailginamos ir padidinamos, o 
ne sumažinamos ar sutrumpinamos, kaip klaidingai manoma. 
 
Po organizuoto kariuomenės pasipriešinimo žlugimo neturi sekti oficialus kapituliavimas. Tuo būdu, 
mes turime būti pasiruošę abiems karo būdams. Kaip tik todėl, kad mes silpni ir lemiamame 
antpuolyje  – ar tai mums patinka ar ne - ilgam ar trumpam pralaimėsime  „reguliarųjį“ karą. Šis 
„pirmasis etapas“ mūsų likimo toli gražu dar nenulemia. Nes po jo seka atkaklus ir pasauliniu mastu iki 
priešo galutinio pralaimėjimo kovojamas partizaninis karas ir civilis pasipriešinimas. Būtų klaidinga iš 
baimės, klaidingo garbės supratimo ar atgyvenusio požiūrio atsisakyti partizaninio karo, šio, plačiai 
žvelgiant, stipraus, jėgas kaustančio ginklo. Jis juk yra aštriausias ir labiausiai atgrasantis mažos 
valstybės ginklas. Priešas mielai sveikins mūsų sutrikimą, tačiau tikrai už jį neatsilygins. Tironui nieko 
nėra maloniau, kaip savanoriškas aukos nusiginklavimas. Ir tam galų gale pasitarnautų oficialus 
kapituliavimas ir partizaninio karo atsisakymas. 
 
Už ir prieš partizaninį karą: 
 
Partizaninio karo priešininkai nuolat pateikia 3 pagrindinius argumentus: 

1. Partizaninis karas žeidžia ne tik priešą, bet ir savos valstybės, taip vadinamą, „vidinę tvarką“. 
2. Partizaninis karas iššaukia žiaurias represijas, o tuo pačiu ir didelę gyventojų netektį. 
3. Pažeidžiami  „Karo įstatymai ir papročiai“. 
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Pirmajam argumentui galima paprieštarauti taip: 
- Politinė tvarka, kokią mes teigiame, vieninteliam galimam priešui atėjus, nebeegzistuos. 
- Šiuolaikiniai karai yra „pasaulėžiūros“ karai, kuriuose kovojama už būti ar nebūti. Šiandien 

tikslas nebėra karinė pergalė, bet įtraukimas į ideologinę valdžios erdvę. 
- Kas atsisako pasipriešinimo, po karo atėjus taikos metui bus morališkai žlugęs  ir praras, jei ne 

pasisakymo teisę, tai politinę įtaką tikrai. 
- Kas su priešu ar jo parankiniais aktyviai ar pasyviai bendradarbiauja, pralaimi karą, o kartu dar 

ir garbę. 
- Tačiau kuris aktyviai dalyvauja pasipriešinime, gali tik padidinti savo politinę ir moralinę įtaką 

pokariu. 
 
Antrajam argumentui galima paprieštarauti taip: 

- Užėmimo laikotarpis totalitaraus priešo atveju visuomet bus susijęs su žmonių ir turto 
aukomis. Net ir savanoriškas partizaninio karo atsisakymas nedaug ką pakeistų. Jei leisime 
priešui netrukdomai įsikurti ir mūsų teritoriją išnaudoti savo  karo tikslams, mes pakliūsime po 
kovojančio laisvojo pasaulio aviacijos dalinių kūju. 

- Abejojant, geriau yra kaip pasipriešinimo dalyviui žūti kovoje su krašto priešu, negu kaip 
fabrike priešui dirbančiam vergui būti draugų tolimųjų ginklų užmuštam! 

- Gyventojai,  jei ne iškart, tai tikrai vėliau, ims kovoti su totalitariam režimui atstovaujančiomis 
okupacinėmis pajėgomis.  Nes ir tas , kuris tiesiog nori išlikti gyvas, anksčiau ar vėliau sukils 
prieš jam primestą amžiną ir brutalią prievartą.  

- Už pažiūras ir politinius įsitikinimus visuomet aršiau kovojama nei už duonos kąsnį! 
- Kovos veiksmų ištakos beveik išimtinai yra afekto veiksmai. 

 
Trečiajam argumentui galima paprieštarauti taip: 

- Dėl negailestingo totalitarių jėgų kariavimo būdo karo papročiai tapo laukiniai ir grubūs. Mes 
apgailestaujame dėl to, bet negalime nieko pakeisti.1  
[1Istoriniai Antrojo pasaulinio karo pavyzdžiai. 
Nacionalsocialistų koncentracijos stovykla. Bandymas sunaikinti ištisas rases ar gyventojų sluoksnius, pvz.  žydų 
persekiojimas. “Einsatzkomandos” (“Veiksmo “ daliniai) užimtoje Rusijoje ir t.t. Nacionalsocialistams valdant žuvo 
(mirė iš bado, nuo vergiško darbo, buvo nužudyti, dingo be žinios) 6 milijonai žydų, 7 milijonai rusų civilių, 4,2 
milijonai lenkų civilių, 130 000 Vokietijos pasipriešinimo dalyvių ir t.t.   

- Ištrėmimas prievartos darbams 
a) Nacionalsocialistų ištremtieji iš užimtos Europos į Vokietiją . Pvz. „Ostarbeiter“ (rytų 

darbininkai). Prievartinis 2 milijonų rusų civilių įdarbinimas (pusė iš jų – moterys). 
b) Rusų prieš, per ir po Antrojo pasaulinio karo  ištremtieji iš jų užimtų teritorijų. 

- Nežmoniškas elgesys su karo belaisviais. Iš 5,7 milijonų rusų belaisvių nelaisvėje žuvo 2,6 milijonai. 
- Metus ir dešimtmečius trukęs neteisėtas vokiečių karo belaisvių laikymas Rusijoje (darbo vergovė). 
- Masiniai trėmimai ir priverstiniai iškeldinimai, pvz. rusų vykdytas Baltijos kraštuose, Rytprūsiuose ir t.t. 
- Nugalėtųjų moterų paskelbimas atskirų kareivių „karo grobiu“. Rusų armija. Iljos Erenburgo 

atsišaukimas.] 
 

- Nuo tokios įvykių eigos negalime užsimerkti  ir turime - ar tai mums patinka, ar ne – padaryti 
tinkamas išvadas! Taip vadinamas Antrojo pasaulinio karo „partizanų  siautėjimas“ buvo žymia 
dalimi tiesiogis nugalėtųjų atsakas į negailestingą totalitaraus užpuoliko kariavimo būdą. 

- Beje, partizaniniame kare įmanoma laikytis karo įstatymų ir papročių. 
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Reziumė: 
 
Bendrais bruožais mums svarbu: 

1. Išlaikyti savivertę („tikėjimą savu reikalu“). Tuo laimėsime prieš karinius veiksmus vykdomą 
propagandos ir niekinimo karą („dvasinė krašto gynyba“). 

2. Atsilaikyti prieš atominio bombardavimo poveikį  (arba tik prieš grasinimą panaudoti atominį 
ginklą) („civilinė gynyba“). 

3. Stabdyti koncentruotą „pražygiavimo“ karą arba kiek galima ilgiau atidėti „Šveicarijos 
ištrynimą“ (demokratinio pūlinio išnykimą užimtos Europos vidury). Nesėkmingai susiklosčius 
aplinkybėms (sausumos kariuomenės pralaimėjimas), tęsti šią kovą vykdant atkaklų partizaninį 
karą ir civilį pasipriešinimą. 

 
Iškelta daug abejonių ir įspėjimų prieš partizaninį karą. Daug „specialistų“ teigia, kad technikos 
amžiuje partizanai ir pasipriešinimo kovotojai praras reikšmę. Būtent todėl, kad stokojame sunkiųjų 
priemonių,  linkstame pervertinti technikos vertę ir matome joje visa apimantį vaistą. Tačiau 
neapsigaukime!  Kitas karas bus lygiai tiek pat ideologinis, kiek ir techninis. Tarp daugybės technikos 
naujovių gresia pavojus tai pamiršti. Mums tai dar pavojingiau, kadangi niekada nelaimėsime karo 
technikos lenktynių. Geriausiu atveju per daug neatsiliksime. Todėl turime siekti nenuvertinti kitų 
sričių. 1  

[1Partizaninis karas yra kovos būdas tų, kurie neprisipažįsta pralaimėję.  Tuo karas ištęsiamas laike. Kova 
pasipriešinimo kovotojui baigiasi ne po pralaimėto mūšio, bet tik su mirtimi.] 

Nežiūrint žmonių trūkumo ir silpnybių, paskiri Šveicarijos piliečiai pralaimėjimo ir okupacijos atveju 
nežiūrėtų rankas sudėję, kaip priešas tremia dešimtis tūkstančių į darbo vergovę, likviduoja 
tūkstančius kaip potencialius priešus ar perauklėja jaunimą savai sistemai, kam niekada nepritartume. 
 
Šiam paskutiniam ir gilios nevilties mūšiui turime savo žmonėms parengti instrukciją, nes neužtenka 
vien tik pasiryžimo priešintis. Pastarasis tik suteikia reikiamą pagrindą. Šalia to dar reikia pažinti 
taktiką ir techniką. Neteisingi įsivaizdavimai ir nepakankamas pasiruošimas atneša vien bereikalingus 
nuostolius. Turime vengti atsidurti vis dėlto galimoje okupacijoje, neturėdami apie tai žalio supratimo. 
 
Galimame gynybos kare su vieninteliu galimu priešu turime ir mes – ar tai mums patinka ar ne – stoti į 
„lemiamą mūšį“ ir kovoti nuožmiai ir įsitikinus, tuo nė kiek nenusileidžiant fanatizuotam priešui! 
 
Anksčiau paskiras pilietis galėjo stovėti atokiau nuo kovos ir ramiai perleisti karo veiksmus santykinai 
nedidelei tautos daliai. Tokia padėtis baigėsi kartu su totalitarių režimų atėjimu. Negalėjome 
kapituliuoti prieš fašistus ir nacionalsocialistus, negalime ir prieš komunistus! 
 
Žinojimas, kad kova baigsis tik ištrėmus ar nužudžius paskutinį šveicarą ar paskutinę šveicarę, priešo 
generaliniam štabui svarstant, „ar apsimoka Šveicarijos atvejis“, turėtų lygiai tokį pat svorį kaip ir kelių 
šimtų tankų ar lėktuvų turėjimas. 1  

[1Tuo nepasisakome prieš tankus ar lėktuvus. Jų būtinai reikia. Kuo jų daugiau turime, tuo geriau! Bet vien tik jų 
nepakanka. Leidėjas nori, kad tai būtų gerai suprasta.] 
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Išankstinis karo ir galimo pralaimėjimo planavimas yra esminis dalykas mažos valstybės pasiruošime 
gynybai! 
 
 
Partizaninio karo tikslai 

Operatyvieji tikslai: 
- Pasipriešinimo tęsimas priešo užimtose teritorijos dalyse arba kovos tęsimas po reguliariosios 

kariuomenės pralaimėjimo, turint tikslą prailginti karą. Silpnoms ir prastai kovojančioms 
tautoms partizaninis karas gali būti netgi svarbesnis nei organizuotos kariuomenės kova! 
Istorijos pavyzdžiai: 
Antrasis pasaulinis karas 1939 -1945 

Šalis Reguliaraus karo trukmė  Partizaninio karo po 
okupacijos trukmė 

Lenkija 1 mėnuo 5 metai 

Danija 0 dienų 5 metai 

Norvegija 7 savaitės 5 metai 

Belgija 2 savaitės 4 metai 

Olandija 1 savaitė 4 metai 

Prancūzija 7 savaitės 4 metai 

Jugoslavija 12 dienų 4 metai 

Graikija 3,5 savaitės 4 metai 

  
- Visa okupuota sritis turi būti paversta nuolatinių neramumų zona, taip kad niekas negalėtų 

judėti  po vieną ir be ginklo. 
- Partizanų daliniai turi kelti priešo užnugaryje baimę ir sąmyšį,  priversti priešininką imtis 

kruopščių ir sekinančių saugos užtikrinimo priemonių ir padaryti jam nuostolių bei materialios 
žalos. Istorijos pavyzdys:  bendrieji Vokietijos Vermachto nuostoliai kovose su partizanais 
Antrajame pasauliniame kare  yra apie 300 000 vyrų.  

- Tolimesnis partizaninio karo tikslas yra visuotinis atviras sukilimas, kad priešas būtų išvytas iš 
šalies, kai tik tą leis bendroji karo būklė, t.y. kai okupacinė kariuomenė atsidurs ties žlugimo 
riba. 

- Istorijos pavyzdžiai iš Antrojo pasaulinio karo: 
a) Prancūzijos Pasipriešinimo judėjimo sukilimas prieš vokiečius, 1944 metų invazijos 

proga; 
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b) Vokiečių išvarymas ir Jugoslavijos bendradarbiaujant su rusų armija; 
c) Sukilimas prieš vokiečius Šiaurės Italijoje 1945 m. balandį. 

 
Taktiniai / techniniai tikslai: 

- susisiekimo keliai (geležinkeliai, keliai, gatvės), 
- perdavimo tinklai (telefonija, radijo ryšys, radijas, televizija), 
- elektros tinklai, 
- pramonės įmonės, sandėliai, 
- štabai, valdymo  ir vyriausybės įstaigos. 

 
Partizanų junginių atsiradimas 

- Partizaniniame kare reikalingas tvirtas gerų karo junginių branduolys, galintis būti atrama 
rėmėjams ir pagalbininkams. 

- Šį branduolį mums sukuria priešo naudojama taktika žaibiškai „peršokti“  frontą lėktuvais arba 
„pervažiuoti“ tankų daliniais. Tokia taktika daug karo dalinių sutriuškina tik dalinai arba tik 
apeina, jų visai nesunaikindama. 

Mūsų krašte, kur kiekvienas, net ir pusiau tinkamas, yra priskirtas kuriam nors kariniam daliniui, 
visuomet atsiras partizaninio karo dalyvių masė iš išskaidytų kariuomenės dalių. 1  

[1Pirmas tikslas ir yra juos surinkti  bei papildyti trūkstamais specialistais iš gyventojų.] 
Išsklaidyti kuopų, batalionų arba pulkų štabai surenka „prarastą krūvą“. 2  Kur trūksta štabų, 
organizavimą ir vadovavimą perima ryžtingi karininkai ir puskarininkiai. 

[2Sukarinti daliniai, vietos savigyna, įmonių saugos tarnybos, policija, nusiteikę kovoti civiliai asmenys.] 
- Aukštesnioji vadovybė  - jei tik ji dar iš viso egzistuoja arba turi ryšį – turėtų apsiriboti „Kovos 

vedimo nurodymų“ leidimu. 
- Žr. 3 pav. 
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1 pav.  
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2 pav. 
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Praktinis pavyzdys, kaip dalinys gali atsidurti  partizaninio karo būklėje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pav. 
 

- Hoferio pėstininkų būrys sumušamas ginant  Steineggo atraminį punktą ir lieka besiveržiančio 
priešo užnugaryje. Vyresnysis leitenantas surenka būrio likučius prie kelio ant mišku 
apaugusios aukštumos. Slėnyje apačioje jis mato priešo kolonas, važiuojančias pietvakarių 
kryptimi. Jis leidžia išsekusiems žmonėms likusią dienos dalį numigti  ir apmąsto tolesnius 
veiksmus. 

- Iš taktikos pamokų jis prisimena išskaidytų kariuomenės dalinių elgsenos taisykles. „Dalinių 
valdymo“  reglamentas  (TF 69) sako maždaug tai: 

- Išskaidytų dalinių vadai veikia savarankiškai. 
- Būtina toliau kovoti. 
- Svarstytini veiksmai yra tokie:  

a) svarbios bendram reikalui teritorijos išlaikymas; 
b) ieškoti susijungimo su savo daliniais; 
c) pereiti prie naikinamojo karo priešo užnugaryje. 

- Būrio vadas apsisprendžia ties b). Jis žygiuos vengdamas  didžiųjų kelių ir sieks susijungti su 
savo daliniu. 
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- Po trijų naktų žygiavimo ir ilsėjimosi dienomis pasislėpus miške, jam tampa aišku, kad 
neįmanoma surasti savo dalinio. Jo prieš kelias dienas smarkiai aptirpęs būrys šiomis dienomis 
pasipildė pačiais įvairiausiais elementais (žr. paveikslėlį).  

- Vyr. leitenantas Hoferis persvarsto situaciją: 
Užduotis: Pagal TF 69 lemiamas dalykas yra nekapituliuoti, bet toliau kovoti. Tad ir toliau 

užduotis skamba - „kova!“. 
Vietovė: Padalinys yra už priešo linijos, užimtoje teritorijoje. Į dabartinę buvimo  vietą 

(kalvota, miškinga vietovė) priešas kaži ar pirmiausia eis. Tai suteikia laikiną priedangą 
bei atokvėpį ir leidžia imtis organizacinių ir psichologinių pertvarkymų. 

Priemonės: (žr. taip pat paveikslėlį) 
a) Likęs būrys. Kovinga dalis: vienas šaulių skyrius ir vienas sumažintas 

kulkosvaidininkų skyrius. Vienas lengvai sužeistas karys. Dvasinė būklė: tinkama. 
b) Pakeliui priimti išsklaidyti kariškiai. Maždaug du skyriai, tarp jų elementai, ypač 

tinkami galimam partizaniniam karui (sprogdintojai).  Dvasinė būklė: nežinoma 
(netikrumo veiksnys). 

c) Pakeliui priimti civiliai. Įvairūs amžiaus, kilmės, karinių žinių ir ginkluotės prasme. 
Dvasinė būklė: patriotai, savanoriai. Dalinai žmonės, dėl politinių priežasčių priremti 
prie sienos ir nieko iš priešo negalintys daugiau sulaukti apart kulkos ar durklo! Jie 
neturi pasirinkimo ir laikysis iki galo. 

d) Atsargos. Šaudmenų, maisto nedaug. Užteks dar pusantros dienos. 
Priešas: Toliau galingai veržiasi. Daliniai - aukštos karinės vertės. Elgesys su civiliais, kiek 

žinoma, korektiškas. Netolimoje ateityje turėtų būti pakeisti mažesnės vertės apsaugos 
daliniais, taip pat partiniais kariškiais ir policija. Tuomet prasidės ir teroras prieš civilius. 

Pačių galimybės: Lieka rinktis tarp pasidavimo ir perėjimo į partizaninį karą. 
 

 
4 pav. 
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- Jei jau turime kentėti ir žūti, tai geriau Tėvynėje nei svetimoj šaly. 
- Kol dar laikome rankose ginklą, joks atėjūnas mūsų nenugalės. 
- Kol dar bent vienas iš mūsų ginkluotas klajoja po miškus, laisvė dar nežlugusi. 
 
Vyr. leitenantas Hoferis nusprendžia imtis partizaninio karo. Šis sprendimas jam nelengvas. Jis 
supranta, kad partizanų junginiai dėl neužtikrinamų apgyvendinimo, tiekimo ir sanitarijos 
sąlygų žymiai labiau kenčia nei reguliarioji kariuomenė. Jis  supranta, kad pirmasis ilgesnis 
blogo oro laikotarpis, o jau tikrai žiema, šį naujai susikūrusį padalinį žiauriai apmažins. Jis 
sąžiningai savęs klausia: ar mes išvis esame subrendę ateinantiems kūno ir dvasiniams 
vargams,  kurie smarkiai praauga dabartinio žygio sunkumus? 

- Būrio vadas tokioje situacijoje negali vien paprastai įsakyti, bet turi kreiptis į savo žmones. Čia 
jo įtikinimo galia bus lygiai tiek pat svarbi, kaip ir gryna įsakymo galia, kurią jis, aišku, kaip ir 
anksčiau tebeturi. 

- Nuo dabar vyr. leitenantas Hoferis turi visiškai savarankiškai spręsti tokias problemas: 
maisto tiekimas, 
apgyvendinimas, 
ginkluotė, 
šaudmenų tiekimas, 
sanitarinė tarnyba, 
remonto tarnyba, 
padalinio organizavimas, 
partizaninio karo taktika ir technika, 
karo teisės klausimai, 
civilių pagalba. 

- Grynų „išgyvenimo problemų“ (maistas, pastogė, medicinos pagalba) sprendimas  smarkiai 
sunkins jo mintis ir veiksmus. 

- Kad atitiktų karo teisės reikalavimus, iš kariškių ir civilių sudarytas padalinys privalo: 
1. Turėti atsakingąjį vadą. 
2. Nešioti iš toli atpažįstamus ženklus. 
3. Atvirai nešioti ginklus. 
4. Laikytis karo įstatymų ir papročių. 

- 1. punktas įvykdytas.  Vyr. leitenantas Hoferis yra atsakingasis vadovas. Jei jis negalės vykdyti 
pareigų, jas perims antrasis pagal rangą. 

- 2. punktas: 
a) galioja tik neuniformuotiems civiliams; 
b) sąvoka „iš toli atpažįstamas“ reiškia pėstininkų kovos atstumą, t.y. iš 100 m ir 

arčiau; 
c) kaip atpažinimo ženklas svarstytinas federalinis rankovės raištis, nešiotas mūsų 

vietos savigynos aktyviosios tarnybos 1939-45. Jis susideda iš raudonos medžiagos 
juostos su baltu Šveicarijos kryžiumi. Plotis – apie 12 cm. Nešiojamas ant kairės 
švarko rankovės. Jį lengva pasidaryti iš baltos ir raudonos medžiagos gabalų. 

- 3. punktas yra savaime suprantamas ir nereikalaujantis papildomų aiškinimų. 
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- 4. punktas : žr. „Iliustruotas karo įstatymų ir papročių vadovas“ (Šveicarijos kariuomenė, 1969), 
kurį turi visi dalyvaujantys kariškiai. 

 

 
5 pav. 

 
1. pionierius, puskarininkis 
2. minuotojas 
3. radistas 
4. artileristas 
5. tankistas 

6. priešlėktuvinės gynybos puskarininkis 
7. tiekimo karys 
8. ginklų meistras 
9. moterų pagalbinė tarnyba 
10. medicinos puskarininkis. 

11. priverstinai nutūpusio „Žallandijos“ žvalgybos lėktuvo įgula. 1 kariškis lengvai sužeistas („Žallandija“ 
buvo taip pat kaip ir Šveicarija užpulta „Geltlandijos“) 

12. kantono policininkai. Policijos uniforma, kuprinė. Automatas su 5 apkabomis, 7,65 mm pistoletas su 80 
šovinių. Nenori po okupacijos tarnauti totalitariai valdžiai 

13. 60-metis vyriškis. Kariškos kelnės, civilė striukė, kuprinė, karabinas, 54 šoviniai. Nebe karo 
prievolininkas. Anksčiau kariuomenėje – šaulių seržantas. Civilinė profesija – laikraščio redaktorius. 
Prieš karą nenuilsdamas savo laikraštyje pasisakydavo už laisvę ir teisę.  Baiminasi okupacinės valdžios 
būsiąs ištremtas arba sušaudytas. 

14. 52-jų metų vyriškis. Civiliais drabužiais, kuprinė, 7,65 mm pistoletas, 30 šovinių, lauko žiūronai. Dešimt 
metų kaip atleistas iš kariuomenės dėl sveikatos būklės. Anksčiau tarnavo artilerijos karininku. 
Civiliame gyvenime – advokatas. Parlamentaras. Politiškai smarkiai pasisakęs prieš dabartinį 
priešininką. Baiminasi okupacinės valdžios būsiąs ištremtas arba sušaudytas. 

15. 55-metis vyriškis. Kariškas švarkas, civilės kelnės, kuprinė, karabinas, 30 šovinių, 1 Browning pistoletas 
su 24 šoviniais. Paleistas iš karo tarnybos. Anksčiau kariuomenėje - vairuotojas puskarininkis. Civiliame 
gyvenime – universiteto profesorius. Labai  žinoma asmenybė. Baiminasi būsiąs okupacinės valdžios  
priverstas kolaboruoti. Yra per daug žinomas, kad galėtų dalyvauti civiliame pasipriešinime ir nelegaliai 
dirbti. 

16. 51-metis vyriškis. Civiliais drabužiais, kuprinė, karabinas, 18 šovinių. Paleistas iš karo tarnybos. Anksčiau 
kariuomenėje tarnavo grandiniu prieštankinėje kuopoje. Civiliame gyvenime aukštas profsąjungos 
veikėjas. Prieš karą smarkiai reiškėsi prieš dabartinį užpuoliką. Baiminasi būsiąs okupacinės valdžios 
likviduotas. 

17. 40-metis vyriškis. Civiliais drabužiais, perpetinis krepšys, be ginklo. Sumažinus gynybos biudžetą, 
atleistas nuo karo tarnybos.  Prieš 20 metų baigė medicinos šauktinių kursus. Aukštos kvalifikacijos 
specialistas. Baiminasi kaip specialistas būsiąs išvežtas darbams užpuoliko karo pramonėje. 

18. Jaunuoliai. 18 metų. Civiliais drabužiais, kuprinė, statuto knygelė, „federalinis raištis“, be ginklo. 
Pašaukti į pėstininkus, tačiau nebespėti įtraukti į kariuomenę. Karinis parengimas: du jaunųjų šaulių 
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kursai. Tvirta pilietinė savimonė. Nenori rankas sudėję stebėti, kaip žūsta Tėvynė ir gyventojai patenka į 
vergiją. 

 
 
Vaidmenų pasidalinimas tarp partizanų junginių ir civilio pasipriešinimo judėjimo 

- Yra skirtumas tarp: 
a) partizanų mobiliųjų junginių, kurie priklauso kariuomenei arba susidarė iš jos 

likučių; 
b) vietinių, su vietove susijusių civilio pasipriešinimo judėjimo elementų. 

- Kovos idėja yra ta, kad su vietove susijęs civilis pasipriešinimo judėjimas kovoja visoje 
okupuotoje teritorijoje (pasyvus pasipriešinimas, sabotažas, antipropaganda ir t.t.), o 
tuo pat metu mobilūs partizanų junginiai sukuria tam tikras „laisvąsias teritorijas“. 
Laisvosios teritorijos neturi fiksuotų dydžių. Jos gali būti ir kelių tuzinų kvadratinių 
kilometrų, ir apimti ištisą kantoną ar šalies dalį. 

- Laisvosios teritorijos dažniausiai gali išsilaikyti tik kelias savaites ar mėnesius, kol 
priešas imasi valymo akcijų, nuo kurių išsisukinėjama.  

- Per nuolatines mažas akcijas („adatos dūrio taktika“) vietinės civilio pasipriešinimo 
judėjimo pajėgos išskaido priešo jėgas. Iniciatyva vis tęsiama ir apsaugo „mobiliųjų 
pajėgų“ (partizanų junginių) struktūrą. 

 

 
6  pav. 

 
„Laisvoji zona“  
Partizanų junginių  gyvenamasis plotas. 
Plotas svyruoja. Gali užimti ir kelis tuzinus kvadratinių kilometrų, ir taip pat visą kantoną ar šalies dalį. Okupacinė 
valdžia gali įžengti tik stipriomis pajėgomis (batalionas / pulkas). Silpnesnės pajėgos akivaizdžiai bus partizanų 



24 
 

sunaikintos. Todėl į „laisvąją zoną“ okupacinė kariuomenė žengia tik labai retai (pvz. per dideles valymo ir keršto 
operacijas.  
 
Okupacinės valdžios daugiau ar mažiau kontroliuojamas plotas. Paprastai palei didžiuosius susisiekimo kelius.  
Kariuomenė, medžiagos ir prekės juda saugomos ginkluotos sargybos (konvojavimo sistema). 
 
 
 
„Vietovė“ 
Civilio pasipriešinimo judėjimo veiklos plotas. Pasyvus pasipriešinimas, šnipinėjimas, sabotažas, antipropaganda. 
 
 
 
„Atraminis punktas“ 
Okupacinės valdžios išlaikomas ilgesnį laiką. Įgula: paprastai, batalionas. Išimties tvarka – sustiprinta kuopa. Savų 
ugnies taškų, vielos kliūčių, minų laukų, prožektorių ir t.t. apsaugai. 
Ginkluotos palydos būrių  poilsio vieta. 
Valymo ir keršto akcijų pradžios vieta. 
Pagalba naikinimo komandoms, agentams ir vietiniams išdavikams. 
 
 
„Mobiliosios pajėgos“ (Partizanų junginys) 
Nuo kuopos iki bataliono dydžio kovinis junginys. Priešo didžiųjų akcijų metų pasitraukia į gretimas sritis. Tuo laikinai 
atiduoda „laisvąją zoną“. Grįžta, kai priešas pasitraukia. Niekada nestoja į lemiamą kovą, jei tik kyla grėsmė junginio 
egzistavimui. 
 
„Vietinės pajėgos“ (civilis pasipriešinimo judėjimas) 
Veikia miestuose ir didesnėse gyvenvietėse. Visada lieka vietoje. Prireikus gali laikinai sustabdyti savo veiklą. Veiklą 
kiek įmanoma derina su partizanų junginiais. 
 
Partizanų junginių puolimai. Įvairūs būdu ir stiprumu.  Gali būti ir 3-4 sprogdintojų padalinio sabotažo aktas, ir 
bataliono puolimas. 

 

 
7 pav. 

 
Šveicariją supa klasikinės partizanų apylinkės.  Prancūzijos  Juros kalnai, Savojos ir Italijos Alpės yra Antrojo 
pasaulinio karo partizanų kovos sritis. Švarcvaldas ir Austrijos Alpės turėtų irgi tikti partizanų kovoms. 
Neįsivaizduojama, kad bus užimta vien tik Šveicarija. Kaimyniniai kraštai arba bent jų dalys, taip pat būtų 
okupuotos ir vienaip ar kitaip kovotų partizaninį karą.  
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Tuo būdu, Šveicarijos partizanai sulauktų iš panašių užsienio junginių pagalbos ir paramos.  
Galime tikėtis tokio bendradarbiavimo: 

- Apsikeitimas informacija. 
- Perėjimas per sieną, kai norima išvengti didžiųjų valymo akcijų. 
- Partizaninio karo akcijų koordinavimas, pvz. tarptautinių kelių ir geležinkelių puolimai (Gotthard linija, 

Simplon ir t.t.) 
 
Paaiškinimai: 

1. Bazelio ir rytų Šveicarijos partizanai 
2. Graubundo partizanai 
3. Tessino partizanai 
4. Walliso partizanai 
5. Ženevos partizanai 
6. Neuerburgo ir Waadtlando partizanai 

 
 
Partizanų junginių dydžiai 

Bendra pastaba: 
- Pagrindinis sunkumas yra surasti subalansuotą partizanų junginių dydžio santykį. 

 
Kai veikia tik maži partizanų junginiai: 

- Maži nuo skyriaus iki būrio dydžio partizanų junginiai leidžia priešui laikyti tik 
silpnas okupacines pajėgas ir palikti stiprų centrinį puolamąjį rezervą. 

- Maži okupaciniai padaliniai leidžia išdėstyti daug pavienių postų. Tie postai sukuria 
tankų stebėjimo ir sekimo tinklą. Šnipai, agentai ir išdavikai visoje teritorijoje 
randa prieglobstį ir pagalbą. 

- Tankus sekimo tinklas smarkiai apsunkina partizanų junginių veiklą. 
- Žr. dar 8 pav. 

 
Kai veikia stiprūs partizanų junginiai: 

- Stiprūs partizanų junginiai su sunkiaisiais ginklais verčia priešą irgi dislokuoti 
stiprias įgulas. Jis priverstas apsiriboti tik svarbiausiais punktais ir jungiamaisiais 
keliais ir negali išskirti žymesnio centrinio puolamojo rezervo. 

- Visi maži postai tarpinėje teritorijoje turi būti atšaukti, nes jie tampa tikromis 
stiprių partizanų junginių aukomis. Tuo pačiu, priešo šnipai ir agentai , o taip pat ir 
išdavikai negali rasti tarpinėje teritorijoje jokio prieglobsčio  ir gali būti mūsų 
lengvai pašalinti. 

- Mažiau postų sukuria silpną stebėjimo ir sekimo tinklą. Tuo partizanų junginių 
judėjimo laisvė tampa didelė (žr. 9 pav.). 

- Pulko ir didesnio dydžio partizanų junginiai yra per daug nepaslankūs. Jie lengvai 
pasiduoda pagundai kariauti atvirai pagal reguliaraus karo taisykles. Juos taip pat 
yra sunku aprūpinti. 

- Labiausiai tinkami bataliono dydžio junginiai su trupučiu sunkiųjų ginklų 
(minosvaidžių, beatatrankių pabūklų). Šie junginiai pakankamai stiprūs, kad 
sėkmingai galėtų užpulti ir didesnius priešo postus (kuopos atraminius punktus). Iš 
kitos pusės, jie pakankamai silpni ir atsispiria pagundai užmiršti pagrindinius 
partizaninio karo taktikos dėsnius. 
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- Bloguoju metų laiku, kai neįmanoma nakvoti lauke, junginius reikia sumažinti 
atleidžiant žmones (nuo vėlyvo rudens iki ankstyvo pavasario). Vasarą atleistieji 
vėl prisijungia. Tas pat galioja ir operacijoms, kur yra apsunkintas tiekimas. 

 
Išvada: 

- Kai pavyksta sudaryti maždaug baliono dydžio partizanų junginius su sunkiaisiais 
ginklais, priešas realiai nebegali okupuoti didesniosios krašto dalies, tačiau yra 
priverstas apsiriboti svarbiausiųjų susisiekimo kelių kontrole. 
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Centrinis puolimo rezervas (motorizuotas policijos pulkas), kaip „gaisrinė“ prieš lokalius 
neramumus ir sukilimus. 

 
 
„Didelis“ okupacinės valdžios atraminis punktas (sustiprintas batalionas). 

 
 
Okupacinės valdžios atraminis punktas (sustiprinta kuopa). 

 
Okupacinės valdžios policijos postas (nuo skyriaus iki būrio dydžio). 

 
Priešo agentas arba vietinis išdavikas, dirbantis okupacinės valdžios žvalgybai. 

 
Okupacinės valdžios sekimo tinklas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 pav. 
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9 pav. 
 

 
Partizaninio karo atsiradimas ir plėtra 

(žr. schemą knygos pradžioje) 
 
 
Operatyvioji partizanų junginių sauga 

Civilis pasipriešinimo judėjimas perima operatyvųjį partizanų junginių saugumo užtikrinimą 
šnipinėjimu ir sekimu. 
 
Šnipinėjimas: 

- Radijo ir telefono pokalbių pasiklausymas. 
- Sistemingas okupacinės valdžios narių klausinėjimas. 
- Nugirsti neatsargiai pasakyti išsireiškimai. 
- Okupacinės valdžios funkcionierių papirkinėjimas ir prievartavimas. 

 
Sekimas: 

- Niekada nesibaigiantis kelių, geležinkelių ir oro uostų stebėjimas, kad galima būtų iš 
anksto aptikti kariuomenės transportą. 

- Žvalgybos duomenys perduodami per kurjerius, pašto karvelius arba radiją.  
(žr. 10 pav.) 
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10 pav. paaiškinimas: 
 
Operatyvioji partizanų junginių sauga, atliekama civilio pasipriešinimo judėjimo  

 
Civilio pasipriešinimo judėjimo dalyviai,  sekantys štabus, rezervus, oro uostus, stotis, kelius ir 
geležinkelius.  
 
Partizanų saugos postai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pav. 
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Partizaninis karas. Organizavimas ir valdymas 

Organizavimas 

Bendroji dalis 

Organizaciniai darbai apima: 
- kovos junginių kūrimą, 
- apmokymą  / perkvalifikavimą, 
- apsirūpinimą ginklais, šaudmenimis ir maistu, 
- apsirūpinimą įranga (kuprinės, palapinės, žiemos prekės ir t.t.), 
- žinių apie civilių gyventojų laikyseną gavimą. 

 

Partizanų junginio struktūra 

Bendroji dalis: 
- Skiriami: 

a) partizanų rinktinės, 
b) partizanų padaliniai. 

- Partizanų padaliniai būna „lengvieji“ ir „sunkieji“. 
- Partizanų rinktinė yra bataliono dydžio (ne daugiau kaip 400 žmonių). 
- Partizanų padalinys yra kuopos dydžio (ne daugiau kaip 100 žmonių). 
- Partizanų rinktinė susideda iš: 

rinktinės štabo, 
2-3 lengvųjų padalinių, 
sunkiojo padalinio. 

 
Rinktinės štabas (15-20 žmonių): 

 
- Rinktinės štabas susideda iš: 

a) valdymo dalies, 
b) žvalgybos dalies, 
c) ryšių grupės, 
d) specialistų grupės. 

 
- Valdymo dalis: rinktinės komendantas, adjutantas, ryšio karininkas. 

 
- Žvalgybos dalis: 2-3 žmonės. Tik valdantysis personalas. Vykdančioji dalis – civiliai 

žvalgai. 
 

- Ryšių grupė:  6 žmonės. 
Kuria tokius ryšius: 

a) su civiliu pasipriešinimo judėjimu, 
b) su kaimyninėmis partizanų rinktinėmis, 
c) su Šveicarijos kariuomenės vadovybe Alpių įtvirtinimuose, 
d) su Šveicarijos vyriausybe Alpių įtvirtinimuose arba tremtyje (užsienyje), 
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e) su draugiškuoju užsieniu. 
 

- Specialistų grupė: 
1) geležinkelio specialistas, 
2) elektros specialistas, 
3) ryšių specialistas, 
4) inžinerijos arba statybos karininkas, 
5) ryšininkas (politikas, dvasininkas ir t.t.), 
6) propagandos specialistas (pvz. redaktorius ir t.t.), 
Nr. 1-3  duoda nurodymus „Specialiajam sabotažui“. 
Nr. 4  duoda nurodymus „Bendrajam sabotažui“. 
Nr. 5  kuria ryšį „partizanų rinktinė – civiliai gyventojai“. 
Nr. 6  bendradarbiaudamas su civiliu pasipriešinimo judėjimu  organizuoja 

antipropagandos sklaidą. 
 
Lengvasis padalinys (70-80 žmonių): 

- Susideda iš: 
vado tarnybos, 
medicinos tarnybos, 
1-2 kovos būrių, 
1 naikintojų būrio. 

 
- Vadovybė: padalinio komendantas, komendanto pavaduotojas, viršila, tiekimo 

puskarininkis. 
- Medicinos tarnyba: 2-3 vyrai arba moterys su neštuvais, vaistais ir tvarsliava. 
- Kovos būrys: 20-25 žmonės. Ginkluotė: karabinai, automatai,  lengvieji kulkosvaidžiai, 

granatsvaidžiai, rankinės granatos. 
- Naikintojų būrys: 15-20 žmonių. Ginkluotė: karabinai, automatai.  Ekipuotė: 

sprogmenys, padegamosios priemonės, griovimo priemonės ir t.t.  
 

Sunkusis padalinys (80-100 žmonių): 
- Susideda iš: 

vado tarnybos, 
medicinos tarnybos, 
1 prieštankinio būrio, 
1-2 kulkosvaidžių būrių, 
1-2 minosvaidžių būrių, 
1 nešulinių gyvulių būrio. 

 
- Sunkusis padalinys tėra tik mokomasis ir tiekimo vienetas. Ugnies elementai grupėmis 

arba būriais priskiriami lengviesiems padaliniams ypatingoms akcijoms. Visuminis 
sunkiojo padalinio panaudojimas – tik išimtinais atvejais. 

- Naudojami tik tie sunkieji ginklai, kurie gali būti atskirai išdėstyti teritorijose palei 
kelius.  

- Vadovybė: padalinio komendantas, komendanto pavaduotojas, viršila, tiekimo 
puskarininkis. 
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- Medicinos tarnyba: 2-3 vyrai arba moterys su neštuvais, vaistais ir tvarsliava. 1 
gydytojas. 

- Prieštankinis būrys: 15-20 žmonių. Prieštankiniai granatsvaidžiai, beatatrankiai  
pabūklai, prieštankinės valdomosios raketos. Tik išimties atveju – klasikinės 
prieštankinės patrankos. 

- Kulkosvaidžių būrys: 20-30 žmonių, 4-6 kulkosvaidžiai.  
- Minosvaidžių būrys: 10-15 žmonių, 2-3 minosvaidžiai. 
- Nešulinių gyvulių būrys: 10-12 žmonių, 10-12 nešulinių gyvulių (arklių, mulų). 

Nešuliniai gyvuliai naudojami:  
e) kulkosvaidžių, minosvaidžių  ir beatatrankių pabūklų transportui; 
f) trofėjų surinkimui padaliniuose (žr. paaiškinimą vėliau); 
g) transportui rinktinės viduje (sužeistųjų, tiekimo, šaudmenų ir t.t.). 

 
Komandos paskirstymas: 

- Prieinami žmonės paskirstomi pagal jų žinias arba kiek įmanoma geriau 
perkvalifikuojami. 

- Trūkstamos pozicijos užpildomos tinkamais civiliais gyventojais. Lygiai taip pat 
atstatomi vėliau patiriami nuostoliai. Neužmirškite: kiekvienas civilis,  įstodamas į 
partizanų junginį, visam laikui išvengia priešo teroro veiksmų (tremties, kolektyvinių 
bausmių, įkaitų sušaudymo ir t.t.). 

- Šauliai ir motorizuoti pėstininkai skiriami į lengvuosius padalinius. 
- Priešlėktuvinės gynybos grenadieriai, pionieriai, minuotojai  ir sprogdinimo specialistai 

skiriami į lengvųjų padalinių naikintojų būrius. 
- Kulkosvaidininkai, minosvaidininkai ir prieštankinės kovo specialistai (reaktyvinių 

granatų šauliai, valdomųjų raketų šauliai, užtaisytojai) skiriami į sunkiuosius 
padalinius. 

- Šie žmonės perkvalifikuojami į „šaulius“ ir skiriami į lengvuosius padalinius: 
o Vairuotojai, kavaleristai, tankistai, artileristai. 
o Pilotai, lėktuvų aptarnavimo personalas, priešlėktuvinės gynybos kariai. 
o Pantonininkai. 
o Lauko tiekimo kariai ir lauko paštininkai. 
o Policininkai, vietos ir įmonių savigynos nariai, pagalbinių tarnybų nariai. 
o Savanoriai civiliai: 

a) dar ne karo prievolininkai: moksleiviai, kadetai, skautai, jaunieji šauliai 
ir t.t.; 

b) dėl amžiaus ar sveikatos nuo karo tarnybos atleistieji; 
c) atsidūrę priešo užnugaryje karui svarbių tarnybų tarnautojai (pvz. 

geležinkeliinkai, pašto tarnautojai, karinių gamyklų darbuotojai ir t.t.). 
o Karo medikai ir moterų pagalbos tarnybos narės skiriamos į padalinių 

medicinos tarnybas. 
o Karo kapelionai ir civiliai dvasininkai skiriami arba į rinktinės štabus 

(„Specialistų grupę“) arba į padalinių medicinos tarnybas. Jie labai tinkami 
ryšiams su gyventojais, o taip pat kontaktams išlaikyti su sužeistaisiais ir 
ligoniais, kuriems gyventojai teikia prieglobstį  ir slaugą. 

o Į trūkstamas radistų vietas kviečiami radijo mėgėjai. 
o Ginklų mechanikai, būtinybės atveju ir civiliai mechanikai, kviečiami trofėjinių 

ginklų naudojimo instruktoriais. Dėl įgimtų techninių gabumų jie greit 
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perpranta svetimų ginklų aptarnavimą ir gali išmokyti kitus žmones jais 
naudotis. 

 

Mokymai 

- Pirmiausia, elkis ramiai ir venk kovos veiksmų. Neturi provokuoti priešininko 
atsakomųjų veiksmų, kurie pasitiktų tave netinkamiausiu laikotarpiu (organizavimo ir 
mokymų fazėje). 

- Svarbu, kad ir trumpai, apmokyti ir patyrusius karius. Tai leidžia: 
a) vadovams pažinti savo naujuosius komandos narius; 
b) žmonėms priprasti vieni prie kitų; 
c) supažindinti žmones su partizaninio karo (taktika ir technika) dėsniais; 
d) apmokyti žmones elgtis su sprogmenimis ir padegamosiomis priemonėmis; 
e) apmokyti žmones naudotis svetimais ginklais; 
f) apmokyti žmones „karo teisės“. 

- Pagal aplinkybes šie mokymai tęsiasi ilgesnį ar trumpesnį laiko tarpą ir gali trukti kelias 
dienas, savaites ar net 1-2 mėnesius. 

- Aišku, kad ilgesnė organizavimo ir mokymų fazė didina sėkmės galimybes ir tuo pačiu 
vėlesnėse kovose mažina nuostolius ir kelia pasitikėjimą savimi. 

 

Informacijos apie civilių gyventojų laikyseną gavimas 

- Kalbama apie tai, kad reikia žinoti: 
a) kuo galima pasitikėti; 
b) kas iš patikimųjų pasiruošęs aktyviai padėti. Pvz. tiekiant ar renkant 

informaciją, priglaudžiant ir slaugant sužeistuosius bei ligonius, minuojant ir 
t.t.; 

c) kas prijaučia priešams ar kokiu nors būdu su juo bendradarbiauja (padeda, 
gauna iš jo naudos, skundžia).  

 

Vadovavimas 

- Gali nebūti galimybės vadą rinktis labai kruopščiai. Išankstinė sąlyga yra visuotinė 
pagarba ir pripažinimas, nes priešo užimtoje teritorijoje jam išlaikyti drausmę bei 
kovinę dvasią nebepadės nei karo policija, nei karo teismas. Karinis laipsnis vaidina tik 
antraeilį vaidmenį. 

- „Susireikšminusio pasipūtėlio“ tipas čia netinka. Tokie reguliarioje kariuomenėje gali 
kurį laiką išsilaikyti dėl palaikančiojo viso karinio aparato korseto. Tačiau 
partizaniniam karui jie netinka. 

- Įsitvirtinti gali tik akivaizdūs lyderiai, kurie moka elgtis su žmonėmis. 
- Vadas, be to, turi turėti tam tikrų technikos žinių, nes partizaniniame kare nedaug 

būna didžiųjų vadovavimo sprendimų. Žymiai dažniau tenka vykdyti  kiek galima 
paprastesnes, technika paremtas akcijas. 

- Kiekvienas partizanų vadas turi nepalyginamai daugiau savarankiškumo ir laisvės 
veikti, nei būdamas to paties lygmens vadovas reguliariajame kare. Partizaniniame 
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kare daugelis žemesniosios grandies vadų atsidurs situacijose, kai visose srityse turės 
veikti visiškai savarankiškai. 

 

Ekipuotė 

- Dalis tavo žmonių yra iš vietos savigynos, policijos ar savanorių civilių. Šiems trūksta 
daug asmeninės ekipuotės ir aprangos elementų. 

- Suorganizuok šiems žmonėms tinkamą lauko sąlygoms uniformą  (viršutinius 
drabužius, kombinezonus ir t.t.). Kas kovoja civiliais drabužiais, turi užsirišti federalinį 
raištį (modelis, analogiškas mūsų vietos savigynai Antrojo pasaulinio karo pradžioje). 

 

 
11 pav. 
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12 pav. 

 
- Svarbios yra palapinės, nes dažnai reikia persikėlinėti. Trūkstamos palapinės 

rekvizuojamos iš turistų arba sporto prekių parduotuvių. 
- Kuprinės, stalo įrankiai, indai, lauko gertuvės, žibintuvėliai ir t.t. atimamos iš 

suimtų priešų arba surenkamos iš civilių gyventojų. 
- Pasiruošimas žiemai turi būti pradėtas iš anksto. Pasirūpink vilnonėmis 

antklodėmis, paltais, slidinėjimo megztiniais, šiltais apatiniais drabužiais ir gera 
avalyne. Vėliau iš baltų paklodžių pasidaromi maskuojamieji apsiaustai. 

- Kiekvienam partizanų padaliniui pasirūpinama dviem radijo aparatais: 
a) įprastinis radijo aparatas, jungiamas į elektros tinklą; 
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b) kelioninis aparatas, maitinamas baterijomis, laidų priėmimui vietovėse, kur 
nėra prisijungimo prie elektros tinklų. Pakeisti išeikvotas baterijas naujomis 
padeda civilis pasipriešinimo judėjimas. 

- Paskirk radijas aptarnaujančiu personalu „radijo mėgėjus“, kurie supranta kaip 
primityviomis priemonėmis pašalinti trikdžius ir sutaisyti gedimus. 

- Taip kariuomenės vadovybė Alpių įtvirtinimuose arba Vyriausybė tremtyje gali bet 
kokiu nuotoliu ir per bet kokią geležinę uždangą stiprinti ir kreipti partizanų junginių 
dvasią ir veiklą. Tokių radijo laidų moralinė vertė vienišiems laisvės kovotojams yra 
neįkainojama. 

- Okupacinė valdžia anksčiau arba vėliau radijo aparatus konfiskuos, kad sutrukdytų 
klausytis svetimų siųstuvų. Civilis pasipriešinimo judėjimas turi iš anksto paslėpti 
aparatus, detales ir baterijas. 

 

Ginkluotė 

Bendrai: 
- Apsirūpinti ginklais yra lengviau nei šaudmenimis. 
- Kolektyviniai ginklai (lengvieji ir sunkieji kulkosvaidžiai, granatsvaidžiai, minosvaidžiai, 

beatatrankiai pabūklai ir t.t.) gaunami iš išsklaidytų kariuomenės dalių, kurios sudaro 
partizanų junginių branduolį. 

- Pagalbinės tarnybos šauktiniai, vietos savigynos nariai ir policininkai savo ginklus 
atsineš (karabinus, pistoletus, automatus). 

- Visų pirma rūpinamasi, kaip apginkluoti civilius savanorius. 
 
Galimybės įsigyti ginklų: 

- Surinkti iš namų ūkių. Kiekviena Šveicarijos šeima turi senesnį, bet visai tinkamą 
kariuomenės ginklą (šautuvą 11, karabinus 11 ar 31).1  
[1 Okupacinė valdžia surenka visus ginklus. Už nelegalų ginklo laikymą nustatyta mirties bausmė. Todėl 
privatūs ginklų savininkai mielai juos atiduos partizanų junginiams.] 

- Surinkti asmeninius ginklus iš medžiotojų ir sporto šaulių (medžioklinius šautuvus, 
revolverius, pistoletus ir t.t.). 

- Rekvizuoti civilinėse ginklų parduotuvėse, ginklų dirbtuvėse ir policijos postuose. 
- Surinkti ginklus iš prastai išvalytų mūšio laukų. Atrinkti dar tinkamus ginklus iš 

sunaikintų įtvirtinimų, tankų2 ar lėktuvų3. 
[2 Numontuoti kulkosvaidžius. Surinkti rankines granatas, pistoletus ir automatus iš žuvusių tankistų. 
Pasiimti kulkosvaidžių ar pabūklų šaudmenis. Plieno granatos tinka sprogmenims. Žr. 20 pav.] 
[3 Surinkti žuvusių lakūnų pistoletus. Pasiimti neišnaudotas lėktuvų bombas ir raketas. (Tinka kaip 
sprogmenys. Žr. 20 pav.). Numontuoti kulkosvaidį.] 

- Pasiimti ginklus iš atskirai nukautų priešų. 
 

Apsirūpinimas šaudmenimis ir sprogmenimis 

Bendrai: 
- Chroniškas šaudmenų stygius turi didelę įtaką partizanų junginių taktikai. 

 
Esminės apsirūpinimo galimybės: 



37 
 

- Išsklaidytų kariuomenės dalių šaudmenų atsargos. 
- Šaudmenys iš kariuomenės vadovybės slaptai įrengtų saugyklų. 
- Priešo šaudmenų transporto ir sandėlių užpuolimai. 
- Iš atskirai nukauto priešo pasiimti šaudmenys. 

 
Papildomos apsirūpinimo galimybės: 

- Sporadiniai tiekimai oro transportu iš Alpių įtvirtinimų, kol jie egzistuoja. 
- Sisteminiai tiekimai oro transportu iš tebekovojančio laisvojo pasaulio. 

 
Kitos apsirūpinimo galimybės: 

- Surinkti šaudmenis iš prastai išvalytų mūšio laukų. 
- Surinkti iš namų ūkių. Kiekviena Šveicarijos šeima turi šautuvo arba pistoleto šovinių. 
- Surinkti asmenines atsargas iš medžiotojų ir sporto šaulių. 
- Pasiimti civilių šaulių draugijų atsargas (ginklinė šaulių namuose). 
- Rekvizuoti atsargas civilinėse ginklų ir šaudmenų parduotuvėse, ginklų dirbtuvėse ir 

t.t. 
- Rekvizuoti iš policijos postų. 
- Surinkti sprogmenis ir padegamąsias priemones iš ūkininkų ir miško darbuotojų, taip 

pat civilių statybos firmų ir akmens skaldyklų. 
- Išmontuoti minas iš prastai ar visai nevalytų minų laukų (žr. atskirą skyrelį 

„Apsirūpinimas sprogmenimis išmontuojant minas“ toliau tekste). 
 

Remonto tarnyba 

- Remonto tarnyba vaidina svarbų vaidmenį, nes partizanų junginiai priversti kovoti 
„skurdžiaus karą“. 

- Personalas susideda iš: 
a) Karo amatininkų (ginklų mechanikų, įrenginių mechanikų, šikšnių, siuvėjų, 

batsiuvių ir t.t.). 
b) Į partizanų junginius pritrauktų civilių amatininkų. 

- Mažesnieji  remontai ir taisymai atliekami lauko sąlygomis. Didesnieji atliekami slaptai 
civilėse šaltkalvių dirbtuvėse, kalvėse ar mechaninėse dirbtuvėse. Ten ginklų 
mechanikai užsimaskavę civiliais drabužiais gali kelias valandas ar paras dirbti ir 
naudotis staklėmis bei kitais įrenginiais. 

 

Medicinos tarnyba 

Bendrai: 
- Nekuriama jokia tikra medicinos organizacija. Lauko ligoninių veikla nebūtų įmanoma, 

nes junginiai nuolatos juda. 
- Padalinys teturi medicinos tarnybą. 
- Medicinos puskarininkiai tolygiai išdalinami po atskirus padalinius. 
- Jei atsiranda gydytojas, jis skiriamas į sunkųjį padalinį. 
- Trūkstamas medicinos personalas yra papildomas civiliais gyventojais (medicinos 

seselėmis, slaugėmis, sanitarais ir t.t.). 
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- Medicinos tarnybos teikia tik pirmąją pagalbą ir padaro, kad sužeistieji galėtų būti 
pervežami. Po to patikimi civiliai gyventojai priglaudžia juos ir slaugo. 

 
Apsirūpinimas medicinos priemonėmis: 

- Medicinos priemonės, kurias su savimi atsineša išsklaidytos kariuomenės dalys. Iš 
priešo atimtos medicinos priemonės. 

- Mažais kiekiais surinktos iš privačių namų ūkių. 
- Rekvizuotos iš civilių ligoninių, didžiųjų pramonės įmonių pagalbos postų, vaistinių, 

civilių gydytojų ir t.t. 
- Slaptas ir užmaskuotas tvarsliavos ir vaistų priemonių tiekimas per civilį 

pasipriešinimo judėjimą. 
 

Tiekimo tarnyba 

- „Didelis karas“ maitinasi iš fabrikų, sandėlių ir depų. Tačiau partizaniniame kare karas 
maitina karą. 

- Partizanų junginiai maitinasi iš savo krašto, o taip pat iš tiekiamų prekių, kurias atima 
iš priešo. 

- Sunkiai sprendžiamas tiekimo klausimas daro ženklią įtaką partizanų junginių taktikai. 
Todėl padaliniai „gyvena“ atskirai ir į rinktines suburiami tik didesnėms kovinėms 
akcijoms. Suprantama, kad kraštui lengviau aprūpinti 70-100 žmonių padalinius, negu 
ištisas 400 žmonių rinktines. 

- Maistas imamas iš ūkininkų, malūnų, maisto prekių parduotuvių ir sandėlių. Čia reikia 
vengti konfliktų su gyventojais, pvz. kreipti dėmesį apmokėjimą, privačių asmenų 
apsaugą. Pirmiausia turėtų būti puolami okupacinės valdžios valdomos valstybinės 
maisto prekių parduotuvės ir sandėliai. 

- Medžioklė ir žūklė gali nežymiai pagelbėti užpildyti spragas. 
- Didelės vertės ir ilgalaikio saugojimo maisto prekės atidedamos sunkiam žiemos 

periodui ir laikomos slaptuose sandėliuose  (konservuotas pienas, šokoladas, salyklo 
milteliai, džiūvėsiai, daug aliejaus ir taukų turintys konservai, rūkyta mėsa, lašiniai ir 
ilgo laikymo dešros). 

- Žr. skyrelį „Raciono papildymas sunkmečiu“ toliau tekste. 
 

Civilių gyventojų pagalba 

Bendrai: 
- Gyventojai yra tavo didžiausi draugai. Be jų palankumo ir veiksmingos pagalbos ilgai 

neišsilaikysi. Todėl privalai nenuteikinėti jų prieš save bereikalingais brutaliais 
išsišokimais ar nedrausmingu elgesiu. Neturi taip atsitikti – o toks pavojus egzistuoja,- 
kad partizanų junginiai gyventojams taptų didesne negerove negu okupacinė valdžia. 

- Kur esi priverstas truputį rekvizuoti, nereikalauk su automatu, bet apeliuok į bendrą 
tikslą ir Tėvynės meilę. 

- Nepamiršk, kad reguliaraus karo įstatymai nebegalioja ir kad tau neproporcingai 
smarkiai gali pakenkti kiekvienas senelis, moteris ar vaikas, jei tik to užsinorės. Tavo 
išgyvenimas ar pražūtis praktiškai priklauso nuo gyventojų geros valios. Nuo 



39 
 

nuolatinės „... nieko nežinau, nieko nemačiau ir nieko negirdėjau“ dvasios, ir tai 
asmeniškai rizikuojant būti ištremtam ar nužudytam.   

- Gyventojai pradžioje bus neryžtingi ir įbauginti. Bet tai pasikeis, ir būtent tuo labiau, 
kuo ilgiau tęsis karas ir okupacija. 

 
Specifiškai: 
Kartą pabudę, gyventojai gali padėti daugeliu būdų. Toliau išvardinamos kelios galimybės. 

- Nuolatinis ir sistemingas priešo stebėjimas. 
- Nekrentanti į akis partizanų junginių sargyba (žr. skyrelį „Poilsis“ toliau tekste). 
- Maisto tiekimas. 
- Ligonių ir sužeistųjų priegloba ir slauga. 
- Slaptas medžiagų ir šaudmenų saugojimas. 
- Kelio vedlių paslaugos. 
- Specialistai partizanų junginiams. 
- Pakeisti sužeistuosius ir žuvusiuosius. 
- Susekti, kas bendradarbiauja su priešu. 

 
- Net ir jei gyventojai, nežiūrint tavo lūkesčių, į tavo siekius žiūrės gana šaltai, visuomet 

atrasi kelis žmones, pasiruošusius pasiaukoti, kad tau pasitarnautų kaip stebėtojai, 
žvalgai ar ryšininkai. 
 

- Net ir „išvaduotose srityse“ partizanų junginių vadai su civilio pasipriešinimo judėjimo 
organais bendradarbiauti turi tik maskuodamiesi ir ypač atsargiai. Jie neturi pamiršti, 
kad partizanų junginys greitai pakeis vietą, o pasipriešinimo judėjimo nariai yra susiję 
su vieta bei turi dirbti taip pat ir po partizanų pasitraukimo. Jų maskuotė vien dėl 
patogumo neturi būti atskleista. 
 

Oro tiekimo krovinių priėmimas 

- Pažymėk krovinių išmetimo zoną šviesos priemonėmis: 
a) stiprūs kišeniniai žibintuvėliai; 
b) skardinės. Padegamoji priemonė: benzinu, žibalu ar alyva smarkiai įmirkyta 

žemė. 
- Laikyk gesinimo priemones (velėnas, smėlį, žemes) šalia šviesos šaltinio, kad galėtum 

akimirksniu šį užgesinti, jei priešo naktiniai naikintuvai skutamuoju skridimu 
bombomis ir kulkosvaidžiais užpultų krovinių numetimo zoną. 

- Nepalik parašiutų ir įpakavimų. Priešas gali iš to pasidaryti vertingų išvadų. Pasiimk 
šiuos su savimi arba užkask (sudegink). 

 

Parašiutininkų agentų priėmimas 

- Parašiutininkai desantuojami mažomis grupėmis (2-3 žmonės). Kalbama, paprastai, 
apie vertingus specialistus partizanų junginiams arba vietos pasipriešinimo judėjimui 
(radistai, instruktoriai, komendantai ir t.t.).  

- Asmenų desantavimas visada koordinuojamas su krovinių išmetimu (radijo ryšio 
priemonės, ginklai, šaudmenys, sprogmenys ir t.t.). 
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- Skiriama „nusileidimo vieta“ ir „susitikimo taškai“. 
- „Susitikimo taškais“ vadinamos vietos, kuriose parašiutininkai susitinka su patikimais 

gyventojais ir pavojaus atveju randa paramą ir pagalbą. Visuomet apibrėžiami keli 
susitikimo taškai. 

- Nusileidimo vieta niekada nebūna ta pati kaip ir susitikimo taškas. 
- Artimiausias susitikimo taškas turi būti pasiekiamas per 1-2 valandas pėsčiomis. Tai 

ypač svarbu susižeidimo arba krovinių taršos/permirkimo atvejais. Abiem atvejais kyla 
lengvas įtarimas. 

 

 
 

13 pav. 
 

Gyvenimas 

Veiksmų erdvė / Ramybės zona 

- Partizaniniame kare skiriamos: 
a) veiksmų erdvė; 
b) ramybės zona. 

- Ramybės zonoje paprastai nedaromi išpuoliai ir sabotažo aktai, kad nebūtų 
išprovokuotos atsakomosios priemonės (pvz. valymo akcijos). 

- Atstumas tarp „veiksmų erdvės“ ir „ramybės zonos“: 
c) Apie 10 km, kai tarp jų yra kalnų ar kalvų grandinė; 
d) Apie 15-20 km atviroje vietovėje.  
žr.   14 pav. 

 

Poilsis 

Tokios taisyklės galioja „veiksmų erdvei“: 
- Judėk tik naktį, o ilsėkis dieną miškuose. Kur esi priverstas įsirengti stovyklą atviroje 

vietovėje, pasirink iškilesnes vietas su plačia apžvalga. 
- Niekada nenaudok tos pačios stovyklos vietos dvi naktis iš eilės. Nenakvok niekada 

toje pačioje vietoje, kur buvai įsikūręs dieną. 
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Tokios taisyklės galioja „veiksmų erdvei“ ir „poilsio zonai“: 

- Dieną sustojimo ir stovyklos vietos saugomos stebėjimo postais. Naktį įrengiami 
dvigubi postai pasalose ant prisiartinimo linijų (žr. 18 pav.). 

- Toli išsišovę sargybos postai reiškia vien tik pavojų. Poilsio metu apsisaugoma 
pavieniais postais šalia stovyklų. Tam pritraukiami ir civiliai asmenys, kurie 
nepastebimai gali stebėti priešą (žr. 15 pav.). 

- Oro maskuotė ir lėktuvų stebėjimas yra svarbūs, kad nebūtum netikėtai užkluptas 
didžiausio partizanų junginių priešo – kovos ar transporto sraigtasparnių (užpuolimas 
iš oro / naikintojų komandų desantas). 

- Kiekvieną dieną išleidžiamas pavojaus potvarkis, kad kiekvienas žinotų, ką daryti 
užpuolimo atveju. Tuo pat metu apibrėžiamas susirinkimo punktas išsklaidytiems 
partizanams. 

- Atskirtiems pavieniams partizanams ar rinktinės dalims visada nurodomi keli punktai, 
kur jie vėl gali prisijungti arba gauti nurodymus kur link toliau judėti (žr. 24 pav.). 

 

Stovykla 

- Lemiama yra maskuotė nuo žemės ir oro žvalgybos. Stovyklos vieta turi būti 
užuovėjoje. Per audras ji turi išlikti įmanomai sausa arba, blogiausiu atveju, greit 
išdžiūti. Pievos - visuomet drėgnos ir yra palankios rasai bei rūkams. Tad jos tėra tik 
dalinai tinkamos stovyklavietėms. Molio dirvos netinka, nes nelaidžios vandeniui.  
Samanos būna pakankamai sausos,  tik jei jų sluoksnis - plonas. Tankus miškas su 
gausiu pomiškiu yra troškus, drėgnas ir pilnas vabzdžių. Smėlio dirvos yra šiltos ir 
sausos ir todėl tinka geriausiai. Švelniai nuožulnus plotas yra geriau, nei visiška lyguma 
(vandens nutekėjimas). 
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14 pav. 
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Besiilsinčio partizanų padalinio apsauga dieną: 
Partizanai: 

1. Oro žvalgas. 
2. Stebėtojas su lauko žiūronais. Palaiko ryšį su saugos žiedu. 
3. „Žabų rinkėju“ užsimaskavęs sargybos postas. 

 

 
 

15 pav. 
 
Apsaugai laikinai pritraukti civiliai asmenys 

4. Moteris su mažu vaiku. Skalbinių surinkimas = „Dėmesio, pavojus!“. 
5. Žaidžiantys jaunuoliai. Baigti žaisti ir eiti kaimo link = „Dėmesio, pavojus!“. 
6. Dirbantis vyriškis. Uždaryti namų duris = „Dėmesio, pavojus!“. 
7. Dirbantis ūkininkas. Atsisėsti po medžiu = „Dėmesio, pavojus!“. 

 
- Kaip medžiaga stovyklai įrengti, pirmiausia, tarnauja asmeninis palapinių audeklas. 

Kartu gerai pasitarnauja ir įvairios improvizacijos (žr. 17 pav.). 
- Būrio vadas nustato atskirų palapinių statymo vietą ir išdalina nurodymus dėl 

maskuotės.  Netaisyklingas stovyklavietės išdėstymas gerina maskuotę. Kur 
neįmanoma įsirengti stovyklos miške, reikia palapines pritaikyti prie vietovės 
(išsklaidyti, sumažinti tankį). Net ir maskuojančiomis spalvomis nudažytas palapinių 
audeklas, nepastebimas akiai, oro fotografijoje atrodo kaip šviesi dėmė. Tad visuomet 
reikia išversti į išorę tamsią palapinės audeklo pusę. Briaunos ir taisyklingi audeklo 
plotai turi būti išskaidyti uždengiant šakomis. 
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- Būrio vadas nustato, kada ir kur gali būti uždegtas virimui laužas (laužo šviesa, dūmai). 
Šalia laužaviečių visada reikia turėti smėlio ar žemių greitam laužo užgesinimui. 
Vanduo netinka (sukelia išdavikiškus garus). 

- Stovyklavietė greitomis išvaloma nuo akmenų, didesnių šakų ir paruošiamos 
maskavimosi priemonės. Po to statomos palapinės ir iškart maskuojamos. 

- Tik kruopščiai paruošta, tiksli stovyklavimo tvarka leidžia greitai susipakuoti ir 
išžygiuoti be materialių nuostolių net ir apsunkintomis sąlygomis (naktis, lietus, 
sniegas). 

- Kiekvienam būriui įrengiama viena išvietė. Ją reikia įrengti pavėsyje, kur mažiau 
musių.  Išvietė susideda iš 60 cm gylio ir 30 cm pločio griovio, kurį naudotojai apžergia 
ir atsitūpia. Žemės sukraunamos pylimu iš vienos pusės. Šalia turi būti kastuvas, kad 
iškart galima būtų užberti išmatas. 

- Kiekvienam būriui iškasama šiukšlių duobė. 
- Išvietė ir šiukšlių duobė yra svarbios stovyklos higienos sudedamosios dalys ir padeda 

išvengti ligų. 
- Geriamam vandeniui naudojama, pirmiausia, aukšto slėgio vandentiekių arba 

tekančių šaltinių vanduo. Upių ir ežerų vanduo naudotinas tik išimtinais atvejais ir 
prieš vartojimą turi būti virinamas. Reikia patikrinti upelių vagas prieš tėkmę, kad 
atrastume galimas taršos vietas (gyvenamieji namai, tvartai, valymo įrenginiai ir t.t.). 
Šulinių vanduo yra įtartinas ir turi būti virinamas. Blogiausiu atveju vanduo gali būtu 
filtruojamas (žr. 16 pav.). 

 

Orų taisyklės 

Orų gerėjimo požymiai: 
- Vakarinis rūkas. 
- Pavėjui judantys pavieniai kamuoliniai debesys. 
- Labai aukštai esantys, reti plunksniniai debesys, po kuriais greitai plaukia pavieniai 

debesys. 
 
Gražus oras 

- Raudona vakaro žara reiškia gerą rytdienos orą. 
- Jei vakare ar pirmoje nakties pusėje iškrinta gausi rasa, rytojaus dieną nebus kritulių. 
- Aukštai skraidančios kregždės ir kurkiančios varlės pranašauja gerą orą. 
- Ankstyvas rūkas, išsisklaidantis saulei patekėjus, yra tikras gero dienos oro ženklas. 
- Jei nuo didelių debesų atsiskyrinėja maži balti lopinėliai, lauk giedros. 
- Jei pasirodo rutulio formos kamuoliniai debesys, lauk, daugiausia, sauso oro. 
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16 pav. 
Paprastas lauko šulinys 
(Vandens gavimas vietovėse su mažai šulinių) 

 Iškasti piltuvo formos duobę iki gruntinių vandenų lygio. 
 Įstatyti statinę išmuštu dugnu. 
 Vandens filtravimuisi į statinę priberti mažiausiai 30 cm žvirgždo ir smėlio. 

 

 
 

17 pav. 
 

Pagalbinė palapinė iš numontuoto sunkvežimio kėbulo stogo 
1. Karkaso lankai su užtempta sunkvežimio skarda. Lankai pritvirtinami prie įkaltų medinių kuolų. 
2. Į žemes įkasta gyvenamoji patalpa. 
3. Vandens nutekėjimo latakai. 
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18 pav. 

 
Besiilsinčio partizanų padalinio apsauga 
Naktimis yra įprasta judėti aiškiomis natūraliomis vietovės linijomis, tokiomis kaip daubos, upelių vagos ar 
keteros. Čia ir reikia pasaloje pastatyti dvigubus  postus. 
 
Tuoj įvyksiančios orų permainos požymiai 

- Kai vienu metu plaukia įvairių formų debesys (sluoksniniai, kamuoliniai, plunksniniai). 
- Ryto žara reiškia popietinį lietų. 
- Greit ir žemai plaukiantys išdrikę  debesų lopiniai pranašauja greitą lietų. 

 
Prastas oras: 

- Greitai užeinantys plunksniniai debesys rodo žemą slėgį. 
- Aukštai plaukiantys plunksniniai debesys pranašauja blogą orą. 
- Greitai besikaupiantys kamuoliniai debesys pranašauja lietų, vasarą – audrą. 
- Pietų arba vakarų vėjas leidžia spėti greitą orų permainą. 
- Jei esant giedram orui ilgai (dažnai visą dieną) viena kryptimi pūtęs vėjas keičia kryptį 

arba smarkiai pasikeičia, kitą dieną reikia tikėtis lietaus. Tas pat tinka, kai po giedro, 
bevėjo oro pradeda pūsti vėjas ir atslenka plunksniniai debesys. 

- Tolygi pilka kamuolinių arba sluoksninių debesų masė pranašauja, kad kitą dieną bus 
kritulių. 

- Jei tolumos daiktai atrodo smarkiai priartėję, tuoj lis. 
- Jei uolų sienos ar akmenys apsitraukia drėgme, tai yra lietaus ar sniego požymis. 
- Rasos nebuvimas ant žemės augalijos yra lietaus požymis. 
- Žemai skraidančios kregždės, šokinėjančios varlės ir žuvys pranašauja oro 

pablogėjimą. 
- Blyškiai geltonas saulėlydis rodo ateinantį lietų. Geltonas saulėlydis reiškia vėją arba 

audrą. 
- Ratilai aplink saulę ar mėnulį dažnai net prieš parą ar pusantros pranašauja rūškaną 

orą su besitęsiančiais krituliais. 
- Mirguliuojančios žvaigždės rodo, kad giedrą pakeis apsiniaukęs oras su lietumi ar 

sniegu. Kuo stipriau žvaigždės mirguliuoja, tuo greičiau pasikeis orai. 
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Šaltis: 

- Lauktinas šaltis, kai vakare arba naktį nesant vėjui žemumose susidaro žemas rūkas. 
- Kai giedromis bevėjėmis žiemos dienomis dangus aptraukiamas aukštuminiu rūku, tai 

reiškia ateinantį šaltį. 
- Jei dieną mažėjantis šaltis vėl kyla vakare, lauktinas ilgalaikis šaltas, giedras žiemos 

oras. 
- Gelsvai rudas ryto žaros atspalvis žiemą reiškia ilgalaikį šaltį, dažnai ir dar didesnį 

atšalimą. 
 

*  *  * 

Raciono papildymas sunkmečiu 

Tam tikrose situacijose reikia išgyventi iš to, ką siūlo laukai ir miškai. Tai visuomet išlieka tik 
sunkmečio ar pereinamojo laikotarpio priemonė. Savaime suprantama, kad ilgai iš to 
neišgyvensi. 
 
Bendrieji maisto šaltiniai: 
Vaisiai, daržovės, bulvės, uogos, grybai, salotos, laukiena, paukštiena, žuvys, varlės, sraigės ir 
t.t. 
 
Sriubos: 
Paprasčiausia sunkmečio produktus perdirbti į sriubas. Sudėtis: žalių arba prinokusių 
kukurūzų, avižų, rugių arba kviečių grūdai. Paruošimas: grūdus sutrinti arba susmulkinti. 
Užpilti vandeniu. Jei įmanoma, pasūdyti.  Užvirti.  
 
Bulvės: 
Kepti atviroje ugnyje (žarijose) arba virti vandenyje. 
 
Pakaitinė duona: 
Sudėtis: nepernokę kukurūzų, avižų, rugių arba kviečių grūdai. Paruošimas: grūdus sutrinti. 
Išminkyti miltus su vandeniu į tešlą. Jei įmanoma, pasūdyti. Tešlą padėti ant pagrindo, kiek 
įmanoma plokščiau iškočioti ir kepti, arba tešlą suminkyti dešros forma, spirale apvynioti apie  
storą šaką ir kepti virš atviros ugnies. 
 
Pakaitinė kava: 
Sudėtis: miežių grūdai arba  gilės. Paruošimas: paskrudinti ant skardinės plokštės iki juosvo 
rudumo. Sutrinti į rupius miltelius. Užvirti su vandeniu. 
 
Pakaitinė arbata: 
Sudėtis: liepžiedžiai, kadagio ar šeivamedžio uogos. 
 
Pakaitiniai prieskoniai (prie mėsos, žuvies, sriubos ir t.t.): 
Sudėtis: paprastieji rėžiukai (lot. Nasturtium officinale), kiškiakopūsčiai, jaunos pienės, 
kadagio uogos, jauni eglių ūgliai. Paruošimas: plonai supjaustyti mėsą. Pridėti pakaitinių 
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prieskonių. Mėsos griežinėlius  suvynioti. Sumauti ant iešmų. Kepti. Žuviai ir paukštienai 
prieskonius dėti į pilvo ertmę. 
 
Miško ir pievų žolės (daržovių patiekalų ir sriubų priedai) 
Sudėtis: jauni paprastieji rėžiukai, jaunos dilgėlės, rūgštynės, pavasariniai švitriešiai (lot. 
Ficaria verna), gysločiai, pienių lapai, kraujažolės. Paruošimas: žoles daug kartų perplauti, taip 
jos praranda dalį žolės skonio. Po to ištroškinti mažame vandens kiekyje. Tik po to pasūdyti. 
Geriausia sumaišyti kelias žolių rūšis. 
 
Ankštiniai 
Sudėtis: žirneliai, lęšiai, pupos ir pupelės. Paruošimas: prieš virimą ilgesniam laikui pamerkti. 
Tuomet reikės trumpiau virti. 
 
Įvairūs:  

 Medžių žievė. Švelnus visų medžių luobas (vidinė žievės dalis) yra valgomas. Prie pat 
medienos esantis minkštas luobas nuimamas ir valgomas žalias arba išvirtas sriuboje. 

 Gluosnių, karklų, beržų, pušų luobas gali būti išdžiovinamas, sutrinamas ir 
perdirbamas į miltus. 

 Vandens augalai ir meldai turi minkštus šaknų galus, kurie išvirti yra valgomi. 
 Eglės kankorėžio sėklos: įkaitinti kankorėžį virš liepsnos, po to iškratyti sėklas. 
 Virš liepsnos paskrudinti dar neprinokusias kukurūzų burbuoles ir valgyti šiltas 

(prireikus, galima valgyti ir žalias). 
 Riešutai ir buko vaisiai: gali būti valgomi ir neprinokę. 
 Neprinokę vaisiai (žali, kieti obuoliai, kriaušės ir t.t.): supjaustyti į mažus gabalėlius, 

išvirti vandenyje. Valgyti minkštus gabalėlius. Praskiestas vaisių sultis gerti šiltas. 
 
Mėsa: 
Įdėta į šaltą vandenį ir toliau verdama mėsa duoda stiprią sriubą. Tas pat tinka ir kaulams. 
 
Žuvys: 
Valymas: Peilį įstatyti į angą po uodegos pelekais ir visu ilgiu į priekį perpjauti. Perbraukti 
rodomuoju pirštu pilvo ertmę ir išimti vidurius. 
 
Paruošimas: 

a) Kepti. Galvą su akimis ir uodegą palikti prie kūno. Žuvį lengvai pasūdyti. Kepti virš 
liepsnos. 

b) Virti. Akis išimti. Žuvį lengvai pasūdyti. Virti 15 min. verdančiame vandenyje. Į viralą 
galima pridėti svogūnų, gausime lengvai virškinamą sriubą. 

 
Vištiena ir įvairi paukštiena: 
Paruošimas: nukirsti galvą. Kaklu žemyn nuleisti kraują. Nupešti plunksnas. Pūkus nusvilinti 
virš liepsnos. Įpjauti pilvą. Per išeinamąją angą išimti vidurius. Ištraukti nagus. Nuplauti.  
 
Gaminimas:  a) į pilvo ertmę įdėti svogūnų ir prieskonių. Vidų ir išorę lengvai pasūdyti. Kepti 
ant iešmo virš liepsnos. Patrakus (pvz. kepenis) kepti atskirai; b) vidurius išimti, bet plunksnų 
nenupešti. Lengvai pasūdyti vidų. Įdėti didelį, gerai nuplautą akmenį. Viską užtepti 2-3 cm 
storio molio sluoksniu. Padėti į žarijų pripildytą duobę ir gausiai žarijomis apkrauti. Kai tik 
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molio pluta pasidaro akmens kietumo, molio luitas išimamas ir sudaužomas. Plunksnos lieka 
prilipusios prie molio. Mėsa iškepė savo taukuose ir sultyse.  (Žuvys gali būti ruošiamos tuo 
pat būdu). 
 
Varlės:  
Atskirti varlės šlauneles. Nuplauti. Lengvai pasūdyti. Skrudinti ant skardos virš ugnies. 
 
Sraigės: 
Paruošimas: Nuplauti (jei įmanoma, naudoti acto vandenį). Įmesti į verdantį vandenį ir virti 10 
minučių. Atšaldyti. Išimti iš kiauto mėsą. Gaminimas: 2 valandas virti sūriame vandenyje. 
Kartas nuo karto papildyti vandens. 
 
Mažieji gyvūnai (katės, šunys, triušiai, kiškiai ir t.t.): 
Paruošimas: Užmušti. Perpjauti kaklą. Laikant už užpakalinių kojų nuleisti kraują. Pakabinti už 
užpakalinių kojų – žemyn galva, nugara į atramą. Tam geriausia galvos aukštyje įkalti į medį 
dvi vinis 30 cm atstumu viena nuo kitos. Odą įpjauti iki sausgyslių ties užpakalinių kojų 
sulenkimu ir gyvūną pakabinti už šių vietų. Pradedant užpakalinėmis kojomis, nudirti kailį. 
Įpjauti pilvą. Išimti vidurius. Širdį, plaučius, kepenis, inkstus palikti. Letenas nukirsti. Jei 
įmanoma, kepti kitą dieną. Gaminimas: lengvai pasūdyti. Kepti visą arba gabalėliais. 
 
Laukiena: 
Taip pat kaip ir mažieji gyvūnai. 
 
Mėsos atsargų ruošimas: 
Mėsą supjaustyti plonomis, 2-3 cm pločio juostelėmis ir smarkiai pasūdyti. Išdžiovinti virš 
atviros ugnies. 
 

Apsirūpinimas sprogmenimis išmontuojant minas 

Bendrai: 
- Pagrindinis apsirūpinimo sprogmenimis šaltinis yra neišminuoti minų laukai. 
- Priešas dėl laiko stokos išminuos tik kelius. Minų laukai šalia esančioje teritorijoje jį 

mažai domina. Daugų daugiausia, jis juos pažymės įspėjančiaisiais ženklais. 
- Iš kiekvienos prieštankinės minos gali gauti priklausomai nuo minos tipo 3 – 6 kg 

sprogstamosios medžiagos. 
- Iš kiekvienos priešpėstinės minos gali gauti priklausomai nuo minos tipo 100 – 200 g 

sprogstamosios medžiagos. Išminavimas yra pavojingas. Sprogusi prieštankinė mina 
palyginama su 10,5 cm artilerijos sviedinio sprogimu. Sprogusi priešpėstinė mina 
atitinka rankinės granatos sprogimą. 

- Minos yra gynybos priemonė ir naudojamos tik besiginančiųjų. Todėl dirbsi, 
daugiausia, su šveicariškais minų tipais (t.y. pažįstamais). Tai palengvina užduotį. 

 
Darbo organizavimas: 

- Surask neišminuotus minų laukus. Nepastebimai pažymėk minas. 
- Apmąstyk, kaip priešo nepastebėtas išminuosi minas (kelių eismas, patruliai ir t.t.). 

Paskirk išminavimo komandą: 
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a) Grupės vadovas. 
b) Sargyba. 2-3 žmonės su automatais. 
c) Išminuotojai. 2 žmonės su tempimo lynu (30 m ilgio), 1 vielos rite, 1 replėmis, 

1 kastuvu, 1 kirtikliu, 2 durtuvais (kaip minų ieškojimo lazda). 
d) Transporto tarnyba. Keli nešikai su kuprinėmis arba 1-2 nešuliniai gyvuliai. 

 
Prieštankinių minų išminavimas: 

- 10-20% prieštankinių minų yra su klaidinamaisiais užtaisais. Šie užtaisai skirti tam, kad 
išminavimo metu mina netikėtai sprogtų. 

- Net ir atidengtoje minoje neįmanoma pastebėti, ar ji turi klaidinamąjį užtaisą. Todėl 
elkis taip: 
1. Atidenk miną (atplėšk velėną). 
2. Pritvirtink 2 m ilgio vielą prie minos korpuso. Nejudinti minos! Tinkamos tvirtinimo 

vietos: rankena, atsikišusios dalys, spaudimo diskas ir t.t. 
3. Pritvirtink vielą prie tempimo lyno. Surask gerą priedangą. 
4. Lynu ištrauk minos korpusą iš minos duobės. Jei mina susieta su klaidinamuoju 

užtaisu, šis dabar suveiks. Jei sprogimo neįvyksta, gali miną saugiai atrišti nuo 
vielos. 

5. Pašalink spaudimo diską ir sprogdiklį. 
- Baigęs darbą uždenk tuščias minų duobes, kad nesimatytų, jog čia darbuotasi 

partizanų. 
 
Priešpėstinių minų išminavimas: 

- Priešpėstinės minos turi žymiai mažesnį suveikimo slėgį nei prieštankinės. Todėl jos 
išminuotojams pavojingesnės. 

- Priešpėstinės minos neturi klaidinamųjų užtaisų ir todėl gali būti tiesiogiai imamos 
ranka. 

 
19 pav. 

 
Apsiribok tik 43-iojo ir 59-tojo tipo užminamų priešpėstinių minų išminavimu. Stulpinės 
minos – per daug pavojingos. 
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Savadarbiai sprogmenys 

- Savadarbiams sprogmenims naudojama nitroceliuliozė. 
- Nitroceliuliozės galima gauti fabrikuose, gaminančiuose arba perdirbančiuose 

chemijos gaminius. 
- Yra drėgnoji ir sausoji nitroceliuliozė. Drėgnoji sudega nesprogdama. Sausoji sprogsta 

kaip sprogmuo. 
- Blogiausiu atveju drėgnąją nitroceliuliozę galima išdžiovinti saulėje arba gerai 

vėdinamoje patalpoje. 
- Sausoji nitroceliuliozė sudedama į skardines, katiliukus ar dėžes ir kaip bet koks kitas 

sprogmuo susprogdinamas (sprogiklis nr. 8, laiko ar trenksmo Bigfordo virvelė). 
- Nitro celiuliozės sprogstamosios savybės yra prastesnės nei įprastinių sprogmenų. Jos 

sudaro apie penktadalį trotilo ar plastito. Todėl vietoj 100 g įprastinių sprogmenų 
reikia imti 500 g nitroceliuliozės. 

- Kuo nitroeliuliozė tvirčiau uždaroma, tuo stipriau ji veikia. 
- Sprogstamųjų medžiagų talpoms tinka: 

a) taukų ar uogienių skardinės; 
b) pieno bidonėliai; 
c) medžio dėžės ir kt. 

- Su užpildytomis nitroceliulioze talpomis turi būti elgiamasi atsargiai (saugoti nuo 
spaudimų, smūgių, kritimų, drėgmės). 
 

Improvizuoti sprogstamieji užtaisai 

- Retai kada turima užtektinai artilerijos sviedinių ar įprastinių sprogmenų formos 
sprogstamųjų užtaisų. 

- Tad daugelį užtaisų reikia susimeistrauti patiems (iš minų, artilerijos sviedinių, 
aviacinių bombų ir t.t.). 

- Griaunamoji improvizuotų užtaisų galia yra gera ir tuo atžvilgiu šie užtaisai niekuo 
nenusileidžia įprastiniams sprogmenims. 

- Transportavimas ir naudojimasis dažnai yra nepatogus ir reikalaujantis kruopštumo. 
- Šiems užtaisams sprogstant lekia žymiai daugiau skeveldrų nei įprastinių sprogmenų 

atveju. Tai reikalauja geresnės sprogdintojų priedangos ir saugesnio atstumo. 
 

Šaudmenų laikymas 

Bendrai: 
- Šaudmenys yra nepakeičiami. 
- Šaudmenų visada trūksta. 
- Nežiūrint sunkesnių išorės sąlygų šaudmenys partizanų daliniuose turi būti 

kvalifikuotai sandėliuojami ir prižiūrimi. 
- Saugok šaudmenis nuo drėgmės, lietaus, sniego, tiesiogių saulės spindulių, kaitros ir 

purvo. 
- Kiek įmanoma ilgiau laikyk šaudmenis originalioje pakuotėje. Neišmėtyk supakuotų ar 

atvirų šaudmenų. 
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Sandėliavimas: 
- Dėk šaudmenis ant sausos žemės, lentų, grotelių ir pnš. 
- Uždenk šaudmenis skarda, palapinių medžiaga, ruberoidu ir pnš. 
- Nedėk šaudmenų šalia šildymo įrenginių, atviros ugnies ir pnš. 
- Užtikrink gerą vėdinimą. Statyk atskiras dėžes ar kitas talpas padėdamas po jomis 

medines kartis. Išlaikyk 2-3 cm atstumą tarp įpakavimų. 
 
Nesupakuotų šaudmenų tikrinimas ir saugojimas: 

- Šlapius ar drėgnus šaudmenis džiovinti avirame ore, bet ne saulėje. 
- Purvą (žemes, molį) nuo šovinių, granatų ir t.t. nuvalyti skudurėliu. Nenuvalyti riebalų 

žiedo tarp tūtos ir kulkos (sviedinio)! Benzinas, žibalas bei panašūs skiedikliai yra 
žalingi ir neturi būti naudojami. 

- Dideliame šaltyje šovinius, granatas ir t.t. tikrinti, ar neapledėję. Ledą atsargiai 
nutirpdyti ir pašalinti. Kitais atvejais elgtis kaip su šlapiais šaudmenimis. 

 
Supakuotų šaudmenų (kartono ar medžio dėžėse, skardinėse ir t.t.) tikrinimas ir saugojimas: 

- Aprasojimas: išdžiovinti, nušluostyti, perkraustyti. 
- Apledėjimas: ledą atsargiai nutirpdyti. Patikrinti poveikį pakuotei ir turiniui. 

Išdžiovinti. Reikalui esant, perkraustyti. 
 
Pažeisti šaudmenys: 

- Nebenaudoti mechaniškai pažeistų ar gaisro (karščio) paveiktų šaudmenų. 
- Tam tikros šaudmenų rūšys yra jautrios kritimui: sprogdikliai, šoviniai su sprogdikliais 

ir kryptiniai užtaisai. Kritimas iš 1 m aukščio ant kietos žemės ar iš 2 m ant minkštos 
žemės, gali šiuos sprogmenis sugadinti. Išoriškai tokie šaudmenys atrodo kaip sveiki. 
Taikos metu tokie šaudmenys neturi būti naudojami. Karo metu reikia spręsti 
priklausomai nuo aplinkybių. 

 
Šaudmenų sandėlio įrengimas: 

- Kvalifikuotas sandėliavimas “lauke”  yra sudėtingas. Turi šį būdą išmanyti. Smulkiau žr. 
22 pav. 

 

 
 

20 pav. 
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Improvizuotas sprogstamasis užtaisas prieš gyvuosius taikinius (pvz. metimas į žygio kolonas, karių patalpas, 
štabus ir t.t.) 

1. Sprogstamosios medžiagos pripildyta skardinė (pvz. konservų). Sprogstamasis  užtaisas: 1-1,5 kg. Veikia 
15-20 m spinduliu. 

2. Sprogstamosios medžiagos pripildytas metalinis vamzdis (pvz. vandentiekio, dujų ir kt.). Sprogstamasis  
užtaisas: 150-200 g. Veikia 5-10 m spinduliu. Dugnas – privirintas metalo gabalas. Viršus: po 
sprogstamosios medžiagos pripildymo ir Bigfordo virvelės įdėjimo vamzdis spaustuvuose atsargiai 
suspaudžiamas iki “Bigfordo virvelės skersmens”. Dėmesio: nepažeisk Bigfordo virvelės. Antraip turėsi 
nesprogų sprogmenį! 

3. Sprogstamosios medžiagos pripildytas storasienis stiklinis butelis (pvz. alaus). Stiklas nesudūžta metant 
(išskyrus į betonines grindis). Sprogstamasis  užtaisas: 400-500 g. Veikia 15-20 m spinduliu. 

4. Bigfordo virvelė. Ilgis apie 6 cm. Leidžia uždelsti sprogimą 6-8 sekundes. Uždegama degtuku arba 
smūginiu degtuvu. 

5. Sprogdiklio kapsulė nr.8. 
6. Plastinė sprogstamoji medžiaga (pvz. civilė sprogstamoji medžiaga arba įprastinė sprogstamoji 

medžiaga PLASTITAS). Padidinti skeveldrų skaičiui sprogstamojoje mežiagoje gali būti įmaišomi 
akmenys, metalo laužas (varžtai, vinys ir t.t.). 
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21 pav. 
 

Improvizuotas sprogstamasis užtaisas nejudantiems objektams naikinti (pvz. geležinkelio bėgiai, elektros 
atramos, transformatoriai ir t.t.) 

a. Prieštankinė mina nr. 49. 
b. Prieštankinė mina nr. 37.     

Prieštankinės minos puikiai tinka savadarbiams “sutelktiniams užtaisams”, nes jos visuomet turi 
mažiausiai 3-4 kg sprogstamosios medžiagos. 

c. Artilerijos sviedinys. 
d. Minosvaidžio sviedinys. 
e. Aviacinė bomba. 

Artilerijos, minosvaidžių sviediniai, o taip pat ir aviacinės bombos yra tinkami  savadarbiai “sutelktiniai 
užtaisai”. Geriausia juos pritvirtinti viela prie lentos. Inicijuojančiu sprogdikliu gali būti įprastinis mažas 
užtaisas (sprogstamasis šovinys, sprogstamoji skardinė). Šis užtaisas pakankamai stipriai pritvirtinamas 
prie sviedinio sprogdiklio. Kur sprogdiklio trūksta, inicijuojantis užtaisas pritvirtinamas sviedinio 
viduryje. Prieštankinės minos su šoniniu sprogdiklio kanalu gali būti susprogdinamos paprasta 
sprogdiklio kapsule nr. 8. Prieštankinėms minoms be sprogdiklio kanalo kaip inicijuojantis sprogdiklis 
naudojamas 200 g sprogstamasis užtaisas. Srogdiklius turintiems (-ioms) artilerijos, minosvaidžių 
sviediniams, o taip pat ir aviacinėms bomboms kaip inicijuojantis sprogdiklis naudojamas 200 g 
sprogstamasis užtaisas. Srogdiklių neturintiems (-ioms) artilerijos, minosvaidžių sviediniams, o taip pat 
ir aviacinėms bomboms kaip inicijuojantis sprogdiklis naudojamas 400-600  g sprogstamasis užtaisas. 
 

1. Sviedinio sprogdiklis. 
2. Inicijuojantis sprogdiklis (200 g sprogstamasis šovinys stipriai pritvirtintas prie sviedinio). 
3. Sprogdiklio kapsulė nr. 8. 
4. Bigfordo virvelė. 
5. Smūginis degtuvas. Blogiausiu atveju gali būti uždegtas degtuku. 
6. Padėklo lenta. 
7. Inicijuojantis sprogdiklis (pvz. 600 g sprogstamoji skardinė), pritvirtintas prie sviedinio vidurio, kai 

sviedinys neturi sprogdiklio. 
8. Šoninis sprogdiklio kanalas minos korpuse. 

 
 
Užmaskuotas šaudmenų sandėlis lauke 

1. Vandens nutekėjimo griovelis. 
2. Maskuojantis sluoksnis (velėna, lapai ir t.t.). 
3. Ruberoidas – apsauga nuo lietaus. Viduryje lengvai išgaubtas, kad galėtų nutekėti vanduo. 
4. Rastai arba lentos duobės uždengimui. 
5. Šaudmenų dėžės. Piršto pločio tarpai tarp dėžių, kad galėtų cirkuliuoti oras. 
6. Lentų grindys arba grotelės. 
7. Apvalios medienos pagrindas. 
8. Mažiausiai 70 cm storio smėlio ir žvirgždo sluoksnis „drenažui“. 
9. Keli didesnių akmenų sluoksniai papildomam drenažui. 
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22 pav. 
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Taktika ir technika 
 

Bendra elgsena 

- Dirbk atsargiai ir gudriai, netgi klastingai. 
- Naudok atvirą prievartą tik tuomet, kai turi žymią persvarą. 
- Venk mūšio, dėl kurio gali kilti pavojus junginio egzistavimui. 
- Niekada neprisileisk prie savęs reikšmingo priešo ir niekada nepradėk su juo atviros 

kovos. 
- Tykojimas ir užpuolimas yra pagrindinės tavo kovos rūšys. 
- Laikytis slaptoje yra svarbi tavo saugumo priemonė.  
- Niekada nedirbk laikui spaudžiant. Kantriai išlauk palankios akimirkos, kad galėtum 

netikėtai smūgiuoti ir vėl dingti. 
- Neveik impulsyviai, bet šaltai apskaičiuodamas. Niekada negali neįvertinti priešo ir 

privalai žinoti savo galimybių ribas. Akla drąsa – nenaudinga, tik poroje su išmintimi ji 
atneša turtingų palūkanų. 

- Apsvarstyk pavojus. Nors tam tikras nerūpestingumas yra būtinas, tačiau už jo turi 
stovėti kruopštus galimybių apskaičiavimas. 

- Jei negali išvengti susidūrimo su persekiojančiais kariniais daliniais, jokiu būdu 
nepradėk mūšio. Apsiribok geriau sulaikančia kova ir kiek įmanoma greičiau 
atsipalaiduok nuo priešo. Vėliausiai tuomet, kai naktis pridengia tavo judėjimą. 

- Jei esi apsuptas, nebandyk jau pačioje pradžioje prasiveržti, nes dabar priešo daliniai 
fiziškai ir dvasiškai dar švieži. Laikui bėgant priešas taps nerūpestingesnis, abejingesnis 
ir mažiau pastabus. Kareiviai labiau nei pradžioje apeina sunkesnes ir varginančias 
vietoves. Ištisinė rikiuotė ima krikti, nes žmonės bevelija (ypač naktį!) iš patogumos 
eiti keliais ar palankesnėmis vietovėmis. Dabar yra momentas išsprūsti. Po pavykusio 
prasiveržimo turi nesustodamas žygiuoti toli nuo mūšio vietos. (Priverstinis žygis 
mirčiai ar gyvenimui!) 

- Po pavykusios didesnės akcijos reikia keisti vietovę. Užmegzk ryšį su patikiamais 
naujos vietos gyventojais dar prieš keitimą. Išsiųsk 1-2 puskarininkius žvalgybai. Taip 
po vietovės pakeitimo būsi jau susipažinęs su naujomis sąlygomis ir galėsi sutrumpinti 
kritinį adaptacijos laikotarpį. 

- Esant pranašesniam priešui, turi išsiskaidyti į mažiausias grupeles ir susilieti su  
vietove, kad vėliau vėl susirinktum numatytose vietose. 

 

Žygis 

- Partizaninio karo ypatybė yra ta, kad reikia daug žygiuoti. Prieš ir po akcijų  
nereikalauk iš savo žmonių jokių bereikalingų žygiavimų. Išlaikyk juos pailsėjusius ir 
tausok jų jėgas, kad jie būtų pasiruošę kovoms ir atsitraukimams.  

- Išžygiavimo slaptumui išlaikyti reikia vengti ilgų išankstinių įsakymų ir pasiruošimų. 
Ten kur reikia ilgesnių pasiruošimų (pvz. maisto atsargų perkėlimas, išsitęsę žvalgymai 
ir t.t.), šie turi būti maskuojami leidžiant gandus apie kitokį planą. 

- Peržygiavimui venk didelių kelių ir vietovių. 
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- Kur nepažįsti vietovės, pasiimk išmanančius vietovę vedlius. Tačiau juos paleisk tik 
tuomet, kai jie nebegalės padaryti žalos (išsiplepėti, išduoti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žygio apsauga 
Partizanų daliniai žygiavimo 
kryptimi ir iš galo yra saugomi 
grupių po 3-4 žmones. Grupės  
išdėstomos kelis šimtus metrų 
pirmyn ir atgal. 

 
 

23 pav. 
 

- Niekas neturi žinoti, iš kur ir į kur eini. Būsimos stovyklavietės vieta visiems nutylima. 
- Suklaidink gyventojus apie savo tikrąjį stiprumą. Atrodyk visuomet stipresnis, nei esi. 

Pvz. „... mes tik didesnio, štai ten žygiuojančio junginio sparno apsauga!“ 
- Kiek tik įmanoma žygiuok naktimis, kad skleistum nuolatinį netikrumą apie savo 

buvimo vietą. 
- Visuomet žygiuok kiek galima sutelkčiau. Kai vis yra šalia, gali greičiau įgyvendinti 

staigius sprendimus. 
- Kelis šimtus metrų pirmyn žygiavimo kryptimi ir atgal išsiųsk 3-4 žmonių sargybas. 
- Gerai apmąstyk, prieš įžengdamas į vietovę, kurioje gali būti pasalos! Nes kartą 

patekęs į pasalą, nebeturėsi laiko svarstymams. Turi prieš tai žinoti, ką darysi tokiu 
atveju. 
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24 pav. 

 
Pranešimų slaptavietės 
Vykdantys specialiąsias užduotis atsitolinusieji nuo savo padalinio partizanai ar mūšyje išsklaidytos partizanų 
grupės turi žinoti, kur galima rasti žinių apie savo padalinio buvimo vietą. 
Kelios galimybės tam: 

1. Netikras kareivio kapas 
Požymis: Rytinis bukų giraitės kampas. Kapo kryžius. Po kryžiumi įkasta skardinė su žinute. 

2. Įsidėmėtinas medis 
Požymis: Žaibo perskelta eglė „Sunnsiten“ ganykloje. Rytinėje kamieno pusėje lygiai su žeme įkaltas 
medinis kuolas. Po kuolu įkasta skardinė su žinute. 

3. Telefono stulpas 
Požymis: Urseleno pakelės kryžius. Dešimtasis telefono stulpas šiaurės kryptimi. Rytinėje stulpo pusėje 
lygiai su žeme įkaltas medinis kuolas. Po kuolu įkasta skardinė su žinute. 
 

Sargybos postų likvidavimas 

Bendrai: 
- Tvirtai nustatyk sargybos vietą, ginklų išsidėstymą ir sargybos keitimąsi. 
- Ištyrinėk sargybinių įpročius, ypač sargybos keitimosi metu, pamainos atvykimo kelią 

ir jų elgsenos ypatumus. 
- Nepalankus oras (geliantis šaltis, slegiantis karštis, įkyrus lietus ir t.t.) palengvina 

užduotį, nes mažina posto pastabumą. 
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25 pav. 
Begarsis sargybos posto likvidavimas 
Vietos, į kurias reikia pataikyti: 

1. Įstrižai tarp dubens ir juosmens arba 
2. Tarp menčių žemiau sprando 

 
 

Begarsis sargybos posto likvidavimas 
- Paprasčiausias ir tikriausias posto likvidavimo metodas yra smūgis kirviu. Naudok ne 

ašmenis, bet bukąjį kirvio galą. Smūgiuok sargybiniui visa jėga tarp dubens ir 
juosmens arba tarp menčių žemiau sprando. Net ir tamsoje gali lengvai pataikyti į šias 
vietas. 

 

Paprastų žinučių perdavimas primityviomis priemonėmis 

- Į tam tikras vietoves tenka priverstinai vėl ir vėl įžengti. Tai kelia didelį pavojų 
partizanų junginiams (priešo pasala). 

- Kaimo gyventojai turi mokėti paprastomis priemonėmis įspėti partizanų junginius. 
- Dūmų arba šviesos signalai, o taip pat skarelių mosavimai yra per daug krentantys į 

akis ir per daug pavojingi rodančiajam. 
- Tinkami ženklai yra: 

a) Dieną: 
- Sutartų langų atidarymas arba uždarymas. 
- Skalbinių padžiovimas. 
- Transporto priemonių atsiradimas arba dingimas ir t.t. 

b) Naktį: 
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- Apšviestas arba užtemdytas stoglangis, tvarto durys ir t.t. 
- Tokiomis paprastomis priemonėmis galima perduoti, aišku, tik trumpas žinutes, pvz. 

„Dėmesio, pavojus! Priešas kaime!“ arba „Kaime priešų nėra!“. 
- Signalai turi būti tokie, kad jie žiūronais būtų atpažįstami iš gretimo miško pakraščio. 

 

Kelių tinklo diversijos 

Galimybės: 
- Pašalinti arba sukeisti kelių rodykles. 
- Pabarstyti ant kelio vinių (reikalinga masinė akcija). 
- Įtempti per kelią vielą. 

Kelių sabotažas yra ypač veiksmingas, kai koordinuojamas su įvykiais fronte, t.y. kai priešui 
būtina pasinaudoti keliu ir kiekviena uždelsta valanda yra laimėjimas. 
 

Kelio užtvarų darymas 

- Kelių užtvaroms geriausiai tinka nupjauti arba išsprogdinti medžiai. 
- Nesprogdink arba nepjauk per didelių medžių, tikėdamasis, kad priešui tuo pridarysi 

daugiau valymo darbų. Tu tik sunaudosi daugiau sprogmenų arba darbo laiko. Daug 
svarbiau yra minų ir sprogstamųjų spąstų įrengimas. 

 

 
26 pav. 

 
Kelių tinklo sabotažas 

1. Krūmuose užmaskuota stulpinė mina. Naikinantis skeveldrų veikimas apie 30 m spinduliu. Pranašumas: 
Greitas įrengimas. Trūkumas: Pavojinga saviems civiliams gyventojams, nes žemas suveikimo slėgis. 

2. Prieštankinės minos. Naikina transporto priemones. Pranašumas: Nepavojinga saviems civiliams 
gyventojams, nes suveikimo slėgis yra toks didelis, kad sprogdiklis reaguoja tik į sunkiąsias mašinas 
(sunkvežimius, tankus). Trūkumas: Daugiau darbo įrengiant (Minai apie 15 min. Per tą laiką yra didelė  
priešo patrulių netikėto pasirodymo tikimybė.) 

3. Galvos aukštyje per kelią įtempta stipri viela arba plonas trosas. Verčia motociklininkus. Gadina 
automobilius ir žaloja jų keleivius. 

4. Ant kelio išbarstyti metaliniai dygliai. 
 

- Jei neturi priemonių sprogstamiesiems spąstams ir minoms įrengti, tai bent juos 
imituok. Imitavimo priemonės: 
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a) Atskiros, pusiau paslėptos vielos, kurios veda nuo medžių šakų link žemės ar 
krūmų, 

b) Išplėštos ir prastai vėl uždėtos velėnos prie kelių, suardytas kelio grindinys 
(atrodo kaip nepakankamai užmaskuotos minos). 

 

Pavienės transporto priemonės užpuolimas 

- Transporto priemonė sustabdoma greitąja užtvara. 
- Vairuotojas ir keleivis apšaudomi iš mažojo kalibro ginklų (pvz. Flobert). 
- Mažo kalibro šūviai aidi netoli. Tačiau žeidžiamosios galios užtenka tokiam 

apšaudomųjų sužeidimui, kad jie po to gali būti lengvai likviduoti šaltaisiais ginklais. 
- Išvengus kovos triukšmo laimima laiko grobiui perkelti iš transporto priemonės ant 

nešulinių gyvulių ar į karučius. 
- Idealiu atveju savas vairuotojas gali transporto priemonę nuvairuoti į slaptą vietą. 

Negyva transporto priemonės įgula turi būti pasiimta kartu ir ten palaidota, kad 
priešas nieko nepastebėtų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kelių tinklo sabotažas / metalinis dyglys padangų sugadinimui 
 
Panaudojimas: 

 Naktį išbarstyti ant kelio. 
 Stovinčiai mašinai pastumti po padanga. 

Gaminimas: 
1. Paimk apie 12 cm ilgio ir 5-8 mm skersmens plieno virbą. 
2. Abu galus įpjauk maždaug 4 cm. 
3. Išskėsk atsiradusias keturias dalis. 
4. Aštriai užgaląsk keturis galus. Gaunami briaunuoti 

dygliukai. 
 
Tokį dyglį  kaip benumesi žemėn, vis vien viena viršūnė liks viršuje. 
Dyglio stiprumo užtenka sunkvežimio padangai pradurti. Trijuose paveikslėliuose: dyglio gaminimas, dyglys ir jo 
panaudojimas.  
 

27 pav. 
 

- Trofėjinės transporto priemonės panaudojimas: 
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a) Savame partizanų junginyje; 
b) Perdavimas civiliam pasipriešinimo judėjimui „užmaskuotoms kelionėms. (žr. 

104 pav. ir paaiškinimus po juo.) 
- Jei transporto priemonė negali būti panaudota, ji turi būti sunaikinta. Pigiausiai ir 

veiksmingiausiai – sudeginant. Prieš tai reikia išimti naudotinas dalis, pvz.: 
c) Numontuoti kėbulo stogą (17 pav.). 
d) Išsiurbti iš bako benziną (degalai padegimams ir t.t.). 

 
 

28 pav. 
 

Esminė kelio užtvara (pagrindinė užtvara) 
 
 

Šalutinės gatvės užtvara, užkertanti apvažiavimo galimybę. 
 

Prieštankinės ir priešpėstinės minos. Šalutinėse užtvarose jos pakeičia trūkstamą ugnį iš pėstininkų 
ginklų. 
 
Apvažiavimo galimybė. 
 

 
Priešo transporto priemonės užpuolimas 

1. Stebėtojas ir sargybinis 
Praneša priešo transporto priemonės artėjimą. 
Izoliuoja kovos vietą, kad galimos kitos priešo transporto priemonės negalėtų įsikišti. 
Būtinu atveju pridengia atsitraukimą. 

2. Užkardos grupė 
Sustabdo priešo transporto priemonę. 
Sustabdymo priemonės: Įpjautas medis, kuris paskutiniu momentu užverčiamas ant kelio. Akmenų 
prikrautas kaimiškas vežimas, kuris paskutinę akimirką išridenamas skersai kelio. 

3. Snaiperiai su mažojo kalibro šautuvais (Flobert). 
Su mažiausiu šaudymo triukšmu padaro vairuotoją neveiksnų. 
Kadangi šaudoma mažojo kalibro šaudmenimis, snaiperiai abejose kelio pusėse išdėstomi tik išimties 
atveju (gali sužeisti savus žmones!). 

4. Artimosios kovos kovotojai 
Durtuvu be triukšmo užmuša vairuotoją ir keleivį. (Durtuvu galima gerai durti į siaurą vairuotojo kabiną. 
Kastuvas arba kirvis netinka dėl kabinos siaurumo.) 

5. Vairuotojas 
Nuvairuoja priešo transporto priemonę į slaptą vietą, kurioje galima ją ramiai iškraustyti. 
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6. Grobio surinkimo padalinys 
Arkliai arba arklių vežimai, kad būtinu atveju galima būtų greitai perkraustyti ir išgabenti grobį. 
 

 
 

29 pav. 
 

Užpuolimai apšaudant 

Bendrai: 
Svarstytini tik palankių momentinių taikinių atveju (besiilsintis ar žygiuojantis priešas ir t.t.). 
Žada didelį poveikį. Taikinys tinkamas apšaudyti tik trumpą laiką, nes po pirmųjų šūvių arba 
būna sunaikintas, arba pasišalina į priedangą. Todėl reikia naudoti visus įmanomus ginklus. 
Kad paprasčiau ir greičiau būtų duodami įsakymai, visi turi susitelkti greta. Taip atsiradęs 
tankumas nėra pavojingas dėl trumpos susišaudymo trukmės. Po įsakymo „Į vietas“ žmonės 
nusitaiko ir padeda pirštą ant nuleistuko. Kai grupės dauguma būna pasiruošusi, grupės vadas 
duoda komandą „Ugnis!“. Jis sąmoningai nelaukia kai kurių vėluojančiųjų, kad išvengtų 
situacijos, kai vienas iš pasiruošusiųjų neištvertų ir per anksti iššautų. Lengvieji kulkosvaidžiai 
ir automatai šaudo ilgomis serijomis, dažnai net ištisine ugnimi (visos apkabos ugnis). Kai 
atstumas iki 400 m ir yra įmanoma, papildomai naudojami granatsvaidžiai („plieno 
granatos“). 
 
Mažo, glaudaus taikinio užpuolimas apšaudant: 
Žr. 30 pav. 
 
Ištęsto taikinio, pvz. transporto kolonos, traukinio ir t.t., užpuolimas apšaudant: 
 

- Mūsų smarkiai kalnuotoje vietovėje sėkmę žada žygio kolonų, kelių transporto ir 
traukinių užpuolimai apšaudant iš automatų, lengvųjų kulkosvaidžių, kulkosvaidžių ar 
minosvaidžių net ir iš didelio atstumo. 
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- Užpultas apšaudomas priešas, paprastai, suglumsta. Nežiūrint to, tu turi tikėtis, kad 
beviltiškose situacijose iš nevilties arba komanduojamas ypač energingo vado priešas 
gali reaguoti puolimu ir mestis į tave. Todėl turi turėti atvirą pasitraukimo kelią. 

- Vadas prieš apšaudant turi sutvarkyti tokius punktus: 
1. Ugnies atidengimo laikas. Galimybės: 

a) po komandos; 
b) ugnies atidengimas po lengvojo ginklo šūvio. Po jo pradedama šaudyti 

visais turimais ginklais; 
c) automatiškai, kai kolonos smaigalys pasiekia tam tikrą vietovės tašką. 

2. Kaip bus sustabdyta priešakinė transporto priemonė. Galimybės: 
a) netikėtas medžio išsprogdinimas ir užvertimas; 
b) užvažiavimas ant  minos; 
c) sutelktine ugnimi. 

3. Ugnies išdėstymas. 
Reikia greitai ir bendrais bruožais pasiskirstyti taikiniais (kolonos ar traukinio 
priekis, vidurys, galas). 
Kulkosvaidžiais, minosvaidžiais ir beatatrankiais pabūklais visuomet taikomasi į 
vidurį. Minosvaidžiai pradeda šaudyti tik tuomet, kai kolona sustabdoma. 
Kovos nutraukimo signalas. Galimybės: 
rago garsas, signalinė raketa, pagal laikrodį, pvz. 5 minutės po ugnies 
atidengimo. 

 
Mažo, glaudaus taikinio užpuolimo praktinis pavyzdys: 
 
„... prie kelio priešais mus sustojęs tankų patrulis. Įgula ilsisi šalia. – Užpuolame apšaudant! – 
Šaudmenų tipas: šautuvų šoviniai – Taikiklis 200 m – Į paskutinę priedangą! – Į vietas! – Ugnis! – 
Nutraukti ugnį! – Į priedangą! – Haeberli, toliau stebėk!“ 
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30 pav. 

 
 
Ištęsto taikinio užpuolimo praktinis pavyzdys: 
 
„... keliu už 1,5 km į šiaurę artėja priešo sunkvežimių kolona. -  Užpuolame apšaudant –Ugnis 
atidengiama, kai kolonos priešakys pasieks dvikamienę eglę -  Šaudmenų tipas: šautuvų šoviniai – 
Taikiklis 200 m – Pasidalinimas taikiniais: Kerlio grupei kolonos priešakys, Kolio grupei vidurys, Hoferio 
grupei kolonos galas – Pozicija: kalno ketera priešais mane! – Į vietas!“ 

 
31 pav. 
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Transporto kolonos su konvojumi užpuolimas 

Bendrai: 
- Savo tiekimo transportą per intensyvios partizanų veiklos vietoves priešas, paprastai, 

organizuoja kaip „glaudžią koloną“, saugojamą konvojaus. 
- Kiekvieniems 20 sunkvežimių, paprastai, skiriamos dvi ginkluotos apsaugos transporto 

priemonės. 
- Transporto kolona susideda iš: 

a) transporto dalies (apie 40 sunkvežimių); 
b) palydos dalies (2 tankų + pėstininkų būrio šarvuočiuose). 

- Važiuojanti transporto kolona skirstoma taip: 
a) priešakyje „apsaugos dalis“ (1 tankas + 1-2 šarvuočiai). Važiuoja 200-300 m 

priešais sunkvežimių koloną; 
b) viduryje – sunkvežimių kolona („transporto dalis“); 
c) gale – „kovinė dalis“ (1 tankas + 1-2 šarvuočiai). Kovinės dalies užduotis – 

palikti kelią, pulti partizanų junginį ir jį išvaikyti. 
 
Apsaugos elemento neutralizavimas: 
Pagrindinės taisyklės: 

- Leisk priešakiniam tankui užvažiuoti ant minos ir po to išvesk jį iš rikiuotės 
reaktyvinėmis ar šautuvinėmis prieštankinėmis granatomis. 

- Apšaudyk šarvuotį ir išlipančius pėstininkus. 
 
Įsakymo pavyzdys: 
„ ...Orientacijai: mes neutralizuojame apsaugos elementą! Dėmesio: aš sustabdysiu koloną 
minomis – priešakinį tanką sunaikinti reaktyvinėmis prieštankinėmis granatomis – po to 
neutralizuoti saugos elemento likučius! Įsakymas: Prieštankinė grupė užminuoja kelią. 
Sunaikina priešakinį tanką – 1-oji šaulių grupė sunaikina saugos elemento likučius! – 
Užminavimo vieta: prie dvikamienės eglės – Pozicijos: prieštankinė grupė kalno viršūnėje, 1-
oji šaulių grupė ant ilgosios kalnų keteros šalia – Ugnies atidengimas: kai priešakinis tankas 
užvažiuoja ant minos – Kova nutraukiama: po mano komandos! – Mano pozicija: 
prieštankinėje grupėje!“ 
(Žr. 33 pav.) 
 
Kova prieš transporto elementą: 
Pagrindinės taisyklės. 

- Apšaudyk sunkvežimius kulkosvaidžiais arba automatais. 
- Paprastai padalink taikinius. Metodas: 

a) Priskirk konkrečią apšaudytiną kelio atkarpą; 
b) Priskirk konkrečią apšaudytiną kolonos dalį. 

- Kai pasipriešinimas silpnas, po apšaudymo pereik prie puolimo ir užimk sunkvežimį 
artimoje kovoje. Po to pereik prie įgulos ir susirink krovinį. 

- Kai pasipriešinimas stiprus, po kelių minučių nutrauk kovą ir atsitrauk į rinkimosi vietą. 
-  „Pulti“ ar „Nutraukti kovą“ sprendžia padalinio vadas. Todėl jo vieta yra šalia 

kovojančiųjų prieš transporto elementą. 
 
Įsakymo pavyzdys: 
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„ ...Orientacijai: mes neutralizuojame transporto elementą! Dėmesio: pradėsiu kovą apšaudymu.  Po 
to, jei pasipriešinimas silpnas, pulsiu sustabdytus sunkvežimius arba, jei pasipriešinimas stiprus, 
atsitrauksiu! Įsakymas: Kulkosvaidžių grupė eglynėlyje ant kalno keteros užima tokią poziciją, kad 
galėtų apšaudyti kelio atkarpą tarp upelio ir nulūžusio medžio - 2-oji šaulių grupė ant kalno keteros 
priešais mus užima tokią poziciją, kad galėtų apšaudyti kelio atkarpą tarp nulūžusio medžio ir 
kryžkelės su lauko keliuku – Taikiklis: kulkosvaidžiams 300 m, šaulių grupei 200 m – Atidengti ugnį kilus kovos 
triukšmui, t.y. kai ugnį atidengs prieštankinė grupė mūsų dešinėje! – Puolimas arba kovos nutraukimas: pagal 
mano komandą! – Mano buvimo vieta: kulkosvaidžių grupėje!“ 
 
 
Kariavimas prieš kovos elementą 
 
Pagrindinės taisyklės: 

- Kur tik galima, naudok raitąją grupę, nes ši yra 3-5 kartus greitesnė, nei pėsčiųjų. 
- Jei tik galima, perkelk užpuolimo vietą į vietovę, neleidžiančią priešui („kovos 

elementui“) kariauti iš transporto priemonių, t.y. įvažiuoti į partizanų junginį. 
- Grupė kovoja, turėdama tikslą aplenkti priešą. Todėl ji turi atidengti ugnį maksimaliu 

atstumu. Šautuvai optiniais taikikliais tam ypač tinka. 
- Tų, kurie turi neutralizuoti kovos elementą, yra sunkiausia užduotis. Todėl ši užduotis 

turi būti patikėta gabiausiam vadui. Jam turi būti priskirti geriausi žmonės. 
- Negalima per daug ilgai ruoštis, bet reikia veikti pagal akimirkos reikalavimus. 
 

Įsakymo pavyzdys: 
„ ... Už 600 m priešais mus pėsčiomis žygiuoja priešo grenadierių grupė – Atidengti ugnį, kai priešas 
pasieks miškelį – Taikiklis 500 m – Atsitraukiame, kai priešas peržengia upelį – 1-oji grupė atsitraukia 
iki medžių guoto, ten naujai užima poziciją ir pridengia 2-osios grupės atsitraukimą. Pastaroji traukiasi 
iki pat kelio! – Mano buvimo vieta: 2-ojoje grupėje!“ 
 (Žr. 34 pav.) 
 

Transporto priemonių naikinimas 

- Transporto priemonės naikinamos: 
a) padegant; 
b) susprogdinant; 
c) nustumiant nuo šlaito. 
Geriausias būdas – padegti. Visiškai sugadina transporto priemonę. 
Sprogdinimas yra geras būdas. Sugadinamos esminės dalys. 
Nustūmimas nuo šlaito – nepatikimas būdas. Mažesniuose šlaituose sukeliami tik 
nedideli pažeidimai. 

 
- Padegimas: 

d) Atsuk benzino bako dangtelį. 
e) Paimk apie 120 cm ilgio taukuotą ir alyvuotą medžiagos juostą. 
f) Įmerk viršutinę juostos pusę į benzino baką. 
g) Apvyniok benzino prisigėrusią medžiagos dalį apie bako kaklelį. Bako viduje 

turi likti maždaug plaštakos ilgio juostos dalis. 
h) Uždek nukarusį, sausą juostos galą. 



68 
 

i) Pabėk nuo transporto priemonės. 
Medžiaga turi dagties savybių. Po kelių sekundžių ugnis pasiekia benzino baką. 
Šis dega sprogdamas, ir visa transporto priemonė užsiliepsnoja. 

 
- Sprogdinimas: 

Padėk rankinę granatą arba paruoštą 500 g sprogstamąjį užtaisą  ant motoro bloko. 
 

- Nustūmimas nuo šlaito: 
j) Išjungti bėgį. 
k) Priekinius ratus pasukti šlaito link. 
l) Transporto priemonę visiems sutartinai stumti įstrižai keliu ir apversti nuo 

šlaito. 
Jei įmanoma, transporto priemone galima pirmu bėgiu pavažiuoti šlaito link. 
Vairuotojas iššoka paskutinę akimirką.  
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32 pav. 
 

 
33 pav. 
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34 pav. 
 

Antpuolis 

Bendrai: 
- Užpultini objektai (pvz. sandėliai, kareivinės, oro uostai ir t.t.), paprastai,  yra saugomi. 

Todėl antpuolis susideda iš: 
a) kovos akcijos: sargybos likvidavimas; 
b) techninės akcijos: sprogdinimo, padegimo, sunaikinimo, išmontavimo ir t.t. 

 
Išžvalgymas / instruktavimas: Išžvalgymą atlieka asmeniškai pats vadas. Galimybės: 

- Stebėjimas žiūronais, brėžinių rengimas, fotografavimas, patikimų gyventojų apklausa 
ir t.t. 
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- Išžvalgymas apima: 
m) sargybos dydį, organizavimą ir įpročius, 
n) užpuolimo taikinius; 
o) reikalingas ardomąsias medžiagas (sprogstamuosius užtaisus, padegimo 

priemones, naikinimo įrankius ir t.t.); 
p) puolimo kelius, tykojimo pozicijas, ugnies pozicijas priedangos ginklams, 

apsaugos grupės pozicijas, atsitraukimo kelius ir susirinkimo vietą. 
- Grupių vadų instruktavimas vietovėje. Galimybės: 

q) duoti stebėti žiūronais ir išaiškinti rodant brėžinius ir nuotraukas; 
r) prieiti kuo arčiau objekto. Maskavimosi galimybės: 

 nekaltas pasivaikščiojimas, lauką dirbantis žemdirbys ir t.t. 
 
Organizavimas: 

- Kovos planas negali būti labai paprastas. Negali likti jokių neaiškumų, nes skirtingai nei 
„didžiajame kare“ negalima tikėtis jokio pastiprinimo, paramos ar pagalbos jokia 
forma. 

- Po apsisprendimo reikia, atkreipiant dėmesį į akcijos ypatybes, kruopščiai organizuoti 
ir apginkluoti grupes ir būrius. 

- Partizanų junginiai, daugiausia, dirba keturiais ešelonais: 
1. Apsaugos grandys. 
2. Smogiamoji grandis. 
3. Transporto grandis. 
4. Technikos grandis. 

- Užpuolimo momentas turi būti visiškai netikėtas. Todėl neužtenka paprasto naktinio 
antpuolio. 

- Jei reikia įvairių sprogdinimų, tuomet būtina tiksliai nustatyti jų eilės tvarką (kad 
nebūtų tarpusavio poveikio!).  

- Puolant labai padeda netikėtumo momentas. Po to vykstantis atsitraukimas tokio 
pranašumo nebeturi. Todėl atsitraukimas turi būti kruopščiausiai suplanuota akcijos 
dalis. 

 
Akcijos vykdymas: 

- Atskleisti  planą net ir saviems žmonėms tik prieš  pat akcijos pradžią (belaisviai, 
išdavimas kankinant).  

- Planą atskleisti tik tiems žmonėms, kurie būtini jį ruošiant (grupių vadai, specialistai). 
- Spartus naktinis žygis prie objekto vengiant gatvių ir kelių tinklo. 
- Šalia objekto užimti gerai užmaskuotas tykojimo pozicijas, kuriose sulaukti kitos 

(puolimo) nakties. Viso padalinio supažindinimas su kovo planu.   
- Palankus akcijos pradžios laikas: iškart, kai sutemsta. Taip kovotojai gali būti 

instruktuoti vietoje dar prieblandoje. Pati akcija vykdoma prisidengus tamsa. Po 
akcijos vykstančiam atsitraukimui  lieka didelė nakties dalis. 

- Staigiu antpuoliu likviduojama sargyba. Reikia siekti, kad nekiltų jokio garso. 
- Objektą izoliuoja apsaugos grandis, kad smogiamoji, transporto ir technikos grandys 

galėtų dirbti netrukdomos. 
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Antpuolis / Partizanų junginio skirstymas 
Bendrai: 

- Partizanų junginys antpuoliui skirstomas taip: 
1. apsaugos grandys; 
2. smogiamoji grandis; 
3. transporto grandis; 
4. technikos grandis. 

 
Apsaugos grandys 
Uždaviniai: 
 Pasirūpinti, kad smogiamoji ir technikos grandys galėtų dirbti niekieno netrukdomos. 
 Užkirsti kelią sargybos rezervo kontrpuolimui. 
 Atsitraukimo priedanga. 
 Uždavinių vykdymui išsidėstyti palankiose vietose, pvz. šalia tiltų, perėjų, kryžkelių ir t.t. 
Ginkluotė: 
 Karabinai, automatai, pistoletai, granatsvaidžiai, rankinės granatos. 
 
Smogiamoji grandis 
Uždaviniai: 
 Nutraukia telefono ryšį. 
 Likviduoja sargybą. 
 Prižiūri vidaus personalą (pvz. geležinkelininkus, degalinių prižiūrėtojus ir t.t.). 
 Po to tampa puolimo rezervu. 
Ginkluotė: 
 Karabinai, automatai, pistoletai, rankinės granatos, durklai, „kuokos“ ir t.t. 
 
Transporto grandis 
Uždaviniai: 
 Iš nukautų priešų ir žuvusių saviškių surenka ginklus, šaudmenis, įrangą. 
 Išveža saviškius sužeistuosius. 
 Išveža grobį (maistą, šaudmenis, benziną ir t.t.). 
 Kuo greičiausiai atvyksta į numatytą rinkimosi vietą, dažnai dar kovai visiškai nesibaigus. 
Ekipuotė: 
 Neštuvai, brezentas, kuprinės, nešimo diržai, nešuliniai arkliai, arklių vežimai, išimtinais atvejais – 
motorinės transporto priemonės. 
 
Technikos grandis 
Uždaviniai: 

Sunaikina užpultą objektą po to, kai smogiamoji grandis likviduoja sargybą ir transporto grandis išveža 
grobį. 

Ekipuotė: 
 Sprogdinimo priemonės, padegimo priemonės, naikinimo priemonės (laužtuvai, kūjai ir t.t.). 
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35 pav. 
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Laikas: Naktis iš antradienio į trečiadienį. 
 
Veikla: 

Antpuolio vykdymas, pvz. iškart 
sutemus. 
Atsitraukimas 
 

 
 
Laikas: antradienis 
 
Veikla: 

Kovotojų instruktavimas vietoje. 
Paskutiniai pasiruošimai puolimui. 
Puolimo nakties laukimas. 
Poilsis / maitinimasis. 
 
 
 
 
 
 

Laikas: Naktis iš pirmadienio į antradienį, 
 
Veikla: 

Greitas naktinis žygis į tykojimo 
pozicijas vengiant gatvių, tiltų, 
gyvenviečių ir t.t. 
Atvykimas į maskuotas tykojimo 
pozicijas šalia objekto. 
 
 
 
 
 

Laikas: pirmadienis. 
 
Veikla:  

Pasiruošimas antpuoliui. 
Įtraukti tik grupių vadus ir specialistus. 
Plano išlaikymas paslaptyje nuo 
likusiųjų. 
 
 

36 pav. 
 

- Visada galimas nenumatytas situacijas vadas turi įveikti: 
1. Griežtai vadovaudamas akcijos metu (nepaleisdamas visko savieigai pagal 

numatytą planą). 
2. Išsirinkdamas palankią poziciją, kurioje jis galėtų matyti visumą ir turėti ryšį su 

atskiromis grupėmis. 
3. Turėdamas mažą rezervą (dažnai užtenka 3-5 žmonių). 
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Maisto, pašarų ir įvairių medžiagų sandėlio užpuolimas 

Bendrai: 
- Sandėlio turinys: maisto produktai, pašarai, šienas, šiaudai, statybinės bei kitos 

medžiagos ir t.t. 
- Sandėlio turinio pakuotė: dėžės, skysčių talpos, maišai, ritiniai ir t.t. 
- Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
- Kas negali būti išvežta savoms reikmėms ar išdalinta gyventojams, sunaikinama. 
- Paprasčiausia ir tuo pačiu veiksmingiausia naikinimo priemonė yra ugnis. 

 

 
37 pav. 

 
Padegimo technika 

- Sugadinti sandėlyje įrengtą gaisro gesinimo įrangą: 
1. Supjaustyti gaisro gesinimo žarnas. 
2. Sunaikinti vandens tiekimo taškus (pagrindinius čiaupus, hidrantus ir t.t.). 
3. Ištuštinti gaisro gesinimo (putų) talpas. 

- Atidarius visas duris ir išdaužius langus sukelti skersvėjį, kad ugnis įsidegtų. 
- Sandėlio turinį iš skersvėjo pusės apipilti alyva, žibalu arba benzinu ir padegti. 
- Jei medžiaga suspausta ir sudaro lygų paviršių (dėžės, maišai, šieno ar šiaudų ritiniai ir 

t.t.), ugnis tik rusens. Tuo atveju reikia padegti kaip galima daugiau vietų. Tuo 
siekiama, kad be gaisro padarytos žalos būtų išprovokuota ir vandens daroma žala. 
Daug degimo vietų = visur gesinti = didesnė vandens padaryta žala! 
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38 pav. 

 

Chemijos / techninių produktų sandėlio užpuolimas 

Bendrai: 
- Sandėlio turinys: chemijos / techniniai produktai. Lengvai užsiliepsnojantys, lengvai 

sprogstantys. 
- Sandėlio turinio pakuotė: dėžės, kartoninės dėžės, maišai, indai, kanistrai, buteliai ir 

t.t. 
- Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
- Kas negali būti išvežta savoms reikmėms, sunaikinama. 
- Paprasčiausia ir tuo pačiu veiksmingiausia naikinimo priemonė yra ugnis. 

 
Padegimo technika 

- Problema yra,  kaip be pavojaus naikinimo grupei (nudegimų) padegti lengvai 
užsiliepsnojančias ir sprogias medžiagas. 

- Paprasta, lengvai įsigyjama pagalbinė priemonė yra NITRO lakas (pvz. slidžių lakas), 
Palietas nitro lako takelis vaidina šiuo atveju padegamosios virvelės vaidmenį. 

- Laką reikia palieti plonu ištisiniu takeliu. Ugnis nitro lako takelyje plinta maždaug 50 
cm per sekundę greičiu. Tuo būdu, 5 m ilgio lako takelis suteikia 10 sekundžių laiko, 
kad prieš sprogimą būtų galima laiku pasislėpti saugioje vietoje. 

- Grindys turi lemiamą įtaką nitro lako panaudojimui. Gerai tinka betono, medžio arba 
asfalto grindinys. Blogiausiu atveju, dar tinka suplūkta žemė (pvz. lauko keliukas). 
Šlapios pievos, miško žemė, drėgnas arimas ar sniegas netinka. 

- Veiksmai padegant: 
4. Naikintiną objektą iš kanistro apipilti benzinu, žibalu arba terpentinu. 
5. Nuo padegtino objekto atgal nutiesti nitro lako takelį. 
6. Lako takelį padegti ir iškart eiti į priedangą. 



77 
 

- Padegtoje indų eilėje sprogsta tiek pilnai, tiek dalinai pripilti indai. Sprogimo metu 
visuomet išplėšiami dvigubi dugnai ir liepsnojantis indų turinys išmetamas išilgai indų 
ašies. 

- Apvalios indų dalys retai kada išplėšiamos. Šią aplinkybę patyrusi gaisrininkų komanda 
išnaudos ir artės prie gaisro židinio iš šios santykinai saugios pusės. Tokią elgseną 
galima išnaudoti, prieš padegimą kai kuriuos indus greitai pasukant taip, kad jų dugnai 
būtų nukreipti į sandėlio duris. Kryptingi sprogimo ugnies liežuviai trukdo 
gaisrininkams priartėti prie gaisro židinio. Paskiri indai gaisro metu sproginėja visiškai 
atsitiktinai ir nenuspėjamais laiko tarpais. 

- (Žr. 39 pav.) 
 

Benzino saugyklų užpuolimas  

Bendrai: 
- Benzino saugyklos, paprastai, yra prie geležinkelio stočių ir sujungtos su jomis bėgiais. 
- Benzino saugyklos susideda iš:  

a) Saugyklos sargybos namelio: pirmajame aukšte yra benzino išpylimo iš 
benzovežių įranga. Antrajame aukšte yra sargo kambarys, telefono įvadas. 

b) Antžeminės talpyklos. Talpa iki kelių milijonų litrų. 
c) Požeminės talpyklos. Į jas patekti galima per įlipimo šachtas. Talpa: visuomet 

mažesnė, nei antžeminių talpyklų. 
d) Talpų rietuvės, benzovežiai, geležinkelio cisternos. 
e) Benzino išpylimo iš geležinkelio cisternų įranga (prie geležinkelio bėgių). 

- Partizanų junginio paskirstymas užpuolimui, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal  
ankstesnį 35 pav. aprašymą. 

 

 
39 pav. 

 
Sunaikinimo galimybės 
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Įžanginės pastabos: 

- Benzinas lengvai užsiliepsnoja, tačiau dyzelis užsidega labai sunkiai. Neturėk jokių 
perdėtų lūkesčių! 

- Degalus talpyklose padegti labai sunku, o dažnai ir neįmanoma. 
- Degalai talpyklose išdega labai lėtai. Reikalingas laikas: dienos ir savaitės. 
- Jei galima, pradžioje reikia išleisti didesniąją degalų dalį ir tik po to padegti. 

 

 
40 pav. 
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41 pav. 

 
- Didelio išsiliejusių degalų kiekio padegimas yra labai pavojingas padegėjų grupei! 

Todėl visuomet padeginėti tik iš nuotolio. Galimybės: 
a) įšauti signalinę arba šviečiamąją raketą; 
b) įšauti trasuojančiais šoviniais; 
c) padėti sprogstamąjį užtaisą ir susprogdinti per ilgą Bigfordo virvelę. Užtaisai iš 

dūminio parako sukelia didesnę padegamąją liepsną ir todėl labiau tinka negu 
trotilo ar plastito užtaisai. 

- Nežiūrint daugelio šių apribojimų neturėtum iš kuro talpų sunaikinimo daryti mokslo. 
Talpos išplėštais dugnais turės būti taisomos. Statinės su išdaužytomis skylėmis – 
nebetinkamos. Gaisrai kenkia!  

 
Antžeminės talpos 

- Apšaudymas iš granatsvaidžių ir reaktyvinių granatų. Taikinys: talpos vidurys. 
- Mažiausiai 4 kg sprogstamojo užtaiso padėjimas talpos papėdėje. 
- Apšaudant ar sprogdinant talpų turinys retai kada užsiliepsnoja. Todėl reikia 

išsiliejusius degalus papildomai padegti pagalbinėmis priemonėmis. 
 
Požeminės talpos 

- Talpos, paprastai, įkasamos 1-3 m į žemę. 
- Padėk sprogstamąjį užtaisą įlipimo šachtoje ir būtent betarpiškai ant talpos skardos. 

Panaudok mažiausiai 500 g sprogmenų. 
- Pilnose talpose sprogimas teatveria talpos sienelėse įtrūkimus, nes skystis nėra 

spūdus. Jei talpa nepilnai pripildyta, tuomet likusi talpos erdvė sudaro labai sprogų 
oro mišinį, kuris sunaikina talpą. Visais atvejais, užtaisas turi būti dedamas talpos 
išorėje. 
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Geležinkelio cisterna 
- Sunaikinimas: Apšaudymas šautuvinėmis kumuliatyvinėmis granatomis arba  

reaktyvinėmis prieštankinėmis granatomis. Susprogdinimas 500 g užtaisu. Taikinys: 
apatinė talpos pusė. Užtaiso talpinimo vieta: idealiu atveju talpos apačia, jeigu ne, tai 
ant talpos sienelės kiek galima žemiau.  Veikimas: jeigu pažeista cisterna nesprogsta, 
tai bent išteka degalai. 

- Apgadinimas: Apšaudymas įprastiniais šaudmenimis. Talpos skarda pramušama, 
degalai išbėga, cisterną reikia remontuoti. 

 
Degalų statinių rietuvė 
- Sunaikinimas: žr. 40 ir 41 pav. 

 

 
42 pav. 

 

Šaudmenų sandėlio uždarose patalpose arba atvirame lauke užpuolimas  

- Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
- Partizanų daliniai patiria chronišką šaudmenų stygių. Kur tik įmanoma, savo tikslams 

naudojami užgrobti šaudmenys. Tik išimtinais atvejais priešo šaudmenys naikinami. 
- Šaudmenų naikinime reikia skirti: 

a) Lengvųjų ginklų šaudmenis (iki 12,7 mm kalibro); 
b) Sunkiųjų ginklų šaudmenis (20 mm ir didesnio kalibro). 

- Šaudmenys gali būti sunaikinti tokiais būdais: 
c) padegti; 
d) susprogdinti; 
e) paskandinti (upelyje, kūdroje, upėje, ežere). 

Drėgmė šaudmenis  pagadina labai greitai! Telieka aptarti padegimo ir 
sprogdinimo būdus. 

- Lengvųjų ginklų šaudmenų naikinimas: 
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Kai neturima daug laiko: dėžes sukrauti į rietuvę, apipilti benzinu ir padegti. 
Kai turima daugiau laiko: šaudmenų pakuotes praplėšti ir šovinius supilti į krūvą. 
Apipilti benzinu ir padegti. 
Veikimas: šaudmenys sprogsta nuo karščio arba susprogdinami. Net ir išoriškai sveiki 
atrodantys šaudmenys nebegali būti toliau naudojami, nes jų „vidinės savybės“ 
pasikeičia neprognozuojamai. 
 

- Sunkiųjų šaudmenų naikinimas: 
o Kaip sužadinamąjį sprogdiklį naudoti kelias prieštankines minas arba 

sprogstamuosius užtaisus (iš viso mažiausia 10 kg sprogmenų). Sprogdiklius 
apkrauti likusiomis šaudmenų dėžėmis. Labiau sprogius sprogmenis - arčiau, 
silpniau sprogius – toliau. Rietuvę susprogdinti. Veikimas: dalis šaudmenų 
sužadinami pradinių sprogdiklių ir patys sprogsta. Kitą dalį sprogimo banga 
išmėto į šalis. Ir ši šaudmenų dalis nebetinkama, nes priešas turi bijoti, kad 
sprogdikliai deformavosi ir gali užstrigti vamzdžiuose. 

 

 
43 pav. 
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44 pav. 

 

Štabo arba kareivinių užpuolimas 

Pagrindinės taisyklės: 
- Užpuolimo objektą izoliuoti, kad: 

a) padarytume negalimu išgąsdinto priešo pasitraukimą; 
b) užkirstume kelią pagalbai iš išorės. 

- Užpulti sargybą ir ją tyliai likviduoti. 
- Priešą objekte sunaikinti. 

 
Pavyzdys (vado įsakymas): 

1. Orientacijai: „... pastate priešais mus už 300 m įsikūręs priešo štabas. Mes jį puolame! 
Sargybinis stovi priešais namą šalia trijų tuopų. Kitas sargybinis yra už namo po eglėmis.“ 

2. Tikslas: „... apstatyti namą iš visų pusių, kad niekas negalėtų pasprukti. Vieną sargybinį tyliai 
likviduoti. Nepastebimai prisėlinti prie pastato ir įmesti sprogstamąjį užtaisą. Neužmuštus 
priešus, sprunkančius laukan,  sušaudyti apsaugos grupei.“ 

3. Įsakymas: „... sargybinį prie trijų tuopų likviduosiu aš asmeniškai kirviu. Pirmoji apsaugos 
grupė – Šveiceris ir Blumenštalis – saugo šiaurinį ir vakarinį fasadus. Pozicija – šalia kelio 
atsišakojimo. Antroji apsaugos grupė – Mozeris ir Miuleris – saugo  pietinį ir rytinį fasadus. 
Pozicija – miškinga aukštuma 80 m nuo namo. 
Apsaugos grandis atidengia ugnį: 
 jei viskas einasi gerai, po sprogimo; 

jei kas nors nepavyksta, t.y. priešas pastebi, iškart! Atkreipti dėmesį į savąją 
sprogdintojų grupę. 

Sprogdintojų grupė – Blazeris ir Nyfenegeris – po mano šviesos signalo prisėlina prie vakarinio 
fasado ir įmeta sprogstamąjį užtaisą (5 kg sprogstamosios medžiagos) pro prastai užtamsintą 
langą. Po sprogimo jie iškart pro tris tuopas grįžta čia, kad apsaugos grandys turėtų laisvą 
šaudymo plotą!“ 

(Žr.  44 pav.). 
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Mažo atraminio punkto užpuolimas 

- Partizanų junginys padalinamas į: 
a) kovos padalinį (priedangos ugnimi grupė, smogiamoji grupė, vielos karpytojų ir 

išminuotojų grupė ir t.t.); 
b) naikintojų skyrių (sprogmenys, padegamosios priemonės); 
c) grobio surinkėjų skyrių (transporto grandys). 

- Prieš pat puolimą nutraukiami visi priešo ryšiai su išorės pasauliu (kaimynine įgula, 
naikintojų padaliniais ir t.t.), kad negalėtų išsikviesti pagalbos. Tam perkirsk visus 
telefono laidus. Radijo ryšio priemonių negali paveikti. Tačiau iškart nukreipk savo 
smogiamąją grandį į radijo ryšio aparato vietą. Sužinoti jo vietą yra  kruopščios 
žvalgybos reikalas. 

- Visi svarbiausi punktai, tokie kaip karininkų patalpos, kulkosvaidžių ir minosvaidžių 
pozicijos, prožektorių stovai ir t.t., puolami vienu metu. 

- Jei įmanoma, įgulos pasipriešinimą sabotuoti viduje. Priemonės: rūpestingai iš anksto į 
atramos punktą infiltruoti civilio pasipriešinimo judėjimo elementai (pagalbinis 
personalas – virėjai, valytojai, specialistai ir t.t.). 
 

 
45 pav. 

 

Telefono tinklo užpuolimai 

Diversijos galimybės: 
 Antžeminis telefono tinklas: 

o nukarpyti laidus; 
o nugriauti atramas (nupjauti, susprogdinti, taranuoti transporto priemone). 

 Požeminis telefono tinklas (kabeliai): 
o iškasti duobę; 
o nutraukti ryšį perėjimo taškuose po tiltais. 

 Telefono stotys: 
o užpuolimas. 
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Telefono išorės jungčių nutraukimas: 

- Nupjauk arba susprogdink atramas, kad susipintų laidai.  
- Pritvirtink geležies gabalą arba akmenį prie ilgo, stipraus lyno ir permesk jį virš laido. 

Tempk lyną ir nutrauk telefono laidą žemyn. 1  
[1 Nelaimingiems atsitikimams išvengti diversantas turi  greitai ir užtikrintai atskirti telefono laidą nuo 
elektros srovės laido. Telefono laidai eina lygiagrečiai (izoliatoriai iš abiejų strypo pusių įtaisyti 
vienodame aukštyje). Elektros srovės laidai eina sukeisti (izoliatoriai iš abiejų atramos pusių išdėstyti 
įvairiame aukštyje.] 

- Nupjauk medžius taip, kad krisdami nutrauktų telefono laidus. Padaryk atstatymą 
sunkesnį, įrengdamas priešpėstines minas arba sprogstamuosius spąstus. Nukarusių 
telefono laidų tumule minų įtempimo troseliai nekris į akis. 

 
Požeminių telefono kabelių nutraukimas: 

- Požeminės jungtys susideda iš daugelio laidų, kurie tarp savęs ir nuo išorės atskirti 
izoliacine mase (kabelis). Didesnei apsaugai nuo išorės pažeidimų kabeliai sudedami į 
geležies vamzdžius arba betono lovius. Vidutinis kabelių įkasimo gylis – 80 cm. 

- Požeminio kabelio sugadinimas yra delikatus ir pavojingas reikalas, nes, paprastai, 
kabeliai tiesiami palei judrias gatves, o žemėje reikia iškasti pastebimą duobę. 

- Pagrindinis būdas: kabelį iškasti, pašalinti izoliaciją, kabelį perpjauti, kabelį vėl 
izoliuoti, duobę užpilti ir panaikinti kasimo žymes. 

- Greitasis būdas: kabelį iškasti, kabelį perpjauti, prieš užpilant duobę abu kabelio galus 
sumesti atgal, apdėti akmenimis, kad jie nejudėtų, duobę pridengti ir užmaskuoti 
kasimo darbus. 

- Avarinis būdas: Per vandens telkinius telefono kabeliai tiesiami dideliais skardos 
vamzdžiais po tiltais arba tilto kraštais. Kadangi priešas saugo toli gražu ne visus tiltus, 
šiose vietose galime lengvai sugadinti kabelius sprogdinimais. 

- Ryšys nutraukiamas vidutiniškai 3-4 dienoms. 

 
46 pav. 
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47 pav. 

Elektros tinklo užpuolimai 

 Elektros tinklo užpuolimas 
o Transformatorinė pastotė 

 Apšaudymas iš didelio nuotolio 
 Antpuolis 

o Elektros perdavimo tinklas 
 Smulki vietinė elektros linija 

 Sudaužyti izoliatorius apšaudant 
 Sukelti trumpąjį sujungimą 
 Nugriauti atramas (užvažiuojant transporto priemone, nupjauti, 

susprogdinti) 
 Stambi aukštos įtampos linija 

 Susprogdinti atramas 
o Elektrinė 

 Sugadinti turbinas 
 Sugadinti vandens tekėjimo kanalus 

 

Transformatorinės pastotės užpuolimas 

Bendrai: 
- Transformatorinės pastotės yra svarbūs ir tuo pačiu pažeidžiami elektros 

tiekimo tinklo įrenginiai. Jos yra dėkingiausias elektros tiekimo tinklo puolimo 
objektas. 

- Sunaikinus transformatorinę pastotę iškart nutraukiamas energijos tiekimas 
didelei sričiai. Pažeidimai atstatomi labai sunkiai. 

- Transformatorinė pastotė turi tokius objektus: 
a) Sargybos būstinė 
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Pirmajame aukšte esanti salė su valdymo ir jungimo aparatūra. 
Antrajame aukšte yra nuolatinių budinčių darbuotojų gyvenamosios 
patalpos. Telefono ryšys. 

b) Transformatorių įranga 
Susideda iš transformatorių, aušinimo įrenginių ir izoliatorių. 

c) Prožektorių įranga 
Aplinkos apšvietimui, kad galima būtų dirbti naktį. Tuo pačiu, 
palengvina visos transformatorinės pastotės apsaugą. 

d) Tvora 
Turi apsaugoti nuo elektros srovės nelaimingų atsitikimų. Solidi 2-3 m 
aukščio pintos vielos tvora. Tuo pačiu, palengvina visos 
transformatorinės pastotės apsaugą. 

e) Elektros linijos 
Paskutinė aukštos įtampos atrama stovi šalia tvoros (paprastai, mažiau 
nei 100 m atstumu). 

 

 
48 pav. 
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49 pav. 

Sunaikinimo galimybės: 
- Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
- Laikytis naikinimo veiksmų sekos. 

 
Kai turima nedaug laiko: 

Sunaikink transformatorius. Šie yra visos įrangos pagrindinė dalis. Jie apsaugoti 
maždaug 10 mm storio metalo kiautu. 
Sunaikinimo galimybės: 

a) Apšaudymas šaudmenimis, turinčiais  plienines šerdis, šautuvinėmis 
arba granatsvaidžių kumuliatyvinio veikimo granatomis. 

b) 3 kg sprogstamojo užtaiso padėjimas ant transformatoriaus korpuso. 
 
Kai turima daugiau laiko: 

Papildomai sunaikink ir aušykles. 
Sunaikinimo galimybės: 

a) Apšaudymas šaudmenimis, turinčiais  plienines šerdis, šautuvinėmis 
arba granatsvaidžių granatomis. 

b) 2 kg sprogstamojo užtaiso padėjimas pusės aušyklės aukštyje (virvė, 
viela, kablys ir t.t.). 
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50 pav. 
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51-52 pav. 
 
Kai turima daug laiko: 

Papildomai sunaikinti izoliatorius, prietaisų salę ir elektros įvado atramą. 
Izoliatorių (3 cm storio porcelianas) sunaikinimo galimybės: 

a) apšaudyti iš automatų; 
b) suskaldyti kūju (prieš tai išjungti srovę!); 
c) susprogdinti 200 g užtaisu. Geriausia - plastitas, priklijuotas tarp 

izoliatorių diskų. 
Prietaisų salės sunaikinimo galimybės: 

a) 5 kg sprogstamosios medžiagos sutelktąjį užtaisą susprogdinti patalpos 
viduryje. Veikimui pagerinti prieš tai uždaryti visas duris ir langus; 

b) padegti. 
 

Elektros linijų užpuolimas 

 
53 pav. 
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Aukštosios įtampos linijos atramos sprogdinimas 
 
Taktika: 
Nesprogdink atramos lygumoje ar šalia kelio. Taip priešas galės panaikinti žalą lengvai ir be didesnių pastangų. 
Sprogdink kiek įmanoma nepatogesnėje vietoje ir sudėtingame reljefe (pvz. skardyje) taip, kad priešui kiltų 
didelių sunkumų jau vien atvežant medžiagas ir prieinant. Sprogdink visuomet ten, kur atstumas tarp dviejų 
atramų yra labai didelis, taigi pvz. prie upių, tarpeklių ir t.t. 
 
Technika: 
Išsprogdinti nelygiakraštį pleištą. Tai palengvina atramos virtimą ir susisukimą. Idealiu atveju visus užtaisus 
sujungti Bigfordo virvele. Blogiausiu atveju sprogdinti keturiais atskirais užtaisais. Sprogdinant reikia atkreipti 
dėmesį ir į kabelių traukos jėgas. 
 

 
54 pav. 

Trumpojo jungimo sukėlimas 
Stora viela (gali būti plonas vielos trosas) pritvirtinamas prie geležinių turėklų arba įkišamas į drėgną žemę. 
Kitame gale kaip svarmuo pritvirtinamas geležies gabalas ir šiuo galu viela permetama per elektros laidus. 
Dėmesio! Išmetus, vielą iškart paleisti.  Po įvykusio trumpojo jungimo gali tam tikrame plote atsirasti didelis 
įtampų skirtumas. Tačiau pastarasis yra pavojingas tik tuomet, kai iš to ploto bėgate greitais dideliais žingsniais. 
Todėl diversantas pasišalinti turi lėtai ir mažais žingsneliais. 

 

Geležinkelio tinklo užpuolimas 

Diversija geležinkelio tinkle: 
 Geležinkelio kontaktinio elektros tinklo diversija: 

 izoliatorių sunaikinimas apšaudant; 
 trumpojo jungimo sukėlimas. 

 Bėgių diversija: 
 varžtų atsukimas; 
 bėgių išsprogdinimas; 
 bėgių ištepimas tepalu įkalnėse. 

 Riedmenų diversija: 
o Traukinių pasalos; 

 Traukinių nuvertimas nuo bėgių: 
 sprogmenimis; 
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 bėgių atlaisvinimu. 
o Pavieniai sugadinimai: 

 ašių susprogdinimas; 
 gaisro sukėlimas; 
 išdaužymas. 

 Geležinkelio stočių diversijos: 
o Staigus antpuolis 
o Pavieniai sugadinimai: 

 iešmų susprogdinimas, išdaužymas arba užstrigdymas; 
 valdymo posto sunaikinimas. 

 

Geležinkelio kontaktinio elektros tinklo diversija 

- Izoliatoriaus sunaikinimas apšaudant. Gerai nutaikytais pavieniais šūviais numušk 
žemyn geležinkelio elektros linijos izoliatorius. Vykdyk šią diversiją laisvoje atkarpoje ir 
toli nuo stočių. 

- Turi skirti „laikantįjį lyną“ nuo „kontaktinio laido“. Diversijos tikslas yra, sušaudant 
laikančiuosius izoliatorius, užmesti  „laikantįjį lyną“ ant linijos atramos, dėl ko kyla 
trumpasis jungimas ir laikantysis lynas išsilydo. 

- Šaudydamas gerai prispausk šautuvą, kad pataikytum greitai ir neišeikvotum daug 
šovinių. 

- Šaudydamas laikykis saugaus atstumo (50-80 m), kad tavęs nesužeistų trumpojo 
jungimo metu kilęs elektros lankas. 

- Jei geležinkelis dviejų kelių, reikia sunaikinti abi kontaktines linijas. 
 

 
55 pav. 

 
Geležinkelio kontaktinio elektros tinklo diversija 
 
Trumpojo jungimo sukėlimas nuo tilto per geležinkelį: 

- Sujunk apsauginę tvorelę ir bėgį plonu 5-8 mm storio trosu. 
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- Tokį patį trosą pritvirtink prie apsauginės tvorelės. Prie metamojo galo kaip svarmenį 
pririšk geležies gabalą. 

- Nuo tilto permesk kabelį per kontaktinį laidą. Iškart paleisk kabelį  (pavojinga 
gyvybei!). Kadangi grotelės ir apsauginės sienelės yra įžemintos, diversantui šis 
veiksmas santykinai nepavojingas. 

- Naudok tik stiprius kabelius. Ploni iškart išsilydo ir todėl sukelia tik trumpalaikį 
įtampos dingimą linijoje. 

 
Trumpojo jungimo sukėlimas atviroje atkarpoje šlaite: 

- Pritvirtink trosą prie bėgio. Prie metamojo galo kaip svarmenį pririšk geležies gabalą. 
- Stovėdamas šlaite  permesk kabelį per laidą. Čia jau nebevaidina jokio vaidmens, ar 

pataikysi per laikantįjį lyną ar per kontaktinį laidą, abiejuose yra įtampa. 
 

 
56 pav. 

 

Sankasos diversija. Varžtų galvučių nudaužymas 

- Varžtų galvutės ant pabėgių – lengvai nudaužomos dideliu kūju (didelis šaltis 
palengvina nušokimą!). 

- Neturėk nepamatuotų lūkesčių. Traukiniai nenuvirs nuo bėgių. Tačiau tikrinimo ir 
taisymo komandos bus smarkiai užimtos ir tuomet jų trūks kur nors kitur. 
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57 pav. 

 

Sankasos diversija. Bėgių sprogdinimas 

- Atviroje atkarpoje bėgiai sprogdinami visuomet posūkyje. Priežastys: 
- Lenktus bėgius sunkiau pakeisti nei tiesius. 
- Posūkiuose traukiniai virsta greičiau (išcentrinė jėga!). 
- Traukinio personalas sunkiau ir vėliau pamato bėgių pažeidimus negu tiesiose 

atkarpose. 
- Visuomet sprogdink išorinį bėgį. Čia išcentrinė jėga lengviau išverčia lekiantį traukinį ir 

išbarsto nuolaužas šalutiniame kelyje. Pagrindinė traukinių judėjimo kryptis: kairė.  
- Nuvirtimo tikimybė: Kai mašinistas nepamato pažeidimo ir važiuoja posūkiu visu 

greičiu, užtenka 30 cm spragos. 
- Kai geležinkelininkai žino apie pažeidimą ir traukinį veda žingsnio tempu, 50-60 cm 

spragos dar gali būti įveikiamos. 
 



94 
 

 
58 pav. 

 

 
 

59 pav. 
 
59 pav. paaiškinimas 
 

1. Sprogstamasis užtaisas – 500 g arba 1 kg sprogmuo  arba nuo 500 iki 1000 g PLASTITO ar civilinės 
sprogstamosios medžiagos 



95 
 

2. Sprogstamoji kapsulė nr.8 
3. Bigfordo virvelė 
4. Rankinė granata nr. 43 kaip sprogstamojo užtaiso iniciatorius 
5. Į sprogstamąjį užtaisą įstatyta sprogstamoji kapsulė nr. 8 detonacijos perdavimui 
6. Viela sprogstamojo užtaiso ar rankinės granatos pritvirtinimui 
7. Rankinės granatos saugos virvelė 
8. Prailginančioji virvelė sprogstamojo užtaiso susprogdinimui per nuotolį 
9. Smėlio maišai sprogimo garso slopinimui 
10. Geležinkelio bėgis 
11. Pabėgis 

 

Sankasos diversija. Iešmų ir kryžmių naikinimas 

 

 
60 pav. 

 
Iešmai sprogdinami 1 kg sprogstamuoju užtaisu. Kai trūksta sprogmenų, iešmo pavara sugadinama kūju arba 
laužtuvu. 
 

 
61 pav. 

 
Kryžmės sprogdinamos dviem sprogstamaisiais užtaisais, kurių kiekvieno svoris – po 1 kg. 
 
Sankasos diversija. Bėgių tepalavimas 
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- Ištepk bėgius įkalnėse taukais, aliejumi, alyva arba skystu muilu. 
- Visuomet tepk abu bėgius mažiausiai 200 m atkarpą. Antraip, lokomotyvo ratai slys, 

tačiau traukinys inercijos dėka pravažiuos išteptą atkarpą. 
 

Riedmenų naikinimas 

Elektrovežiai: 
- Sušaudyk stogo izoliatorius. 
- Kūju išdaužyk mašinisto kabinos prietaisus. 
- Motoro patalpoje kirtikliu išdaužyk duobutes ploname metaliniame transformatorių 

apvalkale ir padek ištekėjusią alyvą. 
 
Garvežiai: 

- Įmesk 1 kg sprogstamąjį užtaisą pro pakuros dureles. 
- Kūju išdaužyk mašinisto kabinos prietaisus. 
- Sušaudyk garo katilą. Taikinys: vidurinis garvežio trečdalis, apie 2 m nuo mašinisto 

kabinos. 

 
62 pav. 

 
Garvežio sunaikinimas 

1. Garo katilo apšaudymas šturmo ginklais (plieno šerdies šaudmenys). 
2. Valdymo įrangos ir prietaisų išdaužymas mašinisto kabinoje. 

Pakuros išsprogdinimas. Tam pro pakuros dureles įmetama rankinė granata arba sutelktasis sprogmuo. 
Vagonai: 

- Susprogdink vagono ašis 1 kg sprogstamuoju užtaisu. 
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63 pav. 

 
Geležinkelio riedmenų diversija: įmesk į kiekvieną tepimo dėžutę po saują smėlio, galąstuvo miltelių arba 
geležies drožlių. Tepimo dėžučių dangteliai, ypač prekinių vagonų, gali būti lengvai atidaryti plikomis rankomis.  
Rezultatas pasimato ne iškart. Tačiau riedmenys susidėvi pakankamai greitai. Kadangi nereikia jokių techninių 
pagalbinių priemonių ir diversija yra ypač paprasta, ją gali nepastebimai atlikti kiekvienas. 
 

Geležinkelio stoties antpuolis 

Bendrai 
 
Geležinkelio stotyje yra tokie objektai: 

- Stoties pastatas su biuru, eismo valdymo postas ir stoties viršininko butas. 
- Kelio įranga su bėgiais, iešmais, kryžmėmis ir, jei yra, posūkio ratais. 
- Kontaktinis elektros tinklas su pagrindine atrama  ir įprastinėmis atramomis. 

Pagrindinė atrama – su alyvos izoliatoriumi. 
- Signalizavimo įranga su įvažiavimo ir išvažiavimo signalais. 
- Ryšio tinklas su asmeniniais telefonais, tarnybiniais telefonais ir tarnybiniu telegrafu. 

 
Partizanų junginio paskirstymas puolimui: 

- Žr. 62 psl. 
 
Sunaikinimo galimybės: 

- Kai turima mažai laiko: išsprogdinti tik iešmus. 
- Kai turima daugiau laiko: papildomai išsprogdinti kryžmes ir kūju išdaužyti kryžmių 

valdymo įrangą. 
- Kai turima daug laiko: papildomai sušaudyti pagrindinėje atramoje esantį tepalinį 

izoliatorių ir supjaustyti signalizavimo įrangos laidus. 
 
Ypatumai: 

- Pasiimti stoties personalo uniformas ir, jei yra, ginklus; 
- Pasiimti pinigus iš stoties kasos (tai ne vagystė. Pinigai priklauso okupacinei valdžiai). 
- Pasiimti bilietus (gali būti perduoti civilio pasipriešinimo judėjimui). 
- Apieškoti ūkio sandėlį panaudotinų medžiagų, maisto ir t.t. 
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63 pav. 

 
Geležinkelio stoties antpuolis 
Smogiamosios grandies tikslai    Naikinimo grandies tikslai 
1. Stoties pastatas su biuru ir butu.       3. Valdymo postas 
2. Telefono ryšys – tarnybinė ir viešoji telefonija.  4. Iešmai 

5. Pagrindinė atrama su alyvos izoliatoriumi 
6. Signalai 

 

Eismo sutrikdymo taktika 

- Kalbama apie tai, kaip padaryti negalimą tvarkingą geležinkelio darbą ir maksimaliai 
ištęsti pertrūkio laiką. Tai pasiekiama, jei remonto organizacija turi darbų kiek galima 
dažniau (darbo komandų aliarmavimas, pagalbos traukinių formavimas ir t.t.). 

- Viena traukinio katastrofa per mėnesį priešą apkrauna mažiau negu nesibaigiančios 
kasdienės smulkios žalos. 

- Paprastas bėgių išsprogdinimas sukelia 5-6 valandų eismo sutrikimą. Traukinio 
nuvertimas nuo bėgių sutrikdo eismą 12-13 valandų. 

- Kaip atsakomąją priemonę priešas įves visuotinį traukinių greičio ribojimą. Taip nuo 
bėgių nuvirs tik pirmieji 3-4 vagonai. Tačiau greičio ribojimas žymiai mažina duotos 
linijos našumą. Okupacinė valdžia bandys į vieną sąstatą jungti šveicarų keleivių 
keleivinius vagonus su krovininiais vagonais su karine amunicija bei kariuomene ir taip 
atgrasyti partizanus nuo geležinkelio puolimų. Tokiu būdu civiliai asmenys sudarys, 
taip sakant, apsauginį skydą. Kelių tuščių ar smėlio pripiltų krovininių vagonų 
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prijungimas priešais lokomotyvus turėtų šiuos apsaugoti nuo sugadinimo. Taip pat ir 
papildomi atviri krovininiai vagonai su sumontuotais pabūklais ir kulkosvaidžiais 
apsaugo traukinį ir turi aktyviai kovoti prieš partizanų padalinius. 

 

Traukinių užpuolimai 

Traukiniai gali būti užpuolami tokiais būdais: 
- Paprastas pravažiuojančio traukinio apšaudymas iš šautuvų ir kulkosvaidžių. 
- Paprastas traukinio nuvertimas nuo bėgių. 
- Traukinio nuvertimas nuo bėgių ir po to sekantis jo apšaudymas iš šautuvų, 

kulkosvaidžių ir minosvaidžių. 
- Traukinio nuvertimas nuo bėgių. Jo tolesnis apšaudymas. Smogiamosios grandies 

prisiartinimas, galimo pasipriešinimo įveikimas (išgyvenę palydos nariai). Grobio 
surinkimas. 
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65 pav. 
Praktinis pavyzdys 
Reikia nutraukti eismą tarp Berno ir Oberlando (Thun). Vien tik pagrindinės linijos per Aaro slėnį [Aaretal] prie 
Munsingeno susprogdinimas nedaug pasitarnaus.  
Svarbūs kroviniai gali būti nukreipti : 

c) Gurbės slėniu [Gürbetal – vert.] (Belp) 
d) per Konolfingeną ir Oberdiessbachą 

Nuolatiniai naikinimai nenaudingi, jei sprogimų vietos gali būti apvažiuojamos. 
Mūsų pavyzdyje turi būti nutrauktas eismas visose trijose linijose  vienu metu arba bent trumpu laiku viena po 
kitos. 
 
Galop lieka dar paskutinis būdas – būtent, staigus antpuolis. 
 
Bendrai: 

- Taktikoje skiriama: 
a) užpuolimo vieta, 
b) susitikimo vieta, 
c) pranešimų vieta, 
d) pasitraukimo sritis. 

- Techniškai skiriama: 
e) pagrindinė sprogdinimo vieta, 
f) šalutinės sprogdinimo vietos. 

 
Užpuolimo vieta. 

- Užpuolimo vieta susideda iš „pagrindinės sprogdinimo vietos“ ir „partizanų junginio 
tykojimo vietos“. 

- Partizanų junginio tykojimo vieta susideda iš: 
a) ugnies pozicijų šautuvams optiniais taikikliais, kulkosvaidžiams ir 

minosvaidžiams, kurie turi apšaudyti nuverstą nuo bėgių traukinį; 
b) smogiamosios grandies laukimo vietos. Grandis prisiartina prie nuversto nuo 

bėgių traukinio ir dengia transporto grupę; 
c) transporto grandies laukimo vietos. Grandis surenka grobį ir jį išveža 

nešuliniais gyvuliais bei arklių vežimais. 
 
Pagrindinė sprogdinimo vieta: 

- Čia nuverčiamas traukinys. Techninis atlikimas: „geležinkelio spąstai“. 
 
Šalutinės sprogdinimo vietos: 

- Yra kelis kilometrus nuo pagrindinės sprogdinimo vietos. 
- Turi uždelsti pagalbos tiekimą ir pagausinti atstatymo darbų. 
- Skiriama tik po vieną  5-7 žmonių patrulį. 
- Bėgiai sprogdinami tik tuomet, kai pagrindinėje sprogdinimo vietoje (užpuolimo 

vietoje) vyksta kova. Signalas vykdymui: kovos triukšmas. 
 
Susitikimo vieta: 

- Visiems pažįstama ir lengvai randama vietovė. Keli kilometrai nuo užpuolimo vietos. 
- Iki susitikimo vietos kiekviena grandis atsitraukia atskirai. Nuo susitikimo vietos visas 

junginys traukiasi kartu. 
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Pranešimų vieta: 
- Yra keli kilometrai nuo susitikimo vietos. Žinoma visiems padalinyje. Kas pavėluoja į 

susitikimo vietą arba išvis neatvyksta, čia randa paslėptą žinią apie bendražygių 
buvimo vietą (apie techniką žr. 24 pav. ir jo paaiškinimus). 

 
Pasitraukimo sritis: 

- Į ją pasitraukiama, kad būtų išvengta priešo galimo persekiojimo. 
- Yra 8-10 km nuo užpuolimo vietos. Užtenka mažesnio atstumo, jei pasitraukimo kelyje 

yra daug kalvų grandinių. 
 

 
66 pav. 
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67 pav. 

 
Darbo technika, kai partizanų padalinys yra gerai aprūpintas ir turi Bigfordo virvelių bei 
slėgio sprogdiklį 

1. Slėgio sprogdiklis. Kabėmis pritvirtintas prie medinio kuolo. 
2. Sprogdinimo kapsulė nr. 8. Užmauta tiesiogiai ant slėgio sprogdiklio ir įtvirtinta. 
3. Tempimo lynas arba viela. Akimirksniu inicijuoja sprogimą, t.y. be uždelsimo. 
4. Bigfordo virvelė. Izoliacine juosta pritvirtinta prie sprogdinimo kapsulės ir slėgio 

sprogdiklio. 
5. Medinis kuolas (užmaskuoti) 
6. Geležinkelio bėgis 
7. Sprogstamasis užtaisas (5 kg sprogstamoji dėžutė, prieštankinė mina, artilerijos 

sviedinys ir t.t.) 
8. Bigfordo virvelė (užmaskuoti) 
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68 pav. 

 
Darbo technika, kai partizanų padalinys yra prastai aprūpintas ir turi naudoti rankinę 
granatą kaip sprogdiklį 

- Krovininiai traukiniai važiuoja vidutiniu 50 km/h greičiu. Tad jie per sekundę 
nuvažiuoja 14 m. Rankinė granata HG 43 turi 6 sekundes uždelsimo (degimo laiko). 
Taigi, ji turi būti aktyvuota 6 sekundes prieš lokomotyvui kertant sprogdinimo liniją. 
Uždelsimo atstumas -  80-90m. Tad granata aktyvuojama, kai lokomotyvas 
pravažiuoja pro įsidėmėtiną tašką „dvi tuopas“. 

- Mažos klaidos, vertinant atstumą ar greitį, nieko nereiškia. Jei aktyvuojama kiek per 
anksti, tai traukinio vis tiek neįmanoma laiku sustabdyti prieš sprogdinimo vietą 
(spragą). Jei aktyvuojama kiek per vėlai, tai sprogimas įvyksta viduryje traukinio ir taip 
jį suplėšo į dvi dalis. Abejojant, geriau aktyvuoti kiek per anksti. 

- Atstumas tarp „Vykdymo“ ir „Sprogdinimo“ vietų  turi būti ne mažesnis nei 50 m, kad 
sprogdintojų grupės nepasiektų sprogimo skeveldros ir nuversto nuo bėgių traukinio 
dalys. 
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69 pav. 

 

 
70 pav. 

 

Tiltų užpuolimas 

Bendrai: 
- Svarbius tiltus susprogdins mūsų besitraukianti kariuomenė. Partizanų daliniams teliks 

naikinti priešo nutiestus „karo tiltus“. 
- Karo laiko tiltai, paprastai, būna mediniai arba plieniniai. 
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Mediniai tiltai: 

- Jei turi labai mažai laiko, sprogdink greitaisiais užtaisais (prailgintieji užtaisai, 
bangalorės [sprogdinimo vamzdžiai – vert.]). Ten kur yra skersinės sijos, dėti 
daugiausia sprogmenų. 

- Jei turima daugiau laiko, dar susprogdinamos ir laikančiosios atramos. 
 
Geležiniai tiltai: 

- Jei turi labai mažai laiko, greitaisiais užtaisais sprogdink tik sijas. 
- Jei turima daugiau laiko, sprogdinama planingai. 
- Perskirk tiltą paprastu įstrižiniu pjūviu. Susprogdink: 

a) abi apatines sijas; 
b) viršutinę siją; 
c) toje pat pusėje įstrižainę; 
d) važiuojamosios dalies laikiklius. 

- Nesprogdinant vienos viršutinės sijos pasiekiama, kad tiltas prieš nuvirsdamas 
persisuka. Taip apsunkinamas nuolaužų išvežimas ir nebegalima dar kartą panaudoti 
pagrindinių nešančiųjų elementų. 

 
Šiuose paprastuose tiltų sprogdinimuose nekelk perdėtų lūkesčių dėl naikinamosios galios. Tu 
tepasieksi ilgesnį ar trumpesnį eismo pertrūkį. Daugumoje atvejų priešas, dirbdamas 
naujausiais statybų metodais, tavo sugriautą objektą vėl atstatys per palyginti trumpą laiką. 
Todėl nesvarbu, kaip sprogdinsi, bet daug svarbiau, kada sprogdinsi. Techniškai primityviai, 
tačiau taktiškai mikliai prieš pat lemtingas akcijas atliktas sugriovimas, karine prasme yra 
vertingesnis nei puikiai padarytas sprogdinimas ramiu laiko momentu, kai priešui 
susisiekimas ne toks jau ir svarbus. 
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71 pav. 

 

Oro uostų užpuolimas 

- Skiriama: 
a) didieji oro uostai; 
b) lauko oro uostai. 

- Didieji oro uostai turi labai ilgus kietosios dangos pakilimo takus ir tinka bombonešių, 
sunkiųjų transporto lėktuvų ir aukštos klasės naikintuvų kilimui ir tūpimui. Paprastai, 
didžiojo oro uosto užpuolimas yra mažiausiai bataliono dydžio partizanų junginio 
akcija. Lauko oro uostai pakilimo ir tūpimo takams naudoja grynas pievas. Kartais 
takai sustiprinami plieno grotomis. Jie tetinka tik ryšio lėktuvams, lengviesiems 
transporto lėktuvams, sraigtasparniams ir „trumpo pakilimo nuo žolės takų“ 
naikintuvams bombonešiams. Lauko oro uostai yra atsiperkantys partizanų dalinių 
užpuolimo taikiniai. Kalbėsime tiktai apie juos. 

- Naikintini objektai yra šie: 
a) mobiliosios sunkiosios ryšio stotys; 
b) mobiliosios radarų stotys; 
c) stovintys lėktuvai; 
d) kuro ir šaudmenų atsargos; 
e) lėktuvų įgulos ir aptarnaujantysis personalas.  

- Paprastai užtenka vieno partizanų padalinio pajėgų 2-3 objektams sunaikinti. Vadas 
turi apsispręsti, kuriuos taikinius pulti. 
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72 pav. 
 

Lengvųjų lėktuvų naikinimo galimybės 
- Liemens ir sparnų dalys yra aptrauktos medžiaga ir todėl  lengvai padegamos (padegamojo skysčio 

buteliai, kuro kanistrai ir t.t.). (2) 
- Kirviu, kūju arba laužtuvu galima nesunkiai sugadinti lėktuvo sparnus. Iš viršaus išdaužomos 

skardos, o po to sunaikinami ir laidai bei valdymo lynai. (1) 
- Sudaužomas kabinos stogas ir sunaikinamas valdymo skydas (2) arba į lėktuvo vidų įmetama 

rankinė granata. 
 

- Užpuolimų akcijose skiriama: 
a) užpuolimai apšaudant; 
b) antpuoliai. 

- Užpuolimuose minosvaidžiais, beatatrankiais  pabūklais, kulkosvaidžiais, 
granatsvaidžiais ir snaiperių šautuvais per nuotolį apšaudomi sustatyti lėktuvai, radijo 
ir radarų stotys, kareivinės ir t.t. Tikrasis pėstininkų puolimas nevyksta. 

- Antpuoliuose oro uostus izoliuoja apsaugos grupė. Smogiamoji grupė numalšina 
sargybos ir personalo pasipriešinimą. Technikos grupė išsprogdina ir padega 
naikintinus objektus. Transporto grupė pasirūpina grobio išvežimu. Akcijos greitis turi 
lemiamą reikšmę. 
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73 pav. 

 
Naikintuvo sunaikinimo galimybės 

1. Įmesk sutelktinį užtaisą į oro įtraukimo angą. Tuo bus sunaikintas variklis, o taip pat ir 
apgadinti sparnai bei liemuo. Blogiausiu atveju, užtenka ir granatos. 

2. Ratų niša yra palankus taškas sprogdinamųjų užtaisų talpinimui. Taip sparnuose sunaikinama 
važiuoklė, degalų bakai ir sudėtingos laidų sistemos.  

3. Prietaisų skydų piloto kabinoje išdaužymas. 
 

 
74 pav. 

 
Užtenka saugiu atstumu apšaudyti iš karabino optiniu taikikliu, kad padarytum juntamą žalą. Kaukiančių 
reaktyvinių variklių gausmas nustelbia paskirų gerai nutaikytų šūvių pokšėjimą! 
Raižytoje vietovėje, kur žiūrima iš viršaus (kalva), ši technika ypač gerai pritaikoma. 
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75 pav. 

 
Sraigtasparnio sunaikinimo galimybės 
Jautriausios sraigtasparnio vietos yra: 

- sraigtų galvutės (1) ir 
- prietaisų skydas piloto kabinoje. 

Sprogstamasis užtaisas po sraigto galvute arba stiprus sugadinimas laužtuvu arba kūju ilgam išveda sraigtasparnį 
iš rikiuotės. Prietaisų skydas išdaužomas kūju. 
 

Raketų paleidimo mobiliųjų aikštelių užpuolimas 

Bendrai: 
- Valdomųjų ginklų paleidimo vietos yra vertingi partizanų junginių taikiniai. 
- Valdomųjų raketų baterijos arba skyriai susideda iš: 

a) daugelio savaeigių paleidimo aikštelių; 
b) 1-3 ugnies valdymo radarų stočių; 
c) kuro kolonėlės raketoms prieš startą užpildyti; 
d) daugelio benzovežių su skystuoju raketų kuru; 
e) pėstininkų apsaugos elemento. 
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- Valdomųjų raketų skyrių išduoda gausi sunkioji palyda. Po to iškart krenta į akis 
dešimties ir daugiau metrų ilgio raketos. 

- Užpildant raketas kuru kyla iš tolo matomi garai. Taip pat ir šviesa bei dūmų kamuoliai 
dieną ir naktį išduoda paleidimo vietą ir vilioja plačioje apylinkėje pasklidusius 
partizanus. 

 
Sunaikinimo galimybės: 

- Valdomųjų raketų padaliniai ypatingai pažeidžiami. 
- Kuro kolonėlės ir benzovežiai yra kulkosvaidžių ir automatų taikiniai. 
- Mobiliosios radarų stotys geriausiai apšaudomos granatsvaidžiais arba šautuvinėmis 

granatomis (kumuliacinio veikimo ir plieno granatos). 
- Pačios raketos su nesuskaičiuojamomis elektroninėmis ir mechaninėmis dalimis yra 

ypatingai jautrios. Net ir paskiri snaiperių karabinų pataikymai į korpusą smarkiai 
sugadina raketą.  Pataikymo vieta – nesvarbi. Svarbiausia yra pataikyti bent vieną šūvį. 

- Taktiškai idealus raketos korpuso apšaudymo momentas yra tuomet, kai raketa 
paleidžiama: 
- paleidimo triukšmas nustelbia mūsų šūvius; 
- raketas aptarnaujantis personalas slepiasi priedangoje ir nebegali nieko stebėti; 
- apsaugos pėstininkų grupė taip pat yra priedangoje arba savo dėmesį sutelkia į 

vaizdingą paleidimo  vyksmą. 
- Paleidimo momentas atpažįstamas iš: 

- mažiausiai 200 m spinduliu aplink raketą visi yra pasislėpę priedangoje; 
- iš apatinės raketos dalies ima kilti dūmai. 

- Skirtingai nei pvz. granatos iššovimas iš granatsvaidžio, raketos startas neįvyksta per 
sekundės dalį. Jis vyksta žymiai lėčiau ir išsitęsia iki daugelio sekundžių. Teoriškai 
įmanoma kulkosvaidžiu, automatu arba snaiperio karabinu pataikyti į raketą netgi 
tada, kai  ji (labai lėtai) pradeda kilti nuo žemės. 
 

 
76 pav. 

 
1. Sprogstamoji galvutė su atominiu arba įprastiniu užtaisu. 
2. Stabilizavimo sparneliai. Mažai jautrūs. 
3. Priekinis trečdalis: elektroninis valdymas. Jautriausias. Jei įmanoma, taikyti čia! 
4. Vidurinioji dalis: kuras. Jautri. 
5. Užpakalinis trečdalis: raketos variklis, degimo kameros. Jautrus. 
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77 pav. 

 

 
78 pav. 
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79 pav. 

 



113 
 

 
80 pav. 

 
1 Jei raketa būtų apšaudoma jau dabar: 

- Priešas girdi šūvius. 
- Sargybiniai pradeda žvalgyti apylinkę. 
- Aptarnaujantysis personalas apžiūri raketą. Nors ši ir pažeista (dalinė sėkmė!), bet gali 

būti pakeista. 
 

2 Jei raketa būtų apšaudoma tik dabar: 
- Priešas negirdi šūvių (starto gaudesys!). 
- Net jeigu aptarnaujantysis personalas pastebėtų apšaudymą, paleidimo procesas 

nebegali būti sustabdytas. Įvyksta klaidingas raketos paleidimas su visais susijusiais 
pavojais aptarnaujančiajam personalui ir aparatūrai. 

 

Laikinas vietovių užėmimas 

Bendrai: 
- Kai priešas po kontratakų fronte bus priverstas palikti užimtą teritoriją, jis prieš tai: 

a) nužudys politinius kalinius arba juos išsiveš; 
b) išmontuos svarbias gamyklas ir išsiųs pramonės įrenginius kartu su 

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

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

 
Puolimo taikiniai: 

- Tiltų užėmimas. 
Užtikrina mums laisvą judėjimą. Priešui sutrikdo vidinius ryšius. 

- Radijo stočių užėmimas. 
Leidžia mums perduoti nurodymus savo gyventojams ir pranešimus 
draugiškam užsieniui. Apsunkina priešui daryti įtaką gyventojams. 

- Valdymo ir vyriausybės pastatų užėmimas. 
Priešas nebegali koordinuoti gynybos. Mums palengvina savo gyventojų 
valdymą. Išsaugo archyvus ir aktus. Leidžia suimti svarbius kolaborantus ir 
priešiškas asmenybes. 

- Kalėjimų užėmimas. 
Neleidžia, kad politinė policija paskutiniu momentu nužudytų arba ištremtų 
kalinius. 

- Telefonų stoties užėmimas. 
Staigiai nutraukia visą priešo vidinį ir išorinį telefono ryšį. Leidžia mums 
pasiklausyti pokalbių ir perduoti klaidingus įsakymus. 

- Geležinkelio stočių užėmimas. Pagrindinių įvažiavimo ir išvažiavimo kelių blokavimas. 
Neleidžia, kad sumuštas priešas galėtų pasitraukti kartu su sunkiąja technika. 
Neleidžia, kad būtų greitai permestas pastiprinimas iš išorės. 

 
Puolamosios grupės organizavimas: 

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

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

- Partizanų junginiai skirstomi į: 
a) Apsaugos padalinius. 

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

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

c) Rezervą. 
- Vietinis civilis pasipriešinimo judėjimas partizanų junginiams teikia tokią pagalbą: 

a) žinias apie priešo kareivines, telkimosi vietas pavojaus metu, atraminius 
punktus, sargybos postų išsidėstymą, ginklų pozicijas, sargybinių įpročius; 

b) palankių puolimo pozicijų smogiamosioms pajėgoms  išžvalgymą; 
c) žinias apie slaptus smogiamųjų pajėgų judėjimo į puolimo pozicijas kelius 

(per kanalizaciją, kiemus, sodus, prasmukimą transporto priemonėmis ir 
t.t.). 
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Akcijos vykdymas: 

- Smogiamųjų pajėgų vadai civiliais drabužiais išžvalgo puolimo objektus. 
- Smogiamosios pajėgos infiltruojamos į vietovę ir juda link gerai užmaskuotų puolimo 

pozicijų (kanalizacijos tinklai, verslo įstaigos ir  nuomojami butai arti pulsimų objektų). 
- Apsaugos padaliniai izoliuoja kovos lauką. 
- Smogiamosios pajėgos staiga puola  ir užima svarbiausius objektus. 
- Įtraukiamas rezervas, kuris galutinai išvalo teritoriją ir kartu su apsaugos padaliniais 

atmuša bandymus išsiveržti iš apsupties. Rezervas iškart motorizuojamas. Todėl didieji 
garažai yra vienas iš smogiamųjų pajėgų puolimo tikslų.  Vairuotojai skiriami į rezervą. 

(Daugiau žr. skyrių „Atviras sukilimas“) 
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Civilio pasipriešinimo judėjimo struktūra ir kariavimo būdai 

Pagrindai ir organizavimas 

Bendrai 

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

- Civilio pasipriešinimo judėjimo kova papildo ginkluotą partizanų karą. 
 

Civilio pasipriešinimo judėjimo uždaviniai 

- Išlaikyti tikėjimą galutine pergale. 
- Gyventojų švietimas apie tikslingą elgesį okupacinės valdžios atžvilgiu. 
- Kova prieš kolaboravimą (bendradarbiavimą su priešu). 
- Visų priešo žiaurumų ir teisės pažeidimų sąrašo pildymas atpildo dienai.1 
[1 Užrašais ant sienų, atsišaukimais ir šnabždesių propaganda  reikia pasirūpinti, kad priešas apie šią 
priemonę sužinotų. Tai daugelį funkcionierių paskatins būti nuosaikesnius.] 
- Sukurti organizaciją persekiojamiems bendrapiliečiams priglausti. 
- Sukurti sienos perėjimo organizaciją katapultavusioms lėktuvų įguloms ir 

pabėgusiems karo belaisviams. 
- Leisti savus laikraščius („Pogrindžio laikraščiai“). 
- Transliuoti savo radijo laidas („Laisvės radijas“). 
- Pinigų ir pasų padirbinėjimas.2 
[2 Pvz. maisto kortelių padirbinėjimas asmenims, kuriuos okupantas kaip „valstybės priešus“ išstūmė iš 
aprūpinimo maistu sistemos ir pasmerkė tyliai mirčiai iš bado.] 

- Sukurti žinių tarnybą: 
a) savo pačios organizacijai (pasipriešinimo judėjimui); 
b) savo pačių partizanų junginiams; 
c) galimiems Alpių įtvirtinimuose dar tebesilaikantiems kariuomenės likučiams; 
d) Šveicarijos vyriausybei tremtyje; 
e) tebekovojančiam laisvajam pasauliui. 

- Rinkti ir slėpti ginklus bei šaudmenis tam momentui, kai galima bus pereita į atvirą 
sukilimą. 

- Organizuoti pasyvų pasipriešinimą ir sabotažą. 
- Organizuoti pasikėsinimus į išdavikus ir žymius priešo funkcionierius. 
- Kurti kovos grupes atviram sukilimui.3 
[3 Šis momentas ateis, kai priešas atsidurs ties pat žlugimu.] 
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81 pav. 

 

Kolaboravimo problema 

Iškart po okupacijos: 
- Po kariuomenės pralaimėjimo ateina bendras gyventojų nusivylimas ir abejingumas. 

Istorijos pavyzdys: Norvegijos „derybų vasara“ 1940. 
- Lygiagrečiai su priešo valdžios konsolidavimu kyla gyventojų kolaboravimo banga. 

Tam tikra, kad ir nedidelė tautos dalis randa su priešu bendrų reikalų. Iš patirties 
žinoma, kad kolaboravimui ypač netsparūs yra žmonės, kurie turi daug ką prarasti. 

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

 
„Vidinė situacija“ po kelių okupacijos metų: 

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

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

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

 

Žingsnis nuo „tylinčiosios opozicijos“ prie „aktyvaus pasipriešinimo“ 

- Turėk kantrybės, leisk gyventojams atsigauti. Laikas dirba tau. 
- Nebandyk dar svyruojančiuosius mobilizuoti atsakomuoju teroru. Priešas pats juos 

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

 
Bendradarbiavimui su pasipriešinimo judėjimu gyventojai subrandinami per tokius faktorius: 

- Okupacinės valdžios ir jos remiamos išdavikų vyriausybės valdymo klaidas. 
- Priverstines rekvizicijas, demontavimus. 
- Padidintas išdirbio normas gamyklose. 
- Nugalėtojų pasipūtimą. „Ponų mentalitetą“. 
- Teroro priemones. 
- Žodžio nesilaikymą, priespaudą, įkaitų ėmimą, trėmimus, kankinimus, mirties 

bausmes. 
- Ideologijų kovoje asmeninė giesmė nebesirenka, ar tu priklausai, ar nepriklausai 

pasipriešinimo judėjimui.   
- Siekis išlikti nedalyvaujančiu pasipriešinimo kovoje, šiandien nebepadeda, nes įkaitų 

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

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

- Ieškok ryšių ir priedangos pas taip pat mąstančiuosius. Kas yra vienas ir izoliuotas, 
praranda pasitikėjimą savo jėgomis ir tikėjimą teisingo reikalo pergale. Kaip vienišas 
įprastinio karo kovotojas „vieno snaiperio urve“, visai nebūdamas bailys, yra greitai 
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apimamas baimės ir abejonių, lygiai taip pat ir izoliuotas pasipriešinimo kovotojas 
greitai nusimena. 

 
Pasipriešinimo judėjimo dalyvių rinkimas 
 

 
83 pav. 

 
- Aktyviam bendradarbiavimui pasipriešinimo judėjime yra tinkami ne visi geravaliai 

žmonės. Nuo išmintingos atrankos esmingai priklauso didžioji pasipriešinimo judėjimo 
sėkmių ir nesėkmių dalis. 

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

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

- Netinkami pasipriešinimo judėjimo dalyviai: 
- žymūs politikai (ir aktyvūs, ir tie, kurie seniai pasitraukė iš viešumos); 
- vadovaujantis gamybinis personalas; 
- profsąjungos veikėjai: 
- aukštieji valdymo funkcionieriai; 
- aukštieji bažnyčios hierarchai; 
- redaktoriai; 
- profesoriai; 
- jaunimo judėjimo vadovai. 

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

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

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

 

Kuopelės formavimas 

Bendrai:  
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- Iš nepatenkintųjų, individualiai ir neorganizuotai besipriešinančiųjų masės išsiskiria 
energingiausieji ir sudaro vėlesnio aktyvaus pasipriešinimo kuopelių branduolį 
(„pradinę ląstelę“). 

- Po ilgesnio ar trumpesnio laukimo bei apsižiūrėjimo jie pradeda apie save telkti 
panašiai mąstančiuosius ir kartu priešintis. 

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

 
Kuopelių organizavimas: 

- Kurk kuopeles sutelkdamas vienas kitą gerai pažįstančius asmenis. 
- Kuopelę sudaro 3 - 10 asmenų.  
- Skirtina: 

a) kuopelės vadas; 
b) kuopelės dalyviai. 

- Užmegzk ryšius su kitomis kuopelėmis. 
- Augink atskiras kuopeles. Kai tik jos pasidaro per didelės – daugiau nei 10 asmenų – 

skaidyk jas ir kurk naujas kuopeles. 
- Paskirk kelioms kuopelėms vadą. Šios kuopelės, tuomet, sudarys apygardą.  
- Kai tik atsiranda daugiau apygardų ir pogrindžio organizacija pakankamai išauga, 

pradėk kurti specialiąsias sekcijas. 
 
Sauga: 

- Kuopelės viduje kiekvienas pažįsta kiekvieną. 
- Kuopelės vadas pažįsta kelių kaimyninių kuopelių vadus, bet ne jų narius. 
- Kuopelės nariai nieko nepažįsta kaimyninėse kuopelėse. 
- Šis gilus atskirų kuopelių atskyrimas yra būtinas! (saugumas, apsauga nuo išdavysčių). 

Tačiau tam tikri kontaktai turi būti, antraip taps neįmanomas bet koks 
bendradarbiavimas. O be tokio bendradarbiavimo neįmanoma įvykdyti didesnių 
akcijų. 

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

 

Įvairių sekcijų struktūra ir veikla 

Bendrai:  
- Pasipriešinimo judėjimas skirstomas į įvairias sekcijas. 
- Sekciją, paprastai,  sudaro 2 - 4 grupės. 
- Skirtina: 

Žvalgybos ir propagandos sekcija 
Informacijos sekcija 
Ryšių sekcija 
Pabėgėlių sekcija 
Finansų sekcija 
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Policijos sekcija 
Švietimo sekcija 
Naujokų rinkimo sekcija 
Dokumentų padirbimo sekcija 
Sabotažo sekcija 
Kovos grupės 

- Jokio centralizavimo. Sąmoningas išsiskirstymas į labai daug sekcijų ir grupių. 
- Kiekvienas dalyvis apie organizaciją žino tik minimumą. Taip atskirų dalyvių išėjimas ar 

išdavystė nesukrės ir nesužlugdys organizacijos. 
 

Kuopelės struktūros principinė schema (ideali forma) 

 
84 pav. 

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

Atskiri pirminės kuopelės nariai sudaro branduolį ir naujų kuopelių telkimosi tašką.  
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Žvalgybos ir propagandos sekcija: 

- Uždaviniai: Išlaikyti pasipriešinimo valią platinant informaciją apie tikrąją karo padėtį. 
Gyventojų vedimas prie tikslinio elgesio su okupacine valdžia. 

- Struktūra: 
a) slapta radijo stotis „Laisvės radijas“ žinioms ir antipropagandai; 
b) slapta spaustuvė pogrindžio laikraščiams, plakatams, atsišaukimams ir t.t.; 
c) šūkių ant sienų piešėjai, plakatų klijuotojai, atsišaukimų dalintojai ir t.t. 
d) informavimo komanda gyventojų instruktavimui. 

 
Informacijos sekcija: 

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

 
Ryšių sekcija: 

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

 
Pabėgėlių sekcija: 

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

- Struktūra: 
a) Transporto grupė.  

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

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

 
Finansų sekcija: 

- Uždavinys: Pinigų pasipriešinimo judėjimui gavimas ir valdymas. 
 
Pinigų panaudojimas: 

- Okupacinės valdžios funkcionierių papirkimas. 
- Prekių pirkimas, pvz. ginklų, šaudmenų, popieriaus slaptai spaustuvei ir t.t. 
- Rūpyba. Kas turi slėptis, kas yra ištremtas, įkalintas ar nuteistas mirties bausme, tas 

turi būti tikras, kad jo šeima nepatirs materialaus skurdo, kaip tokiu atveju galėtų 
atsitikti. Šios šeimos remiamos užmaskuotomis pinigų išmokomis ar prekėmis. 

 
Pinigų šaltiniai: 

- Laisvajame pasaulyje atspausdinti ir lėktuvais atgabenti ir nuleisti padirbti pinigai. 
- Pačioje okupuotoje srityje padirbti pinigai. 
- Užverbuoti bankų ir paštų tarnautojai, kurie paėmę milžiniškas pinigų sumas pereina į 

pogrindį. 
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- Stočių kasų, paštų, bankų ir valstybinių parduotuvių užpuolimai ir apiplėšimai. 
Nesidrovėk tuo, nes tu kenki ne savo bendrapiliečiams, bet „pseudo-valstybei“, kitaip 
tariant okupacinei valdžiai. 

 
Dokumentų padirbimo sekcija: 

- Ši sekcija turi 8 - 10 specialistų. 
- Jie padirbinėja asmens dokumentus arba koreguoja esamus. Padirbinėjimai apima 

asmens tapatybės korteles, kelionės pasus, pasus, pinigus, maisto korteles, benzino 
kuponus, geležinkelio bilietus ir t.t.  
(plačiau žr. 86 pav.). 

 
Policijos sekcija: 

- Policijos sekcija turi keletą grupių. 
- Vertinimo grupė: renka patirtį ir ją vertina. Kalba su asmenimis, kurie buvo priešo 

suimti, tardyti ar įkalinti. Kuria vis naujas, priešo metodams pritaikytas  elgesio 
taisykles. 

- Archyvo grupė: atpildo valandai pildo priešo valdžios atstovų išpuolių archyvą. 
- Sekimo grupė: ieško užmaskuoto kolaboravimo. Atskleidžia šnipus ir skundikus. 
- Pasikėsinimų grupė: baudžia ypač svarbius arba žiaurius okupacinės valdžios atstovus, 

taip pat ir išdavikus. 
 
Medicinos sekcija: 

- Susideda iš gydytojo ir vaistininko. 
- Uždaviniai: 

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

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

e) nuodų kapsulių gamyba savižudybei. Nuodų kapsulių tiekimas pasipriešinimo 
judėjimo dalyviams (žr. atskirą skyrelį „Nuodų kapsulių įsigijimas ir 
skirstymas“). 

 
Švietimo sekcija: 

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

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

- Pasyvaus pasipriešinimo organizavimas (plačiau  žr. atskirą skyrelį „Pasyvusis 
pasipriešinimas“). 

 
Sabotažo sekcija: 

- Tai pasipriešinimo judėjimo kovos įrankis. 
- Laikyk ryšį su partizanų junginiais, kurie tiekia šaudmenis bei sprogmenis ir nurodo 

pageidautinus puolimų taikinius. 
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- Struktūra: 
Geležinkelio diversijos 
Kelių diversijos 
Valdymo diversijos 
Pramonės diversijos 
Pašto, telefonijos ir telegrafo ryšių diversijos 
Elektros tiekimo diversijos 

 
Kovos grupės: 

- yra pasipriešinimo judėjimo kovos įrankis; 
- kuriamos tik  santykinai vėlyvoje stadijoje; 
- laikosi tyliai ir laukia momento atviram sukilimui; 
- vykdo pasiruošimą sukilimui; 
- vykdo antpuolius. 

 

 
85 pav. 
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86 pav. 

 

Nuodų kapsulių įsigijimas ir skirstymas 

Bendrai: 
- Suimtam pasipriešinimo kovotojui kaži ar bus suteikta greitos mirties prabanga. Jo 

mirimas, dažniausia, bus lėtas ir begaliniai kankinantis. 
- Suėmimo ir kankinimų baimė pasipriešinimo kovotojui daro didelę įtaką. Ši baimė 

mažėja, kai pasipriešinimo kovotojas turi savižudybės priemonę. 
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- Žinojimas, kad kiekvienu momentu bus įmanoma greitai, patikimai ir palyginti 
neskausmingai nusižudyti, didina valią priešintis ir pasitikėjimą savimi. Tai 
pasipriešinimo kovotoją neabejotinai ramina. 

- Kiekvienas suėmimas turi vėlesnės išdavystės riziką. Niekas iš anksto nežino, koks 
tvirtas jis yra. Todėl pasipriešinimo kovotojas beviltiškoje suėmimo situacijoje turi 
turėti savižudybės galimybę. 

- Nusišovimas pistoletu nėra patikimas būdas. Dažnai savižudis tik susižeidžia. Be to, yra 
daug situacijų, kai pistoleto nesinešiojama. 

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

- Karo patirtis moko, kad nuodų kapsulė yra geriausia savižudybės priemonė. 
- Nuodų kapsules gamina ir skirsto Medicinos sekcija. 

 
Techniniai reikalavimai nuodų kapsulėms: 

- Turi veikti visiškai patikimai. 
- Mirtis turi įvykti greitai, t.y., ilgiausia, po 30 sekundžių. Priešas neturi turėti laiko 

kontrapriemonėms (paguldyti į ligoninę, išplauti skrandį ir t.t.). 
- Kapsulės turi būti mažos (galimybė paslėpti: medalikėlyje, žiedo akutėje ir  t.t.). 
- Kapsulės turi būti taip tiekiamos ir taip supakuotos, kad jos ilgesnį laiką galėtų būti 

nešiojamos ant kūno (šiluma, šaltis, trintis, prakaitas, šlapi drabužiai ir t.t.). 
 

Vietinės policijos vaidmuo 

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

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

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

a) įsteigdama politinę policiją; 
b) sukurdama šnipų tinklą; 
c) įsteigdama savo paties kalėjimus ir koncentracijos stovyklas politiniams 

kaliniams. 
- Aukštesnioji  priešo policijos vadovybė – tokiu mastu, kokiu ji vertina vietinės policijos 

patikimumą – visuomet naudos pastarąją kaip pagalbininkę. 
- Šis priverstinis bendradarbiavimas teikia sabotažo galimybių (žr. skyrelio „Pasyvusis 

pasipriešinimas“  poskyrį „Policijos pareigūnai“). 
- Policijos karininkus, aukštesniuosius puskarininkius ir svarbius specialistus (pvz. 

Informacinės žvalgybos tarnybos funkcionierius) priešas pastato prieš pasirinkimą tarp 
„bendradarbiavimo“ arba „mirties“. 

- Kad netaptų išdavikais ir išvengtų mirties bausmės, šie policijos tarnautojai turi pereiti 
į pogrindį. 
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- Juos pažįsta daugybė žmonių ir jie netinka civilio pasipriešinimo judėjimo veiklai. 
Todėl jie turi išeiti „į mišką“, t.y. prisijungti prie partizanų junginio. 

- Prieš pasitraukdami į pogrindį jie turi pasiimti: 
- ginklus bei šaudmenis,  
- tarnybinę uniformą ir tapatybės dokumentus (maskuotei); 
- antspaudus, blankus (dokumentų padirbimui); 
- tarnybines transporto priemones ir benzino atsargas; 
- nešiojamas radijo stoteles; 
- kalėjimų, tarnybinių patalpų, sandėlių, dokumentų saugyklų, seifų ir t.t. raktus 

(įsilaužimams, antpuoliams ir t.t.) 
 

Okupacinės valdžios taktika 
 

Bendrai 

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

Okupacinės valdžios struktūra 

Iš esmės skiriame: 
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87 pav. 

 
Okupacinė kariuomenė: 

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

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

 
Partinė kariuomenė: 

- Maždaug palyginama su ankstesnėmis vokiečių SS arba rusų NKVD. 
- Apibūdinimas: Sunkiai apibrėžiamas tarpinis darinys tarp partijos ir kariuomenės. Iš 

esmės tai daugiau policijos daliniai. Politiškai patikimesnė nei kariuomenė. Režimo 
pretorionų gvardija.  

- Apginkluota panašiai kaip kariuomenė. 
- Ginkluotė: lengvieji ir sunkieji pėstininkų ginklai. Mažai tankų, daug šarvuočių ir 

transporto priemonių. Radijo ryšio įranga - geresnė nei vidutiniškai. 
- Išsilavinimas:  Bazinis karinis išsilavinimas. Papildomai toks specialusis išsilavinimas: 

a) laikyti priešiškai nusiteikusius gyventojus paklusnius (tiek savame, tiek 
okupuotame krašte); 

b) saugoti ir valdyti politinių kalinių įkalinimo įstaigas (koncentracijos stovyklas, 
priverstinio darbo stovyklas); 

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

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

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

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

- Maždaug palyginama su ankstesnėmis vokiečių GESTAPO arba rusų GPU. 
- Apibūdinimas: žr. atskirą skyrelį „Politinė policija“. 
- Uždaviniai užimtame krašte. Politinė policija seka: 

a) gyventojus; 
b) okupacinę kariuomenę; 
c) partinę kariuomenę; 
d) karinę administraciją. Vėliau, po „savivaldos“ įvedimo, marionetinę vyriausybę 

ir jos organus. 
Ypatumai: 

- Įtvirtinti punktai bei postai miestuose ir kaimuose, naikintojų komandos, apsaugos 
patruliai ir ginkluotos palydos  yra sudaromi iš okupacinės kariuomenės dalinių. 

- Centrinis „įsikišimo rezervas“ vietinių neramumų arba sukilimų nuslopinimui 
sudaromas iš partinės ir okupacinės  kariuomenių. 

 

Karinė administracija 

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

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

 

Savivalda 

Pinigų reforma: 
- Po kelių okupacijos mėnesių bus įvykdyta pinigų reforma. Priešo pinigai visiškai 

išstums Šveicarijos pinigus. Bus galima pasikeisti tik nedideles sumas. Taip gyventojai 
neteks grynųjų pinigų ir nuskurs greitai ir visiškai. 

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

- Pinigų reforma ir prekių dingimas greitai nuskurdina tautą. Taip ji turi pribręsti 
naujajai ideologijai. 

 
Nusavinimai: 

- Praėjus kiek laiko po užėmimo naujoji valdžia pradės naikinti privatųjį kapitalą. 
Didesniosios įmonės bus prievarta uždarytos, o mažesniosios žlugs pačios, t.y. palūš 
po nepakeliama perdėtų mokesčių našta. 
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- Mažųjų įmonių ir parduotuvių išnykimas labai apsunkina gyventojų aprūpinimą. 
Ypatingai sparčiai blogėja darbininkų dalia. Naujomis sąlygomis miesto gyventojai 
nukenčia labiausiai. 

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

 
Ūkininkų sluoksnio sunaikinimas: 

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

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

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

 
Amatų sunaikinimas: 

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

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

 
Darbininkijos terorizavimas: 

- Profsąjungos iš  „samdomųjų darbuotojų interesų atstovių“ paverčiamos valstybine 
prievartos organizacija. 

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

- Pasisakymų teisė yra panaikinama. 
- Socialiniai pasiekimai, tokie kaip „8 valandų diena“ ar „5 dienų savaitė“, prarandami. 

„Liaudies labui“ darbo laiko pailginimo -  negalima vengti. 
- Darbo vietos nebegalima keisti. 
- Papildomi viršvalandžių, naktinio ar šventinių dienų darbo apmokėjimai prarandami. 

Negalima reikalauti iš „liaudies“ didesnio apmokėjimo už papildomą darbą! 
- „Naujajam darbui“ taip pat priklauso, taip vadinamos, „talkos“. Tai – neapmokami 

viršvalandžiai, kuriuos reikia savanoriškai ir džiaugsmingai besišypsant atidirbti 
bendrajam labui (skaityk partijos vadovybei). 

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

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

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

 
Bendrasis politinis spaudimas: 
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- Ligšiolinės politinės partijos - paleidžiamos ir uždraudžiamos. Jų vieton atsiranda 
Vienybės partija, taip vadinama, „valstybinė partija“. 

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

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

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

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

- Savarankiškas mąstymas ne tik kad nevertinamas, bet dargi baudžiamas. 
- Palaipsniui gyvenimas tampa nepakeliamas. O politinė policija nepaliaujamai 

darbuojasi. Kasnakt dingsta pradžioje tuzinai, vėliau šimtai ir tūkstančiai Šveicarijos 
piliečių. 

 
Naujieji rinkimai: 

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

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

 

Politinė policija 

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

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

- Politinė policija darbus pradeda gerokai prieš karą rinkdama žinias apie 
emigrantus, svarbias asmenybes ir potencialius priešus užimsimose šalyse. 

- Politinė policija yra ne tiek tikroji policija, kiek teroro organizacija. 
- Tikrieji policijos įgūdžiai ir žinios yra maži ir niekad nepasiekia normalios 

kriminalinės policijos lygio. 
- Todėl politinės policijos elgesys yra grubus ir  turi mažai subtilumo. Techninių žinių 

trūkumą ji kompensuoja didesniu brutalumu ir žiaurumu. 
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- Ją gaubianti paslaptis stiprina teroro poveikį. Politinė policija gyvena daugiau iš 
baimę keliančios reputacijos ir mažiau iš efektyvių rezultatų. 

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

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

- Politinė policija neprivalo laikytis jokių apibrėžtų įstatymų ir taisyklių. Priešingai 
nei įprasta policija, ji neturi tikslo vien tik pasirodymu veikti atgrasančiai nuo 
nusikaltimo ar, blogiausiu atveju, surasti nusikaltėlį, bet daugiau vadovaujasi 
principu  „užkirsti kelią yra geriau nei išgydyti!“. Praktikoje tai reiškia: kiekvienas, 
kuris tik įtariamas kaip galimas priešas, yra rūpestingai likviduojamas jau dabar.  
Paprastai, dar anksčiau, nei jis ką nors „pažeidė“. Todėl išnaikinami ištisi gyventojų 
sluoksniai ir profesinės grupės, o ne vien tik apibrėžti atskiri asmenys. 

- Nuolatinis nepasitikėjimas netgi savaisiais funkcionieriais nėra „išimtis iš 
taisyklės“, bet sistema. Net ir menkniekiuose įtraukiant daugelį valdžios įstaigų, 
joks funkcionierius negali nukrypti nuo oficialiosios linijos. Kiekvienas automatiškai 
stengiasi pranokti prie jo priskirtus kolegas „kietumu“, „ištikimybe sistemai“ ir 
„neapykanta priešui“. 

 
Politinės policijos ataskaitos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 geriau 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: 
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- 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 nebelieka jokių atvirų teismo procesų, išskyrus „parodomuosius procesus“. 
- Savavališkas bausmių skyrimas. 
- Nepamatuotai griežtos bausmės, kurios visiškai neatitinka įvykdyto nusikaltimo. 

 
Telefono pokalbių sekimas ir pašto cenzūra: 

- 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 nuo suėmimo arba pabėga iš kalėjimo, tas turi 
žinoti, kad už tai turės būti nubausta šeima (žmona, vaikai), tėvai, broliai, seserys ar 
giminės. 

- Naudojama kolektyvinė atsakomybė 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. 



135 
 

 
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 tos pačios bausmės niekada neskiriamos arba skiriamos labai retai.  

- Tu 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 ir 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 ir bažnyčią traktuos 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: 
a) Katalikų bažnyčia; 
b) Reformuotoji bažnyčia; 
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c) 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 primestos 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“. 

- 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 su bažnyčia daug kartų 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. 
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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: 

a) bažnyčia turi kovoti prieš nekantrumą ir asmenybės kultą; 
b) bažnyčia nuolatos turi pabrėžti, kad sąmoningas Dievo įstatymų nepaisymas 

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

diskriminuojamuosius ir persekiojamuosius; 
d) ji turi priminti visuotines krikščionio pareigas, tokias kaip pvz. priešintis 

piktosioms jėgoms; nevykdyti Dievui prieštaraujančių įsakymų; 
e) 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, o taip pat ir žymia dalimi įteisinti valdžią, kad patrauktų 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, 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 „Valstybinis jaunimu“; 
b) tėvų, mokyklos ir bažnyčios įtakos pašalinimas ir jos pakeitimas partijos įtaka. 

- Priešas bijo bendruomenes stiprinančių 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, iškylavimas su palapinėmis. Bet kokio sporto kultivavimas.  
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Kartu daromas didelis spaudimas stoti į „Valstybinį jaunimą“. Taip pvz. pranešama, 
kad vėlesnė vadovo pozicija yra 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 
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. 
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- Laikinomis nuolaidomis vienam ar kitam gyventojų sluoksniui ar interesų grupei 
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. 

- 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!“ 
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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: 

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. 
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- 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, kur tik galima, reikia 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. 
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- 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. 
- Garso maskavimas naudojant didžiuosius spaudos presus: Darbo salę apmušti sunkiu 

audeklu. Priešais pastatą užvesti mašinos motorą arba motorinę žoliapjovę. Pastato 
viduje garsiai leisti radiją. 

 
Nelegalių spaudinių gamyba: 
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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. 
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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! 
 

 

 
 

91 pav. 
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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. 

- 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; 
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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). 
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. 
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- 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. 

 

 
92 pav. 

 
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. 
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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. Neakivaizdžiai, per „negyvąją pašto dėžutę“ (žr. 94 pav.). 

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

- 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.:  
plyšiai sienose, kuriuose galima paslėpti pranešimus; 
mažos palangės, ant kurių gali būti padėti pranešimai; 1  

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

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

[3Pranešimas įdedamas pvz. į degtukų dėžutę  ir ši paslepiama už vandens bakelio.] 
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. 
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- 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; 
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. 
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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. Telefono pokalbių 
sekimo dalį Teroro pagrindų skyrelyje). 

- Suplanuota, tikslinga įtariamųjų asmenų stebėsena vyksta mechaniškai. Telefonų 
stotyje prie atitinkamo telefono prijungiamas magnetofonas ir automatiškai 
įrašinėjami visi įeinantieji ir išeinantieji pokalbiai. 

- Pasirinktinis kai kurių pokalbių pasiklausymas vyksta personalo pagalba 
(„pasiklausymo posto“). 

 
Saugos priemonės. A atvejis: manaisi dar esantis neįtariamas. 

- 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  Pakeisk 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. 
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- Taktiniam bendravimui pasipriešinimo judėjimo viduje radijo ryšys nenaudotinas. Čia 
kasdien reikia perduoti daug pranešimų. Todėl radijo ryšio maskavimas yra sunkus ir, 
palyginus reikalingas saugos priemones 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: 
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, kai kas nors nepasiseka,  galima „pasislėpti pogrindyje“. Prieglobsčio 
vietą laikyti nuo visų paslaptyje. 
Bute „priimama“, bet niekada „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. 
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95 pav. 

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: 
- pasirenka radistą; 
- išsirenka siuntimo vietą; 
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- pasirenka siuntimo laiką; 
- 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 išbaigtą 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; 
b) žmonos ir vaikų nepaversti 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 skaitiklių, 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.  
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- 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 neatkreiptumėte kitų eismo dalyvių 
ar netgi policijos dėmesio; 

b) būti pasiruošusiam alibi abiejų žmonių vežimui; 
c) po kelionės panaikinti 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 stotelės. 
Stebėkite policijos automobilius, beprasidedantį apsupimą ir t.t. Savalaikiu įspėjimu tu 
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. 

- Kišeninis pelengatorius. Būdingi atpažinimo ženklai: Lėtai vaikštantys arba aplink 
stovintys žmonės su lagaminais, portfeliais arba įrankių dėžėmis, kurie: 

a) dažnai žvilgčioja į laikrodį (laikrodžiu užmaskuotas indikatorius); 
b) nešioja pastatytas apykakles (slepia akustinį indikatorių, miniatiūrines ausines, 

pvz. užmaskuotas kaip klausos aparatas neprigirdintiems). 
 
Priešo technika slaptųjų siųstuvų pelengavimui: 

- Skiriame: 
a) stacionariuosius pelengatorius; 
b) mobiliuosius pelengatorius; 
c) kišeninius 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.). 

- Kišeniniai 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“. 
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* * * 
 

- 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 kišeniniai pelengatoriai. Kišeninis pelengatorius gali aptikti  
slaptus siųstuvus maždaug iki 5 m tikslumu. Taigi, jis lokalizuoja butą, palėpę ir t.t. 

 
* * * 

 
- Grynai techninės šiuolaikinių pelengatorių galimybės yra stebėtinos. Tačiau 

praktiniame naudojime jos žymiai mažesnės! Tu 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 
neveikti. 

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; 
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; 
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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 apsunkinti: 
a) naudojant skirtingus siųstuvus; 
b) savalaikiai keičiant šaukinius; 
c) kiekvienam siuntimui ženkliai keisti 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 saugos šansus. Jų išgyvenimas 
priklauso nuo: 

1. Apsaugos 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.  „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 lange, 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 

Šveicarų slaptojo siųstuvo akcija Priešo reakcija 

- A radistas siunčia pirmadienį, xxxx-02- - Stacionarusis pelengatorius nustato, 
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15, 09:35 val. iš buto Berne, Eilizabeth 
g. 75, ketvirtojo aukšto kairėje. 

- Siuntimo laikas: 20 minučių. 
- Po to jis grįžta į savo butą Berne, 

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

kad Berne veikia slaptas siųstuvas. Į 
Berno sritį išsiunčiami mobilieji 
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.] 
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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 

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. 
- Niekada 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. 
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* * * 
 

- Naudokis visuomeniniu transportu (tramvajais, autobusais, geležinkeliu) spūsties 
metu. Kuo labiau jis perpildytas, tuo tu saugesnis. 

- Niekada 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. 

 
 

 
  

... žvelk į vitriną lyg stebėtum išdėliotas prekes. Stiklo atspindyje galėsi stebėti aplinką! 
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... įeik į parduotuvę ko nors nusipirkti. Laukdamas eilėje arba prieš pat išeidamas iš parduotuvės apsižvalgyk pro 
vitriną gatvę! 

 
97 pav. 

Alibi 

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

 [1 Kad pasikartodami po kelių dienų nesusipainiotume.] 
 
Praktinis pavyzdys: 
 
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; 2  
[ 2 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.“ 3  
[3 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.“ 4  
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[4 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.“ 5 

[5 Vardas 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. Gatvių kontrolė). 

- Kas turi pistoletą, sprogmenų ar atsišaukimų, tas turi veikti greitai. Kelias minutes po 
apsupimo dar tvyro bendras chaosas, kurį 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. 

- 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. 
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- 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 dalyvių mokymai 

- Ypatingieji mokymai apima: 
a) elgseną namų kratos metu; 
b) elgseną 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 

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

d) Bendrininkai 
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. 
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, šnipais užverbuojami: 

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

atlikti net ir purviniausią darbą. 
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2. „Daugmaž savanoriai“, apie 60%. 
- Kriminaliniai nusikaltėliai, kuriems pažadama atleisti bausmę. 
- Nusikaltę prieš dorovę. 
- Seksualiai nenormalūs. 
- Alkoholikai, narkomanai ir t.t. 

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

okupacine valdžia, arba būti likviduotiems. 
- 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 dosniausią 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 

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 tu 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 nusitempti pareigūną; 
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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. 

 

Elgsena 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. 
- 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 valandomis ir paromis, bet ištisomis savaitėmis ar mėnesiais. 

Ypatingais atvejais ir metais. 
 
 

* * * 
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- 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 tai 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 
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. 
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- 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 apie 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: 
- Apie reikalo pergalę. 
- Apie naudingus dalykus, kuriuos galime padaryti šiam reikalui. 
- Kad daugybė kitų prieš tai išgyveno blogesnių dalykų. 
- Kad jie tegali nužudyti tik kūną. 

- Religingam padeda tikėjimas į Dievą, ateistui - neapykanta priešui. 
- Paskutinė išeitis: Provokuodamas šauk  „tegyvuoja N...!“ 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: 

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

 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 
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. 
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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: 

- Draudimu susirašinėti. 
- Įkalinimu iki gyvos galvos. 
- 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. 
 

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. 
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- 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. 

 
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. 
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- 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 materialųjį ir moralinį poveikį. 
- Materialusis poveikis: gamybos mažėjimas, kokybės prastėjimas ir t.t. 
- 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. 
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- 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“. Šių dienų pavyzdys: 
komunistų „sugniaužtas kumštis“. 

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

dėmesį į skyrelį „Rašytinis ryšys“. 
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 į pogrindį. 
- 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 tai nepavyks, reikia: 

- Prieš priešo atėjimą panaikinti didžiuosius sandėlius. Antraip priešas perims 
turimą turtą ir perduos savo kariuomenei ar pramonei. 

- Maistą ir kurą išdalinti gyventojams. Atskira namų šeimininkė savo dalį gali 
lengvai paslėpti. 

 
Krašto valdymo tarnautojas: 

- 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; 
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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 

pranešinėti 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 telefono 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. 
- 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. 
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 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 labai  tinka 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 išgirstas 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. 
- 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. 
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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. 

- 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: 
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- 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: 
a) sukurs ginkluotą partijos draugovę; 
b) apginkluos tam tikras valstybinės jaunimo organizacijos dalis; 
c) 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: 

- apsirūpinti ginklais ir šaudmenimis; 
- susilpninti šių padalinių kovinę galią; 
- sužinoti jų priemones ir šias sutrikdyti; 
- 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 
truputį sėkmės bendrame sąmyšyje tau pavyks net ir pabėgti. Abejotinose situacijose 
elkis pagal taisyklę „Gali su savimi nusitempti dar vieną!“. 

 

Diversijos 

Bendrai: 
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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 aktus. 
- 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. 
- 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: 
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100 pav. 

 
Diversijos elektros tinkluose: 

 Žr. skyrelį „Transformatorinės pastotės užpuolimas“  
 
Diversijos susisiekimo ir ryšių tinkluose: 

 Žr. skyrelius „Kelių tinklo diversijos“ ir „Telefono tinklo užpuolimas“. 
 
Diversijos sandėliuose, dirbtuvėse, garažuose ir oro uostuose: 

 Žr. skyrelius „Pavienės transporto priemonės užpuolimas“  ir „Oro uostų užpuolimas“. 
 

 
101 pav. 

 
Ypatingos 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. 
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- 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. 
- 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 po 

įvykdyto pasikėsinimo organizuoja pasikėsintojų nugabenimą 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. 
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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 savo žmogų, 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: 
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. 
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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! 

- 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: 
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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 miesto, 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 kilnoti iš 

vieno prieglobsčio į kitą. 
 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. 
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102 pav. 

 

Civilio pasipriešinimo judėjimo vykdomi antpuoliai 

Bendrai: 
- Civilis pasipriešinimo judėjimas turi sugebėti savo „kovos grupėmis“ vykdyti 

antpuolius (žr. kovos grupės aprašymą skyrelyje „Įvairių sekcijų struktūra ir veikla“.). 
- Kelios galimos užduotys: 

a) diversijos gerai įrengtuose objektuose, kur apsauga gali būti neutralizuota tik 
kovojant; 

b) politinių kalinių, įkaitų ir t.t. išlaisvinimas. 
- Puolimo dalinys skirstomas į: 

1. Apsaugos grandis. 
2. Priedangos ugnimi grandis. 
3. Šturmo grandis. 

- Apsaugos grandys izoliuoja puolamąjį objektą. 
- Priedangos ugnimi grandys dengia šturmo grupės ėjimą prie objekto. 
- Šturmo grandis 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. 

- Detalus puolamo objekto išžvalgymas apima: 
a) priešo sargybos struktūrą (postų vietas, ugnies taškus, vielos užtvaras); 
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b) apsaugos grandžių pozicijas. Priedangos ugnimi grandžių pozicijas. Parengties 
pozicijas. Šturmo grandies 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 kruopščiai. 

- 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 grandžiai sutelktas atsitraukimas transporto priemone – pats tinkamiausias. 
- Priedangos ir apsaugos grandims 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 grgrandys 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. 

- Privažiavimo prie puolimo tikslo kelius blokuoja apsaugos grandys. Jos neleidžia 
užpultam priešui susilaukti paramos. Visų pirma, kalbama apie tai, kaip transporto 
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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 grandies puolimas: Galima pulti ir dieną, ir naktį. Abi galimybės turi ir 
privalumų, ir trūkumų. Galutinį pasirinkimą apsprendžia specifinės vietos sąlygos. 

- Nakties puolimas: 
o Privalumai: Šturmo grandis 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. 

o Trūkumai: Priešas – budresnis. Parama ugnimi – sudėtingesnė. 
- Dienos puolimas: 

o Privalumai: Priešas – mažiau budrus, nes nesitiki puolimo. Parama ugnimi – 
paprasta. 

o Trūkumai: Atsitraukimas – labai apsunkintas. 
 

 
 

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

- išvažiavimas transporto priemone 
 



186 
 

 
104 pav. Atsitraukimo dengimas po pavykusio antpuolio 

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

2. Atpažinimo ženklas priedangos ugnimi grandims, išsidėsčiusioms 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 grandis. Palankiose vietovės vietose sugulusios grandys, kurios 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 grandis 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 grandies 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: 

c) kariniai partizanų junginiai; 
d) civilis pasipriešinimo judėjimas; 
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e) 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 įstumtas į 

gynybą ir užgrobtų teritorijų išlaisvinimas yra pasiekiamai arti. 
- Šalia grynai techninių privalumų, tokių kaip masinių naikinimų, išmontavimų ir t.t. 

užkardymas, 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. 
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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 (žr. skyrelį „Antpuolis“). 
- 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. Ten iš anksto įsikurk. 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: 
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- Buvęs aukštesnysis valdininkas, gerai išmanantis vietos sąlygas ir ryšius tarp atskirų 
miesto valdymo sričių.  

- Rūpinasi, kad mieste tęstųsi gyvenimas sukilimo metu ir po jo. Bent dalinai perima 
vadovavimą viešosioms įmonėms. 1  

[ 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. 
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Vietovės užėmimas: 

- 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. Juose kaunasi okupacinė 
kariuomenė (kariškiai). 

- Policijos postai yra maždaug skyriaus dydžio. Juose kaunasi vietos policija arba priešo 
policijos organai. 

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

[ 1 žr. skyrelį „Mažo atraminio punkto užpuolimas“.] 
- 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. 



192 
 

 
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 Ekipuotė 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 

merginos 

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 grandys. 
- 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 paruošti 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) skiriami 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. 
       
`Paaiškinimai:           iš esamo pastato gintinas fasadas 

 iš gretimo pastato gintinas fasadas 
 

- 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 kumuliatyvinio veikimo šautuvinėmis granatomis ir padegamojo skysčio buteliais iš 

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

- 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 grėsmę 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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110 pav. 
 

 
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 metikai. 
 
 
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. 

 
 

111 pav. 
 
 

 
 

112 pav. 
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113 pav. 
 

Silpnosios tanko vietos 
1. Guminiai varomųjų ratų apvadai.  Jautrūs padegimo priemonėms. 
2. Motoro aušinimo grotelės. Jautrios padegimo priemonėms. 
3. Bokštelio kaklas. Jautri didesniems nei 5 kg sprogstamiesiems užtaisams. 
4. Įlipimo liuko dangtis. Jautrus didesniems nei 3 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 
degiosios medžiagos: plovimo plaušo ar vatos. 

- Degiąją medžiagą prieš pat metimą sudrėkinti benzinu. 
- Degiąją 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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115 pav. 

 
Bendras įvairių priemonių veikimas 
Prieštankinės grandys vadovaujasi pagrindine taisykle: 

1. Sustabdyk 
2. Izoliuok 
3. Sunaikink 

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

1. Automatai 
2. Rankinių granatų metikai 
3. Padegamojo skysčio butelių metikai 
4. Sprogdintojai sutelktiniais užtaisais 
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Okupacinės valdžios veiksmai kovojant prieš partizanų akcijas 
 

Kova prieš partizanus (karinius partizanų junginius) 
 

Bendrosios taisyklės 

- Yra lengviau sukliudyti partizanų junginių atsiradimą, nei po to juos sunaikinti. 
- Jei jau neįmanoma sukliudyti atsiradimo, tai mažų mažiausia reikia pradėti prieš juos 

kovoti kaip įmanoma anksčiau. 
- Norint ilgam laikui būti sėkmingam partizaniniame kare reikia: 

a) laikyti vienu metu ir nuolatos užimtus visus svarbius punktus; 
b) lygiagrečiai sistemingai šukuoti ir valyti partizaninio karo apimtas sritis. 

- Naudojant vien tik gynybines priemones, partizanų junginiai tampa dideli ir stiprūs. 
Gynybinės priemonės pateisinamos tik tuomet, jei puolimą riboja pajėgų trūkumas. 

- Partizanus sunaikinti galima tik puolant. 
- Puolimo taikinys nėra vietovė, bet partizanų junginys. 
- Puolama turi būti nuolat. Net ir mažiausi puolimai yra veiksmingesni nei vien tik 

apsauga. 
- Dešimt mažų puolimų yra vertingesni nei viena didelė akcija. 
- Partizanų grėsmės zona paskelbiama „fronto zona“. 
- Yra visiškai beprasmiška vienoje srityje stipriai kovoti prieš partizanus, kai kaimyninėje 

srityje elgiamasi pasyviai. Partizanai pasitraukia ir vėl sugrįžta. 
- Partizaniniame kare reikia kiek įmanoma ilgiau išlaikyti tuos pačius dalinius ir jų 

vadovybę. Patirtis ir priešo pažinimas yra vertingi. Nauji daliniai turėtų vėl viską 
pradėti iš naujo. 

- Savas mobilumas turėtų būti didesnis, nei partizanų (praktiškai įmanomas tik 
sraigtasparniais); 

- Dviejų kovos prieš partizanus dalinių operacijų ribos neturi eiti per miškingas ir 
kalnuotas vietoves. 
Tokios vietovės yra partizaninio karo veisyklos ir turi būti priskirtos vienam vadui. 

- Kariuomenė turi rimtai vertinti partizanus. Įsitikinimas, kad pastarieji karine prasme 
yra nevisaverčiai, veda prie nerūpestingumo ir taip atneša didelių nesėkmių bei 
nuostolių. 

- Partizanai sunaikinami: 
a) atskiriant juos nuo gyventojų; 
b) sustabdant tiekimą iš išorės (ginklų ir šaudmenų nuleidimas parašiutais); 
c) nuolat puolant. 

- Nuolatinis spaudimas (puolimas) ilgesnį laiką yra reikalingas: 
a) dezorganizuoti partizanų struktūras ir apsaugą; 
b) atkirsti juos nuo tiekimo; 
c) juos išsekinti kūniškai ir sukrėsti dvasiškai. 

- Partizanai negali išgyventi be gyventojų pagalbos. Todėl priemonės prieš gyventojus 
tiek pat svarbios, kaip ir prieš partizanus. 1  
[ 1 Okupacinės kariuomenės priemonės:  
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 Registruoti visus asmenis. Duoti identifikacinę kortelę su nuotrauka. 
 Sekti civilį eismą. Kontroliuoti praeivius, automašinas, traukinius ir t.t.. 
 Konfiskuoti ginklus, šaudmenis ir medžiagas. 
 Sekti radiją, telefono pokalbius ir televiziją. 
 Konfiskuoti radijo ir televizijos aparatus. 
 Kontroliuoti maisto prekes, medikamentus ir benziną. 
 Šukuoti namų kvartalus.] 

- Žymus žmonių (pėstininkų!) panaudojimas yra neišvengiamai būtinas. Čia ir glūdi 
viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl stiprios, labai mechanizuotos kariuomenės su 
nedidele pėstininkų dalimi turi tiek vargo, gesindamos partizanų akcijas.2  
 
[ 2 Apsaugos pajėgų sąnaudų pavyzdžiai iš karo istorijos: 

Karo įvykis Partizanų 
skaičius 

Apsaugos ir kovos 
pajėgų skaičius 

Jėgų 
santykis 

Karo trukmė 
metais 

Vokiečių okupacija Norvegijoje Antrajame 
pasauliniame kare 

32 000 
430 000 (taip pat ir 

invazijos atrėmimui) 
1 : 14 5 

Komunistinis ELAS sukilimas Graikijoje 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 

25 000 210 000 1 : 9 3,5 

Antibritiškos partizanų kovos Malaizijoje 
po Antrojo pasaulinio karo 

10 000 175 000 1 : 17 12 

FLN Alžyro karas 30 000 490 000 1 : 16 6 

] 
- Kovoje prieš partizanus skiriame: 

 
Pasyvioji kova prieš partizanus Aktyvioji kova prieš partizanus 

1. Konkrečios vietos gynyba: 
- vyriausybės ir valdymo institucijų būstinių 
- elektrinių 
- gamyklų ir dirbtuvių 
- visų rūšių sandėlių 
- ryšio įrenginių 

1. Kariuomenės panaudojimas: 
- naikintojų daliniai 
- didesnieji valymo daliniai 

2. Apsauga: 
- geležinkelių 
- kelių 

2. Policijos panaudojimas 

 
 

- Aktyviojoje kovoje prieš partizanus skiriame: 
 

Nuolatinė kova prieš partizanus Periodinės didesnio masto valymo akcijos 

Vykdo specialistai (naikintojų daliniai) Vykdo atskiram atvejui suformuojami daliniai: 
- įprastinė lauko kariuomenė 
- desantiniai daliniai 
- policijos daliniai 

Turi didelę kovos prieš partizanus patirtį  Turi tik nedideles kovos prieš partizanus žinias ir 
patirtį. 

 



202 
 

Vietovės gynyba 

- Vietovių gynyboje atraminiai punktai vienas nuo kito išdėstomi 15 km atstumu. 
- Kareivinės perkeliamos į didelius, tarpusavyje susijusius pastatų kompleksus. 
- Šie apsupami vielos užtvaromis (užminuojami) ir numatomos pozicijos 

kulkosvaidžiams, minosvaidžiams, o taip pat ir prožektoriams. 
- Esančiame priešais ir tarpiniame plotuose pašalinamos visos galimos pasislėpimo 

vietos. 
 

 
116 pav. 

 

Susisiekimo kelių apsauga 

- Susisiekimo ir tiekimo keliai turi būti saugomi. 
- Skiriame: 

a) kelių apsauga; 
b) geležinkelių apsauga. 

- Kelių apsauga suryja daug jėgų. Todėl mūsų tankiame kelių ir geležinkelių tinkle ne 
viskas gali būti apsaugota. Ir čia galioja taisyklė: „Kas nori viską apsaugoti, tikrumoje 
neapsaugo nieko!“ 

- Šalutiniai keliai ir šalutinės geležinkelio atkarpos paliekamos neapsaugotos. Karinis 
eismas apsiriboja pagrindinėmis magistralėmis. Jose ir koncentruojamos apsaugos 
pajėgos. 

- Ypač pažeidžiamos vietos (pvz. didieji tiltai ir t.t.) apsaugomi atraminiais punktais. 
- Naktį keliuose ir geležinkeliuose eismas nutraukiamas. 
- Važiavimas keliuose atskiromis transporto priemonėmis yra draudžiamas. 

Autotransporto priemonės buriamos į kolonas. Reikalui esant, kolonas lydi stiprus 
ginkluotas eskortas. 
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Kelių apsauga 

Bendrai  
 
Skiriame: 
 

Ruožų apsauga Kolonų savisauga Ginkluota kolonų palyda 

Rutininė priemonė, atliekama 
visuomet 

Naudojama, esant vidutiniam 
partizanų pavojui 

Ypatinga priemonė, taikoma tik 
esant intensyviai partizanų veiklai 

Priemonė: motorizuoti maždaug 
skyriaus dydžio patruliai 

Priemonė: vairuotojai, 
bendrakeleiviai ir t.t.  

Priemonė: maždaug vienas 
sustiprintas pėstininkų būrys 

 
Kelio ruožų apsauga: 

- Kelio ruožų apsaugą vykdo motorizuoti patruliai. Patrulis susideda iš: 1 puskarininkio + 
10 kareivių, su 2 transporto priemonėmis ir 1-2 motociklais. Ginkluotė: 1-2 borto 
kulkosvaidžiai. Priedo - rankiniai ginklai ir rankinės granatos. Radijo stotelė. 

- Apsaugos patruliai turi, visų pirma, demonstruoti ir atbaidyti! Jie veikia 
vadovaudamiesi taisykle: „ Matyti ir būti matomiems!“ 

- Patrulių automašinos važiuoja vidutiniu greičiu ir numatytais saugos atstumais. Visi 
ginklai – paruošti ugniai. Kiekviena automašina turi kitai automašinai teikti priedangą 
ugnimi. Įgulos, visų pirma, stebi kelio dangą (minos) ir kliūtis ant kelio (skersai 
ištemptų vielinių lynų, užtveriamųjų vielų ir t.t.). Toliau – įtartinus ženklus kelio 
pakraštyje ir ant namų. 

- Jei patrulis sutinka mažesnio pajėgumo partizanų junginį, jį iškart puola. Jei sutinka 
pranašesnį priešą, tai apie jį praneša ir toliau jį seka. 

 
Savigyna: 

- Savigynos komanda sudaroma iš: 
a) vairuotojų; 
b) bendrakeleivių; 
c) kartu važiuojančiųjų, pvz. krovimo brigados, grįžtančiųjų iš atostogų ir t.t. 

- Paskiriamas kolonos komendantas. Taip pat ir ekipažo vadas kiekvienai automašinai. 
- Važiuojantieji uždaromis automašinomis išlipa laukan ir pasiruošia mūšiui. Užtaiso 

ginklus. Pasidalina visų keturių krypčių stebėjimui. 
- Kolonoje išskiriami avangardas ir ariergardas. Kiekvienas jų susideda iš 2-3 lengvų 

transporto priemonių. Atstumai iki pagrindinės kolonos -  300-500 m. 
- Esant palankioms kelio sąlygoms važiuojama greičiau. Kilus pavojui greitis dar 

padidinamas, kad galima būtų pralėkti pro galimą pasalą. 
- Jei automašinos pasaloje apgadinamos, tai jų vairuotojai turi bent jau atlaisvinti kelią, 

kad galėtų važiuoti kitos automašinos. 
- Jei kolona yra priversta sustoti, sugedusių automašinų keleiviai išlipa ir pėsčiomis 

puola partizanus pasaloje. Priešais pasalą likusi kolonos dalis apsisaugo nuo artimojo 
puolimo. Automašinos lieka ant kelio. Degimą išjungti, užtraukti rankinį stabdį. 
Vairuotojas ir šalia jo sėdintysis išlipa ir atidengia stiprią ugnį į atpažintus taikinius 
arba į tas vietovės sritis, kuriose tikimasi, kad slepiasi partizanai (pamiškės, krūmynai, 
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aukštumos ir t.t.). Jie išlieka betarpiškai arti savo transporto priemonės. Kolonos 
komendantas iš artimiausios kariuomenės įgulos per radiją arba pasiuntinį išsikviečia 
pagalbą. Po to surenka savo kolonos dalyje važiuojančiuosius ir puola partizanus. 

 
Apsauga eskortuojant: 

- Kai partizanų veikla intensyvi, priešas keliuose leidžia eismą tik dieną. Transporto 
mazguose pavienės automašinos surenkamos ir kaip kolona eskorto pervedamos per  
partizanų veiklos sritį. 

- Maždaug 20-iai sunkvežimių skiriamos dvi palydos automašinos. Paprastai, tankai, 
žvalgybos ir pėstininkų šarvuočiai. Išimties tvarka taip pat atviri sunkvežimiai su 
sumontuotais kulkosvaidžiais arba lengvaisiais zenitiniais pabūklais. 

- Eskortuojamos kolonos struktūra: 
a) Transporto elementas. 40-50 sunkvežimių. 
b) Palyda. 1 pėstininkų būrys, 1 pionierių skyrius, 2 tankai. 

- Palydą sudaro: 
a) Kolonos vadas. Visureigis arba šarvuotis. 
b) Apsaugos elementas. 1 tankas, 1 pėstininkų skyrius, 1 pionierių skyrius 

visureigiuose arba šarvuočiuose. 
c) Kovos elementas. 1 tankas, 2 pėstininkų skyriai visureigiuose arba 

šarvuočiuose. 
- Važiavimo kolonoje eilės tvarka: apsaugos elementas – transporto elementas (čia ir 

kolonos vadas) – kovos elementas. 
- Kur nėra betarpiško aviacijos pavojaus, kas užimtoje teritorijoje turėtų būti įprasta, 

automašinos važiuoja glaustai, t.y. stabdymo kelio atstumu. Tai palengvina palydos 
komandos užduotį. 

- Jei įmanoma, priešas konkrečiam kelio ruožui visuomet skiria tą pačią palydos 
komandą, nes yra svarbu pažinti vietovę. 

- Transporto kolonoms ypač pavojingos tos kelio vietos, kuriose kolonos priverstos 
važiuoti lėtai (statūs pakilimai, serpantinai, apleistos vietovės, miškai ir t.t.). 
Artinimasis prie tokių kritinių vietų palydos komandai automatiškai reiškia aukščiausią 
kovinės parengties lygį. 

- Jei kolona užvažiuoja ant kelio užtvaros arba patenka į pasalą, apsaugos elementas 
sustoja. Tankai ir pėstininkai kovoja prieš partizanus ugnimi, o pionieriai tuo tarpu 
ardo kelio užtvarą. Kovos elementas palieka kelią, užima pozicijas vietovėje ir puola 
partizanus iš šono arba užnugario. 
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ESKORTUOJAMOS KOLONOS STRUKTŪRA 
 
 

  Tankas arba žvalgybos šarvuotis 
 
 
 
 

 Šarvuotis su šaulių skyriumi aktyviai kovai prieš 
partizanus (ugnis ir smūgis!). 
Ginkluotė: lengvieji kulkosvaidžiai, automatai, rankinės 
granatos, taip pat šarvuotyje sumontuoti kulkosvaidžiai. 

 
 
 
 
 

 Šarvuotis su pionierių skyriumi kelių užtvarų ardymui 
(skersai kelio nuverstų medžių, prieštankinių minų, 
sprogstamųjų spąstų ir t.t.) ir išminavimui. 

 
 
 
 
 
 Radijo ryšys 

 
 
 
 
 

Maždaug 20-iai transporto priemonių tenka dvi palydos 
automašinos. 

 
 

 
117 pav. 
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118 pav. 
 

- Kolonos randa apsaugą ir prieglobstį kelio apsaugos atraminiuose punktuose. Šie yra 
palei kelią svarbiuose taškuose, dažniausia prie tiltų. Naktį kolonos ilsisi atraminiuose 
punktuose (žr. 123 pav.). 

 

Geležinkelių apsauga 

Bendrai: 
- Priešas perims Šveicarijos geležinkelininkus ir šie turės toliau dirbti naujajam režimui.1  

[ 1 Geležinkelininkai, tai: 
- valdymo personalas 
- stočių personalas (valdyba, iešmų aptarnavimas ir t.t.) 
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- traukinių personalas (lokomotyvų vairuotojai, konduktoriai ir t.t.) 
- depų ir dirbtuvių personalas (mechanikai, elektrikai ir t.t.) ] 

- Geležinkelininkai imsis šnipinėjimo, pasyvaus pasipriešinimo ir sabotažo veiksmų. 
- Geležinkeliuose yra neribotos sabotažo galimybės. 
- Priešas turi apsaugoti geležinkelio įrangą dvigubai: 

a) Nuo šveicarų geležinkelininkų. 
b) Nuo partizanų. 

 
Geležinkelių apsaugoje skiriame: 

 
Stočių apsauga Geležinkelio ruožo apsauga Traukinių apsauga 

Karinės ir civilės stotys Patruliai Atraminiai punktai 

 

- Traukiniai su sargyba 
- Ginkluoti traukiniai 
- Mišrūs traukiniai 

 
Stočių apsauga: 

- Nesvarbias ir mažesnes stotis aptarnauja vien tik Šveicarijos geležinkelininkai. 
- Svarbios ir didesnės stotys – „sukarinamos“. Geležinkelio įranga yra stebima, o 

šveicarų geležinkelininkų darbas – kontroliuojamas. 
- Sukarintos stoties struktūros schema: 

 
Karinis stoties komendantas 

Okupacinės valdžios organai Šveicarai geležinkelininkai 

Stoties sargyba 
Valdymo centralės kontrolierius 
Dirbtuvių kontrolierius 

Stoties valdyba 
Stoties personalas 
Valdymo centralės personalas 
Depo ir dirbtuvių personalas 

 
- Stoties komendantas yra priešo kariuomenės „geležinkelio karininkas“. Jis turi 

geležinkelininko išsilavinimą ir privalo užkirsti kelią pasyviajam pasipriešinimui bei 
sabotažui. 

- Dirbtuvių ir valdymo centralės kontrolieriai yra geležinkelininko išsilavinimą turintys 
okupacinės valdžios atstovai. Jie turi padėti stoties komendantui. 

- Stoties sargyba sudaroma iš okupacinės kariuomenės. Priklausomai nuo saugomo 
objekto didumo sargyba yra nuo būrio iki kuopos dydžio. 
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119 pav. 

 
Stoties apsaugos praktiniai pavyzdžiai. Esamos priemonės: 1 pėstininkų būrys. 
Išteklių paskirstymas: 
I grupė: postų ir patruliavimo tarnyba 

Postas nr.1: Saugo I iešmų sritį. 2 žmonės, 1 lengvasis kulkosvaidis. Vieta: 2 žmonių bunkeris prie bėgių. 
Postas nr.2: Saugo valdymo centralę ir II iešmų sritį. 2 žmonės, 1 lengvasis kulkosvaidis. Vieta: viršutinis 

valdymo centralės  aukštas. 
Išorės patrulis: Stebi artimąją aplinką. 2 žmonės su automatais. 
Vidaus patrulis: stebi postus, kontroliuoja stoties arealą. 1 puskarininkis (skyriaus vadas) ir 1 kareivis. 

II grupė + traukinių kariuomenė: stoties tarnyba 
Detali struktūra - žr. 120 pav. 

III grupė: poilsis (kartu ir kovos rezervas) 
 

- Stoties sargyba privalo: 
1. Apsaugoti techninius įrenginius nuo sabotažo arba atviro puolimo (antpuolio). 

Tam ji turi: 
a) svarbiausiuose taškuose įrengti postus; 
b) patruliais stebėti stoties arealą ir artimąją aplinką. 

2. Tam tikru mastu kontroliuoti keleivių ir krovinių eismą. 
- Keleivių ir krovinių kontrolė ramiu metu apsiriboja atskirais pasirinktinais 

patikrinimais. Kiekvienas, kuris įžengia į stotį, turi tikėtis kontrolės. Ypatingai įtemptu 
metu (pvz. po didelės diversijos, neramumų, sukilimų ir t.t.) vykdoma nuodugni ir 
sisteminga keleivių ir krovinių eismo kontrolė. 

- Stoties sargyba skirstoma į 3 pamainas. 
I pamaina: postų ir patrulių tarnyba. 
II pamaina: stoties tarnyba. 
III pamaina: poilsis atraminiame punkte (kartu ir kovos rezervas). 
Kiekvienoje pamainoje – trečdalis turimų pajėgų.  
Kiekviena pamaina trunka 8 valandas. 

 
* * * 
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- Stoties tarnyba. Skiriame: 

a) keleivių kontrolė; 
b) krovinių kontrolė. 

- Didžioji grupės dalis kontroliuoja asmenis stoties pastate. Kita dalis pašiūrėje 
kontroliuoja krovinius. 

- Prieigos prie stoties pastato yra apribotos užtvaromis (ispaniški raiteliai, spygliuotos 
vielos ritiniai). Paliekamas tik siauras praėjimas. 

- Prie įėjimo durų stovi postas. 
- Prie langelio pas stoties tarnautoją keleivis įsigyja bilietą. Po to jis eina prie raštininkų 

stalo. Šie patikrina jo asmens pasą ir užpildo blanką (pavyzdys žemiau). 
- Po to patikrinamas keleivio bagažas. Kol tikrinamas jo bagažas, apieškomas ir jis pats. 

Ieškoma paslėptų ginklų, spaudinių ir t.t. Galop jis atgauna bagažą ir gali eiti į peroną. 
- Įtariamieji vedami į tardymo kambarį ir ten juos perima traukinių tarnybos kariai. 

Būrio vadas sprendžia, ką reikia paleisti, o ką perduoti politinei policijai. 
 

Vardas Pavardė Gimimo metai Adresas Bilietas į Kelionės tikslas 

      

 
Geležinkelio ruožo apsauga: 

- Geležinkelio ruožo apsaugai naudojamos tokios priemonės: 
o pėstieji patruliai, patruliai motodrezinomis ir sraigtasparnių patruliai. 

 

 
 

120 pav. 
1. Sargybos postas 4. Puskarininkis Pastaba: 
2. Stoties tarnautojas 5. Bagažo kontrolė Juodi = okupacinės kariuomenės kariai 
3. Raštininkai 6. Asmens apieškojimas Balti = Šveicarijos piliečiai 
 

- Patruliai kreipia dėmesį į: 
1. Atpalaiduotus varžtus bėgio ir pabėgio jungtyje. 
2. Atlaisvintas tvarsles tarp bėgių. 
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3. Atsiradusius tarpus bėgiuose. 
4. Sprogstamuosius užtaisus ant bėgių. 
5. Supurentą skaldos sluoksnį arba po bėgiais vedančias Bigfordo  virveles. 
6. Elektros tinklo pažeidimus, pvz. sušaudytus izoliatorius, karančius laidus ir t.t. 

- Pėstieji patruliai: 
Pranašumas:  gali atpažinti net ir mažiausius pakenkimus bei spąstus. 
Trūkumas:  yra labai lėti (apie 2 km/h). 

- Patruliai motodrezinomis: 
Pranašumas:  yra greiti (apie 15 km/h). 
Trūkumas:  gali atpažinti tik vidutinius bei didesnius pakenkimus. Jie vargiai gali 

pastebėti paslėptus sprogstamuosius užtaisus, atpalaiduotus varžtus ir 
t.t. 

- Sraigtasparnių patruliai: 
Pranašumas:  yra labai greiti ir gali kontroliuoti taip pat ir artimąją geležinkelio 

aplinką (pasislėpusius diversantus, partizanų padalinių pozicijas ir t.t.). 
Trūkumas:  mato tik didelius ir krentančius į akis pakenkimus. 

- Reziumė:  pėstieji patruliai tinka rutininei, periodinei ruožo kontrolei. Patruliai 
motodrezinomis arba sraigtasparniais tinka pasirinktinėms grubioms ruožo 
kontrolėms prieš pat važiuojant svarbiems traukiniams. 

 

 
121 pav. 

 
Traukinių apsauga: 

- Priešas ribos greitį, kad sumažintų nuostolius nuvirtus traukiniams. Ypatingais atvejais 
greitis sieks tik 15 km/h. 

- Svarbiems transportams lokomotyvo vairuotojo kabinoje kartu važiuos ir ginkluota 
apsauga, kad stebėtų lokomotyvo vairuotoją (pasyviam pasipriešinimui ar diversijai 
išvengti).  

- Skiriame: 
a) apsaugotieji traukiniai; 
b) ginkluotieji traukiniai; 
c) mišrieji traukiniai. 
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- „Apsaugotųjų traukinių“ atveju prieš lokomotyvą stumiami 2-3 krovinių vagonai. 
Kalbama apie žemus, atvirus ir pripiltus smėlio vagonus. Paslėptų užtaisų sprogimo ar 
nuvirtimo nuo bėgių atvejais tikimasi išsaugoti vertingus lokomotyvus. 

- „Ginkluotųjų traukinių“ atveju traukinio priekyje ir gale prikabinami krovinių vagonai 
su sumontuotais kulkosvaidžiais, lengvaisiais zenitiniais pabūklais ir t.t. Šie turi atremti 
partizanų junginių puolimus. 

- „Mišriųjų traukinių“ atveju traukinyje prikabinami keleiviniai vagonai su Šveicarijos 
civiliais asmenimis (esant reikalui, įkaitais). Taip priešas šia teroristine priemone 
neleis, kad traukinį užpultų mūsų diversantai ar partizanai. 

- Šie schematiškai išvardinti būdai praktikoje dažnai naudojami kartu. Tuomet turime 
pvz. „apsaugotąjį, ginkluotąjį ir mišrųjį“ traukinį. 

 

 
122 pav. 

 

Kelių arba geležinkelių atraminis punktas 

- Atraminis punktas turi: 
1. Saugoti svarbų, lengvai pažeidžiamą objektą (kelių arba geležinkelių tiltus, 

tunelių įvažiavimus, stotis ir t.t.). 
2. Tarnauti saugoma nakvynės vieta transporto kolonoms. 
3. Teikti prieglobstį bėgių stebėjimo patruliams. 

- Atraminio punkto įgula turi išlaikyti pozicijas ir kartu patruliais saugoti nustatytą kelio 
arba bėgių ruožą.  Ruožo ilgis, dažniausia, būna 15 km. 

- Atraminis punktas apsupamas vielų užtvara. Užtvaros veikimo padidinimui tarp vielų 
įmontuojamos priešpėstinės minos ir sprogstamieji spąstai. 

- Namai tarnauja apgyvendinimui, o taip pat ir kovinėms pozicijoms įrengti. 
- Aplink atraminį punktą įrengiamos kovinės pozicijos, kurias aliarmo atveju užima 

punkto įgula ir kiti čia esantys kariškiai. 
- Svarbiausiose pozicijose budima nuolat. Toks postas, paprastai, susideda iš trijų 

žmonių ir lengvojo arba sunkiojo kulkosvaidžio. Postas yra įkastas ir užmaskuotas. 
- Aukštesniame taške (kalva, namo stogas, medinis bokštas) įrengiamas stebėjimo 

postas. Šis turi prožektorių. Iš čia gali būti apšviečiami saugomas objektas (pvz. tiltas) 
ir aplinka. 
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123 pav. 

Kelių arba geležinkelių atraminio punkto struktūra 
▲ Stebėjimo postas. Kartu ir prožektoriaus stovas aplinkai apšviesti. 
● Posto vieta. Įkasta ir užmaskuota.  
 

- Aplinka prie ir po saugomu objektu (pvz. tiltu) užminuojama, kad apsunkintų 
sprogdintojų grupių patekimą. 

- Šalia esančiuose krūmynuose, miškeliuose ir aukštumėlėse išdėstomos priešpėstinės 
minos ir sprogstamieji spąstai, kad apsunkintų nepastebimą partizanų artėjimą. 

- Miškas išilgai geležinkelio linijos ir kelio iškertamas 200 m pločio juosta, kad būtų 
apsunkintas diversantų priėjimas. 

- Atraminis punktas turi užmezgęs telefono ir radijo ryšį su aukštesniąja vadaviete. 
- Atraminio punkto įgula skirstoma į 3 pamainas. 

o I pamaina: postų tarnyba atraminiame punkte. 
o II pamaina: patrulių (kelių ir geležinkelių apsauga). 
o III pamaina: Poilsis (ši pamaina yra kartu ir kovos rezervas). 
Kiekvienoje pamainoje – trečdalis turimų pajėgų. Kiekviena pamaina trunka 8 
valandas. 

 

Naikintojų būrių naudojimas 

- Naikintojų kuopos uždavinys yra „laisvoji medžioklė“. 
- Naikintojų kuopai skiriamas maždaug 15 x 15 km (225 km2) veikimo plotas. 
- Naikintojų kuopa sudaro tik griaučius atskiriems būriams, t.y. naikintojų būriams 

(tiekimas ir instruktavimas). 
- Atskiri naikintojų būriai, paprastai, dirba smarkiai nutolę vienas nuo kito. Atstumas 

gali siekti iki 10 km. 
- Tik ypatingais atvejais naikintojų būriai sutelkiami ir naudojami kaip vienetas. 
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Naikintojų kuopa 

Valdymo būrys Žvalgybos būrys Ugnies būrys Naikintojų būriai 

- Kuopos grandis 
- Sanitarijos 

grandis 
- Radistų grandis 
- Kinologų skyrius 
- Tiekimo skyrius 

- Būrio grandis 
- 3 patruliai po 1 

puskarininkį + 6 
karius 

- 2 kulkosvaidžiai 
- 2 minosvaidžiai 
- 2 beatatrankiai 

pabūklai 

- Būrio grandis 
- 3 skyriai po 1 

puskarininkį + 6 
karius  

 
- Kinologų skyriuje - 4-5 kinologai su pėdsekiais šunimis. Naikintojų būriams kinologai 

priskiriami iškilus reikalui. 
- Tiekimo skyrius turi 1 visureigį ir 10-12 nešulinių gyvulių. Jis atsakingas už tiekimą 

atskiriems naikintojų būriams. Skyrius paslepia sutartose vietose šaudmenis ir maistą. 

 
124 pav. 

 

 
 

125 pav. 
Naikintojų būrys nakties žygyje. Priekyje – kinologas su pėdsekiu šunimi. 
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126 pav. 
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127 pav. 

 

 
 

128 pav. 
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129 pav. 
 

- Ugnies būrys sunkiųjų ginklų ir šaudmenų transportui turi nešulinių gyvulių. Išimties 
tvarka jis motorizuojamas arba permetamas sraigtasparniu. 

- Naikintojų būrys turi lengvuosius kulkosvaidžius, automatus, rankines granatas ir 
priešpėstines minas. 

 
* * * 

 
- Žvalgyba yra lemiančiai svarbi. Skiriame: 

a) strateginė žvalgyba; 
b) taktinė žvalgyba. 

- Strateginė žvalgyba nuolatos atliekama visoje naikintojų komandos veikimo srityje ir 
nepriklauso nuo momentinių poreikių. 

- Taktinė žvalgyba taikoma kartas nuo karto momentiniams poreikiams patenkinti. 
- Įsakymus strateginei žvalgybai duoda kuopos komendantas. Įsakymus taktinei 

žvalgybai duoda atskirų naikintojų būrių vadai. 
- Strateginę žvalgybą vykdo atskiri žvalgai arba žvalgų patruliai (2-3 žmonės). Čia priešas 

vilki civilę aprangą ir apsimeta „partizanais“, kad suklaidintų gyventojus. 
- Naikintojų būrių veikimo teritorijos: 

a) kur partizanų padaliniai traukia į ir grįžta iš puolimo; 
b) kur jie renka maistą. 

- Naikintojų būrių įsitraukimo momentas: Kai partizanai po puolimo traukiasi, tuomet 
naikintojų būriams ateina metas stoti į mūšį. Dabar persekiotojas ima sekti partizanų 
pėdomis. 
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- Kiekvienas naikintojų būrys turi užduotį ištisas paras, o kartais ir savaites medžioti 
konkretų partizanų padalinį. Tam naikintojų būrys turi: 

a) visus savo judesius išlaikyti paslaptyje; 
b) pats gyventi kaip partizanų padalinys. 

 

Didesnių junginių valymo taktika 

Bendrai: 
- Neužtenka vien užimti partizanų judėjimo apimtą teritoriją. Partizaniniame kare lemia 

tik sunaikinimas (užmušimas, paėmimas į nelaisvę). 
- Valymo akcijose partizanai turi būti apsupti. Uždarymas be spragų yra ypač svarbus, 

kadangi partizanai tik kraštutiniais atvejais stoja į kovą, o dažniausia stengiasi 
prasmukti. 

- Metodai: 
a) „Prasisunkti“ pro apsupimo žiedą; 
b) „Pasislėpti“ kaip nekalti civiliai apsuptos teritorijos viduje. 

- Planuojamos valymo akcijos išlaikymas paslaptyje turi lemiamą reikšmę. Tačiau tai 
retai kada pavyksta. Partizanai turi per daug „nekaltų“ padėjėjų ir informatorių. 

- Pagelbėti gali: 
a) greitas veikimas; 
b) staigus kuo didesnės teritorijos apsupimas ir po to kruopštus ir laikui imlus 

šukavimas. 
- Greitas veikimas reiškia: 

a) valymo pajėgų telkimas ir organizavimas toli nuo veikimo zonos; 
b) greitas ir kompaktiškas atvežimas (geležinkeliu, sunkvežimiais, 

sraigtasparniais); 
c) trumpas pasiruošimas. Idealiu atveju netgi pasiruošimo atsisakymas ir 

partizanų judėjimo apimtos teritorijos apsupimas iškart po išsilaipinimo. 
- Partizanų suradimui ypač vertingi du būdai, kurių terminai paimti iš medžioklės srities: 

a) „Katilu“. 
b) „Su varovais“. 

 
„Katilu“ „Su varovais“ 

Lėtas sistemingas apsuptos teritorijos 
spaudimas. Žiedas iš visų pusių koncentriškai 
siaurinamas. 

Viena apsupimą vykdančių pajėgų dalis lieka 
pozicijose. Kita varo partizanus link pozicijų. 

 Reikalauja labai daug pėstininkijos. 
 Mažos sunkiųjų ginklų panaudojimo 

galimybės. 
 Reikalauja specialaus labai gero 

naudojamų pajėgų apmokymo. 

 Reikalauja mažiau pėstininkijos. 
 Geros sunkiųjų ginklų panaudojimo 

galimybės. 
 Būdas yra paprastas ir gali būti greitai 

pritaikytas. 
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- Šiuolaikinis priešas, paprastai, naudos būdą „Su varovais“. Jis yra visiškai motorizuotas 
ir turi daug sunkiųjų toliašaudžių ugnies priemonių. Be to, jis turi tik nedaug žmonių 
savo daliniuose (apie 500 žmonių pėstininkų batalione). Todėl jis pasirinks būdą, kuris 
reikalauja mažiau žmonių ir teikia daugiau šansų sunkiesiems ginklams. 

- Tad toliau verta aptarti tik būdą „Su varovais“. 
 
Pajėgų naudojimas: 

- Kadangi, visų pirma, bus „šukuojama“, o ne „kovojama“, reikalingas ženklus 
pranašumas. 

- Pranašesnė ginkluotė ir apmokymas mažai tepadeda, kadangi partizanai vengia bet 
kokių lemiamų kovų. 

- Kovoje prieš partizanus visuomet reikia daugiau pajėgų, negu prireiktų tokio pat 
dydžio priešo sunaikinimui „įprastiniame“ kare. 

- Kad sugebėtume medžioti tik 100 žmonių partizanų junginį, dažnai prireikia net 3-4 
batalionų (1500 – 2000 žmonių). 

 

 
 

130 pav. 
 

Valymo dalinio struktūra metode „Su varovais“: 
 Pėstininkai ir sunkieji ginklai turi būti perorganizuoti: perkrauti kulkosvaidžius, 

minosvaidžius ir beatatrankius pabūklus ant nešulinių gyvulių. 
 Motorizuotas rezervas susodinamas į siauras, padidinto pravažumo transporto 

priemones, kurios tikrai galėtų manevruoti taip pat ir siaurais keliais. 
 Artilerija organizuojama baterijomis arba skyriais lanksčiam šaudymui. 
 Paramai iš oro tinka, visų pirma, ginkluoti sraigtasparniai ir senesni, lėti bombonešiai. 
 Tiekimas perorganizuojamas ant nešulinių gyvulių arba į sraigtasparnius. 

 
Akcijos vadas 

Paramos pajėgos Pozicijų pajėgos (gaudymo 
tinklas) 

Valymo pajėgos (varovai) 

- Artilerija 
- Bombonešiai 
- Ginkluoti 

sraigtasparniai 

- ¾ turimų sunkiųjų ginklų 
(kulkosv., minosv., pabūklų) 

- Didžioji pėstininkų ir 
artileristų vadovų dalis 

- ¼ turimų pėstininkų 

 ¾ turimų pėstininkų  
 ¼ turimų sunkiųjų ginklų (kulkosv., 

minosv., priešt.pabūklų) 
 Kai kurie pėstininkų ir artileristų vadai 

   Valymo 
grandinė 

Motorizuotas 
rezervas 

Paramos 
ginklai 
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Būdo „Su varovais“ karyba: 
- Partizanų junginys staigiai apsupamas. 
- Pozicijos ir apsupties linija parenkamos taip, kad jas galima būtų lengvai pasiekti 

transporto priemonėmis. 
- Valymo akcijos pradžioje palankioje vietovės vietoje (upė, kalvų grandinė, slėnis ir 

t.t.) įrengiamas gaudymo tinklas, į kurį varomi partizanai. 
- Sumanus vietovės parinkimas leidžia gaudymo tinklą išlaikyti minimaliu personalo 

skaičiumi. Tuomet užtektinai stiprios pajėgos gali būti skirtos pačiam valymui. 
- Gaudymo tinklo pozicijos turi turėti gerą apžvalgą ir užtektinai platų šaudymo lauką 

sunkiajai ginkluotei. 
- Plona pėstininkų grandinė  plačiu frontu pėsčiomis šukuoja partizanų judėjimo 

apimtą teritoriją. Fronto plotis kuopai – iki 3 km. 
- Valymo grandinėje yra kinologų su pėdsekiais šunimis. 
- Valymo grandinei papildomai priskiriami kvotos specialistai (policijos pareigūnai). 

Suimtieji iš karto apklausiami. 
- Už valymo grandinės pakankamai dideliu atstumu seka motorizuotas rezervas. 
- Jei valymo grandinė sutinka stiprų pasipriešinimą, radijo ryšiu iškviečiamas rezervas. 
- Partizanai kovoja visada gynybiškai. Net ir užspeisti, jie stengiasi išsisukti. Todėl 

valymo grandinė turi turėti daug automatinių ginklų (automatų, lengvųjų 
kulkosvaidžių), kad greitai pasiektų ugnies pranašumą. Tik taip atsiranda perspektyva 
išsklaidytus partizanus „prikaustyti“, taip sakant, ugnimi, kad juos būtų galima 
sunaikinti vienu smūgiu. 

- Granatsvaidžiai labai pasitarnauja kaip „grubi priemonė“ prieš kulkosvaidžių ir šaulių 
pozicijas. 

- Kuo greičiau vyksta puolimas, tuo daugiau partizanų sunaikinama. Kuo puolimas 
vyksta lėčiau, tuo daugiau partizanų randa galimybių prasprūsti. 

- Mūšis beveik visuomet vyksta miške. Užspeisti partizanai bando užvilkinti kovą iki 
nakties, kad prisidengę tamsa žūtbūtinai išsiveržtų. 

- Kai partizanai prasiveržia, apsupties žiedas iš karto vėl uždaromas. Rezervai perima 
išsiveržusių partizanų persekiojimą. 
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„Varymas“. Bendrasis akcijos vaizdas 
 

 
131 pav. 
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„Varymas“. Detali valymo pajėgų („varovų“) struktūra 

 
 

132 pav. 
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Izoliuoto vietovės ploto valymas kuopos pajėgomis 

 
133 pav. 
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134 pav. 
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Kova prieš civilį pasipriešinimo judėjimą 
 

Bendrai 

- Policija ir kariuomenė bendrai kovoja prieš civilį pasipriešinimo judėjimą. 
- Policija perima techniškai sunkias užduotis, reikalaujančias mažai personalo, tačiau 

gilių specialiųjų žinių. Kariuomenė perima užduotis, reikalaujančias daug pajėgų. 
- Skiriamos: 

a) policijos priemonės; 
b) kariuomenės priemonės. 

Skiriamos taip pat: 
a) kasdienės rutininės priemonės; 
b) specialiosios operacijos. 

- Policijos priemonės turi kriminalinį profilį. 
- Kovos priemonės remiasi kariuomenės kovos technika ir taktika. Čia kalbama, visų 

pirma, apie: 
a) sargybos ir apsaugos tarnybas; 
b) kovą vietovėje. 

- Naudojama taktika labai skiriasi nuo to, ką dalinys yra išmokęs prieš tai. 
- Pradedant kuopos komendantu ir aukščiau, visi turi ženkliai pakeisti mąstymą. Tačiau 

kovos technikos detalės iš esmės lieka tos pačios. Atskiriems kareiviams, o taip pat ir 
žemesniesiems vadams (skyrių ir būrių) reikia tik nedaug papildomų mokymų. 

 
* * * 

 
Darbo pasidalinimas 

Vien tik policija 
 

Policija, padedant kariuomenei Kariuomenė, padedant policijai 

- namų kratos 
- suėmimai 
- atskirų praeivių kontrolė 
- telefono pokalbių kontrolė 
- pašto cenzūra 

- gatvių kontrolė 
- namų blokų ir ištisų kvartalų 

šukavimas 
- masinių demonstracijų 

slopinimas 
- radijo pelengavimas 

 

- sukilimų slopinimas 

 Vadovauja ir vykdo policija. 
Kariuomenė atlieka tik pagalbines 
funkcijas. 

Vadovauja ir vykdo kariuomenė. 
Policija atlieka tik pagalbines 
funkcijas. 
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Gatvių kontrolė 

Kontrolės padalinys 

Užkardos grandis Sargybos grandis Kratos grandis Transporto grandis 

- 3 žmonės su 
automatais 

- ispaniškieji raiteliai 
- spygliuotosios vielos 

ritiniai 

- 4 žmonės su 
automatais 

 

- 2 žmonės su 
automatais 

 

- 1 vairuotojas 
- 2 žmonės su 

automatais 
- 1 dengtas sunkvežimis 
 

 
- Gatvių kontrolės tikslas: 

a) rasti nelegalaus bagažo (ginklų, sprogmenų, atsišaukimų, pogrindžio laikraščių 
ir t.t.); 

b) asmens dokumentų kontrolė. 
- Atliekant gatvių kontrolę, netikėtai atitveriama 200 m ilgio gatvės atkarpa.  Po to 

kontroliuojami praeiviai. 
- Kontrolės akcijos vadas yra policijos arba kariuomenės karininkas. 

 

 
135 pav. 

 
- Kontrolės padalinys atvyksta dengtu sunkvežimiu. Žmonės iššoka ir akimirksniu 

pradeda darbą. 
- Užkardos grandis išdėlioja spygliuotosios vielos ritinius ir palieka tik siaurą praėjimą, 

ties kuriuo sustoja. 
- Sargybos grandis varo praeivius ir sustato juos palankioje vietoje į tvarkingą ir lengvai 

apžvelgiamą vorą (pvz. keturgubą koloną ir t.t.). Po to stebi praeivius ir kreipia dėmesį 
į tai, kad niekas neišmestų ar nepaslėptų daiktų. 

- Kratos grandis apieško atskirus praeivius. Vienas žmogus su automatu stebi įtariamąjį. 
Kitas apieško ir patikrina rankinį bagažą (portfelius, krepšius ir t.t.). 

- Suimtieji perduodami transporto grandžiai. 
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Paieškos akcijos 

Bendrai: 
- Skiriama: 

a) šukavimas; 
b) krata. 

- „Šukavimas“ yra grubesnis metodas. „Krata“ yra subtilesnis metodas. 
 
Šukavimas: 

- Akcijos tikslai: pirminis – asmenų medžioklė, pvz. pabėgusių diversantų, 
sąmokslininkų ir t.t. Antrinis – daiktų paieška. 

- Tinkamas didesnių objektų kontrolei, pvz. namų blokams, ištisiems kvartalams, 
ištisiems miškams ir t.t. 

- Reikalauja santykinai nedaug laiko. 
- Reikalauja daug personalo. 
- Po trumpo instruktavimo gali vykdyti kiekvienas dalinys. 
- Duoda tik grubius rezultatus. Profesionaliai paslėptų daiktų beveik nerandama. 

 
Krata: 

- Akcijos tikslas: daiktų paieška, pvz. radijo aparatų, spaudinių, smulkių daiktų ir t.t. 
- Taikytina tik mažiems objektams, pvz. atskirai patalpai, butui, daugių daugiausia, 

mažiems pastatams.  
- Reikalauja mažai personalo. 
- Reikalauja ypatingai daug laiko. 
- Gali atlikti tik žmonės su nuodugniu specialiuoju išsilavinimu. 
- Yra „kryptinga akcija“. Taikoma tik tuomet, kai kyla tikras ir pagrįstas įtarimas. 
- Duoda gerus rezultatus. Randami ir profesionaliai paslėpti daiktai. 

 

Namų bloko šukavimas 

- Akciją vykdantis dalinys skirstomas į: 
a) naikintojų padalinį; 
b) kratos padalinį; 
c) užkardos padalinį. 

Smulkesnę struktūrą žr. 136 pav. 
- Akcija skaidoma į: 

a) žvalgybą; 
b) užkardymą (apsupimą); 
c) šukavimą. 

- Prieš akciją atliekama žvalgyba. Žvalgyboje dalyvauja akcijos vadas, o taip pat ir 
žemesnieji vadai. Žvalgyba atliekama civiliais drabužiais. Ji apima: 

a) atskirų padalinių atvykimo kelius ir išlaipinimo vietas; 
b) užkardos struktūrą: kliūtis, ugnies paramos grandžių ir arešto grandžių 

pozicijas; 
c) apklausų vykdymo vietą. 

- Jei tik įmanoma, atvykimas ir apsupimas vyksta ryto sutemose prieš žmonėms 



227 
 

vykstant į darbą.  
Čia priešas skuba kiek tik gali, kad tu negalėtum imtis atsakomųjų priemonių (pabėgti, 
pasislėpti, suorganizuoti pasipriešinimo). 

- Laiko taupymo ir netikėtumo išsaugojimo sumetimais atsisakoma pasiruošimo. Atskiri 
padaliniai atvažiuoja iš skirtingų pusių sunkvežimiais tiesiai prie objekto. Žmonės 
iššoka ir užima savo vietas. 

- Užkardos padalinys apsupa visą pastatų bloką. Tam naudojamos ir mobiliosios 
užtvaros (spygliuotų vielų ritiniai). Pastarosios palengvina kontrolę ir sutaupo 
personalo. 

- Kiekvienam fasadui priskiriama po ugnies paramos grandį. Ši stebi duris, langus, 
stogus bei rūsio angas ir yra pasiruošusi numalšinti galimą ginkluotą pasipriešinimą. 

- Kiekvienam fasadui priskiriama po arešto grandį. Ši turi sulaikyti, jei galima gyvus, iš 
pastato sprunkančius asmenis. 

- Kai pastatų blokas apsupamas, kratos padalinys sistemingai šukuoja pastatą po 
pastato. 

- Iškart išskiriamas dvigubas postas į pastogę, kad galima būtų sutrukdyti pabėgti 
stogais. 

- Kiekviename aukšte statomas postas, kuris stebi visų butų duris. 
- Į pirmąjį aukštą eina trys žmonės. Po vieną žmogų kontroliuoja priekinį ir galinį namo 

įėjimus, o trečiasis  stebi įėjimą į rūsį. 
- Namo gyventojai surenkami ir nuvedami į lengvai stebimą vietą (vidinį kiemą, sienos 

kampą ir t.t.). Namo sargas turi pasakyti, ar visi susirinkę, ko trūksta ir kas nėra šio 
namo gyventojas. Įtariamieji nuvedami į kvotos vietą ir ten apklausiami. 

- Tik tuomet prasideda tikrasis šukavimas. Gyventojai pakviečiami, kai ateina jų buto 
eilė. Durys, kurios negali būti atidarytos, beatodairiškai išlaužiamos. Tas pat galioja 
uždarytiems baldams, lagaminams, dėžėms ir t.t. 

 

 
136 pav. 

 
- Kratos metu svarbiausią darbą atlieka priskirtieji policijos specialistai. Jau vien tik šių 
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nekenčiamų ir bauginančių funkcionierių pasirodymas gyventojus išgąsdina ir 
prislegia. Taip pat ir pačiame akcijos vidiniame vyksme mažai dalyvaujančių kareivių  
buvimas ypatingai skatina nepatekti į politiškai nepatikimųjų tarpą. 

 

 
137 pav. 

 

 
138 pav. 
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Namo krata 

Bendrai: 
- Kratos komanda skirstoma į: 

a) išorės stebėsenos grupę; 
b) kratos grupę. 

- Namo kratos vadas koordinuoja išorės stebėsenos ir kratos grupes. 
- Išorės stebėsenos grupėje yra mažiausia 2 žmonės su automatais. Grupė turi neleisti: 

a) niekam pabėgti iš namų; 
b) išmesti per langą daiktus. 

Išorės stebėsenos grupė pradeda darbą prieš tai, kai kratos grupė įžengia į 
butą. 

- Kratos grupė susideda iš: 
a) grupės vado. Vadovauja kratai; 
b) sargybinio. Stebi įtartinus asmenis; 
c) vienos ar daugiau kratos grandžių. Vykdo kratą. 

 

 
139 pav. 

 
- Gyventojai sukviečiami, informuojami ir po to stebimi. Jei laukdami jie gali sėdėti, 

pirmiausia, reikia patikrinti kėdes, ar nėra paslėptų daiktų. 
- Reikalaujama nuomos sutarties, kad nebūtų praleistos jokios butui priklausančios 

patalpos (palėpės, rūsiai, sandėliukai, garažai, stoginės ir t.t.). 
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140 pav. Išorės stebėsenos struktūra 

 
Patalpos krata: 

- Kai tėra viena kratos grandis, vadas nusprendžia, kuria tvarka bus apieškomos 
patalpos. Kai yra daugiau kratos grandžių, vadas nusprendžia, kas ką apieškos. 

- Vienai patalpai racionaliai apieškoti reikalingi 2-3 žmonės. 
- Grupės vadas padalina patalpą. Kiekvienoms dviem sienoms  paskiriamas atsakingas. 

Trečiasis žmogus perima patalpos vidurį. Plotų ribos pažymimos kreida ant grindų 
(kilimų), sienų ir lubų. Plotų sandūros yra svarbios. Čia galima lengva ko nors 
nepastebėti. 

- Grupės vadas kratoje nedalyvauja. Jis rūpinasi bendra eiga ir užtikrina, kad nieko 
neliktų praleista. 

- Apieškomi baldai, kilimai, užuolaidos, tapetai, medžio apmušalai, šiukšliadėžės ir 
krosnys. Gėlių vazonai ištuštinami, konservų stiklainiai bei dėžutės atidaromos ir t.t. 
Gulintys ligoniai ar kūdikiai vežimėliuose iškeliami ir apieškomi. 

- Techninė taisyklė sako: Kiekvienas ieško taip rūpestingai, kad jam pabaigoje netektų 
visko pradėti iš naujo, tačiau kad būtų tikras, jog nieko neliko nepastebėta. 

- Kas ką nors yra paslėpęs, tas turi tendenciją lyg užhipnotizuotas vis žvilgčioti 
slaptavietės kryptimi. Sargybinis tai žino ir kreipia dėmesį į žiūrėjimo kryptį. 

- Asmenys, kurie kratos metu įeina į kambarį, yra suimami. 
- Kai suskamba telefonas, ragelis nekeliamas, kad sudarytum įspūdį, jog nieko nėra 

namuose. Antraip, svetimas policijos balsas išduotų akciją. Taip pat ir namo gyventojai 
negali kalbėti, kad nekalta susitarta fraze neperduotų perspėjimo. 

 

Aikštės atlaisvinimas 

(Masinės gyventojų demonstracijos išvaikymas prie vyriausybės, partijos būstinių ar valdymo 
įstaigų) 
 
Bendrai: 

- Kalbama apie tai, kaip atlaisvinti aikštę greitai ir užtikrintai, tačiau tuo pat metu ir be 
žmonių aukų bei su minimaliu sužeistųjų skaičiumi. 

- Susirinkusi minia turi turėti galimybę greitai ir nekliudomai pasišalinti. 
- Todėl reikia: 

1. Sąmoningai daug gatvių palikti tuščias, kad minia galėtų pasišalinti. 
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2. Aikštę laisvinti tik iš vienos pusės. Tam reikia pasirinkti tą pusę, kurioje į aikštę 
sueina mažiausiai gatvių.  

3. Garsiakalbiu perduoti įsakymą atverti gretimų namų duris, tačiau uždaryti 
visus langus (taip, iš vienos pusės, minia galės pro duris pabėgti į namus, tačiau 
negalės taip lengvai šaudyti į kariuomenę pro uždarytus langus!). 

- Reikia skirti du atlaisvinimo būdus: 
a) laisvinimą žmonių pagalba, t.y. taip vadinama „policijos grandine“; 
b) laisvinimą transporto priemonių grandine. 

- Policijos grandinės pagalba galima išsklaidyti tik mažesnes ar vidutines žmonių minias. 
- Didelės žmonių minios turi būti išstumtos automašinų grandine. 

 
Policijos grandinė: 
 

Skiriame: 

 
141 pav. 

 

 
142 pav. 

 
- Policininkai grandinėje stovi petys petin, be tarpų tarp vienas kito. Šautuvas su uždėtu 

durklu yra atkištas priekin. Durklas – krūtinės aukštyje. Ginklas yra užtaisytas ir jo 
saugiklis įjungtas. 

- Už policijos grandinės, 1-2 m atstumu, seka ašarinių dujų metikai. Kiekvienas nešasi 
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perpetiniame krepšyje mažiausia 30 ašarinių dujų užtaisų. Papildomi užtaisai vežami 
vado automašinoje, kad metikai galėtų pasipildyti atsargas akcijos metu. 

- 20-30 m už metikų eina artimasis rezervas. Jis turi: 
a) prireikus, sustiprinti policijos grandinę;  
b) sulaikyti prasiveržusius asmenis; 
c) perimti suimtuosius  ir juos perduoti pagrindiniam rezervui. 

 Toje pačioje linijoje važiuoja ir vadas. Jis stovi aukštesnėje vietoje ant tanko arba 
šarvuočio, kad galėtų matyti dalinio narius ir gyventojų minią. Vadas turi radijo ryšį su 
aukštesne vadovybe. Jis taip pat turi garsiakalbį, kad galėtų: 

a) kalbėti miniai; 
b) nepaisant bendro triukšmo perdavinėti įsakymus ir komandas savo 

padaliniams. 
Vado automašinoje sėdi 3-4 vado apsaugos žmonės. Jie neleidžia, kad 
demonstrantai liptų į automašiną, nutrauktų anteną ar mėtytų padegamojo 
skysčio butelius. 

- Visi žmonės užsimauna dujokaukes. Vadas paruoštą dujokaukę turi pasikabinęs ant 
krūtinės. Užmauta dujokaukė trukdo komunikavimui. 

- Prieš prievartinį aikštės atlaisvinimą žmonių minia perspėjama. Perspėjimas gali 
skambėti maždaug taip: „... Dėmesio! Dėmesio! Kalba tvarkos priežiūros dalinys! – 
Reikalaujame palikti aikštę gera valia! – Duodame 10 minučių laiko! Po to aikštė bus 
valoma jėga!“. Šis perspėjimas pakartojamas kelis kartus su mažomis pertraukomis. 
Pasibaigus terminui, dalinys ima veikti. 

- Vado įsakymu metami ašarinių dujų užtaisai. Dujų panaudojimas turi būti greitas ir 
koncentruotas. Ašarinės dujos turi poveikį tik tuomet, kai trumpu laiku (per 1-2 
minutes) panaudojami keli šimtai užtaisų. Metikai išsklaido metimus į plotį ir gylį. 
Tolimi metimai yra ypač svarbūs, kad būtų pasiektos ir toliau stovinčios minios dalys. 

- Po to įsitraukia padaliniai su durtuvais. Einama ramiu žygio tempu ir kruopščiai 
išlaikant rikiuotę. Tempas priderinamas prie lėčiausių dalių.  Greičiausiai judantys 
padaliniai negali tiesiog išsišauti į priekį ir tuo suardyti grandinės. Dažnai daromi 
tarpiniai sustojimai, kad vėl būtų atstatyta tvarka. 

- Užkardos padalinys seka iš paskos ir mobiliosiomis užtvaromis (ispaniškaisiais 
raiteliais, spygliuotųjų vielų ritiniais ir t.t.) užtveria pražygiuotas šonines gatves. Prie 
kiekvienos užtvaros paliekama keturių automatais ginkluotų žmonių užkardos 
grandis. Ji neleidžia grįžtantiems demonstrantams išardyti užtvaros. 

 
Transporto priemonių grandinė 

- Aikščių atlaisvinimui naudojami tankai, šarvuočiai arba sunkvežimiai. 
- Transporto priemonės išrikiuojamos viena linija su kiek išsikišusiu vienu sparnu 

geresnei apžvalgai. 
- Atstumai tarp transporto priemonių: 

- sunkvežimiams 0,80 – 1,00 m; 
- tankams ir šarvuočiams  1,50 – 2,00 m. 

- Ant transporto priemonių susėdę pėstininkai neleidžia, kad: 
a) minia plėšytų antenas, gaireles, įrangą ir t.t. arba mėtytų padegamojo skysčio 

butelius; 
b) atskiri žmonės prasmuktų į tarpus tarp transporto priemonių. 

- Už tankų tam tikru atstumu seka rezervas sunkvežimiuose. Rezervas turi: 
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a) mobiliomis užtvaromis (ispaniškaisiais raiteliais, spygliuotųjų vielų ritiniais) 
atitverti šalutines gatves ir neleisti, kad žmonių minios dalis suplūstų atgal ir 
patektų į atlaisvinimo pajėgų užnugarį; 

b) perimti suimtuosius ir juos išvežti. 
- Minios sustabdymas ir atstūmimas vyksta žingsnio tempu. 

 

 
143 pav. 

 

 
144 pav. 
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Kova prieš neramumus ir sukilimus 
 

Bendrai 

- Okupacinė valdžia naudoja maksimaliai dideles pajėgas, kad išvengtų pralaimėjimo 
rizikos. Valdžios pralaimėjimas suteiktų sukilimo judėjimui stiprų postūmį. Visi ligi tol 
dar atsargiai laukiantieji taptų aktyviais kovotojais. 

- Priešas turi tokias galimybes: 
 

Planinga, demonstratyvi kova Netikėti puolamieji smūgiai 

- Turi sukrėsti ir skatinti atsitokėti. 
- Tačiau duoda sukilėliams laiko atsakomosioms 

priemonėms. 

- Neduoda sukilėliams laiko atsakomosioms 
priemonėms. 

- Okupacinė valdžia turi improvizuoti ir todėl 
rizikuoja sulaukti kontrsmūgių. 

 
Šis būdas naudojamas: 
a) kai sukilimas - jau labai išplitęs; 
b) kai sukilimo judėjimas - labai stiprus. 

Šis būdas naudojamas: 
- kai sukilimas dar tik prasideda; 
- kai sukilimo judėjimas – santykinai silpnas. 

 

Žvalgyba 

- Prieš tai, kai okupacinė valdžia pradeda kovą prieš sukilimą, ji atlieka žvalgybą. 
Žvalgybos organai dirba, dažniausia, civiliais drabužiais. 

- Žvalgyba apima karines ir politines aplinkybes. 
- Žvalgomi tokie aspektai: 

a) politinės aplinkybės: 
- Kokių simpatijų ir kokios praktinės paramos sukilėliai sulaukia iš 

gyventojų masės? 
- Ar dar veikia valdymo organai ir policija? 
- Kokių nuostatų laikosi „marionetinė valdžia“? Ar ji dar „kietai“ laikosi, 

ar galvoja, kad atėjo metas perbėgimui? 
b) karinės aplinkybės: 

- Sukilėlių ginklai ir šaudmenys. Ar sukilėliams vadovaujama kariškai 
profesionaliai, ar jie veikia diletantiškai? 

- Apytikris neramumų apimtos teritorijos dydis. Esminės ypatybės. 
Užimti objektai. Įrengtos gynybinės linijos ir t.t. 

 

Puolimo pajėgų skirstymas 

Bendrai: 
 

- Kovoje prieš sukilimą dalyvauja: 
a) okupaciniai daliniai (reguliarioji kariuomenė); 
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b) partinė kariuomenė (saugumo daliniai) 1; 
c) politinė policija. 

[ 1 Palyginama su vokiečių SS Antrajame pasauliniame kare arba rusų NKVD. Taip pat žr. skyrelį .] 
- Pagrindinį vaidmenį vaidina partinė kariuomenė.  
- Okupacinė kariuomenė bei politinė policija atlieka pagalbines funkcijas ir sustiprina ne 

tokias skaitlingas partijos formacijas. 
- Okupacinė kariuomenė sudaro apie 75%, partinė kariuomenė ir politinė policija – apie 

25% naudojamų pajėgų dalį. 
- Skirstymas: 

Visos akcijos vadas 

Užkardos pajėgos Valymo pajėgos Pagrindinis rezervas 

 
Apie 30% 

 

 
Apie 50% 

 
Apie 20% 

- Okupacinė kariuomenė 
 

- Partinė kariuomenė 
- Politinė policija 
- Atskiri kariuomenės daliniai 

 

- Okupacinė kariuomenė 

- “Išorinė užkarda” 
- “Vidinė užkarda” 

- Šturmo grandys 
- Ugnies paramos elementai 
- Šukavimo padaliniai 
- Artimasis rezervas 

 

 
- Visos akcijos vadu gali būti: 

a) aukštesnysis policijos vadas; 
b) aukštesnysis partinės kariuomenės vadas; 
c) išimtinu atveju, aukštesnysis kariuomenės vadas2. 

[ 2 Tik jeigu jis yra politiškai visiškai patikimas ir nenusileidžia brutalumu abiems kitoms paminėtoms 
vadų kategorijoms.] 

 
Išorinė užkarda: 

- Išorinė užkarda turi nutraukti draudžiamą eismą ir kartu apsaugoti valymo pajėgas 
nuo išorės trikdžių. 

- Išorinė užkarda blokuoja tik pagrindinius kelius sukilimo teritorijos periferijoje. 
Kalbama apie netankų tinklą, kuris gali būti lengvai apeinamas už pagrindinių gatvių 
ribų. 

- Atskirus postus sudaro 1-2 tankai ir vienas pėstininkų skyrius. 
 
Vidinė užkarda: 

- Vidinė užkarda turi neleisti prasmukti sukilėliams. Todėl ji yra kaip įmanoma tankesnė 
ir be spragų. 

- Vidinėms užkardoms parenkamos vietos, turinčios platų šaudymo lauką: parkai, 
aikštės, plačios gatvės, geležinkelio bėgiai, kanalai ir t.t. Tuo būdu, valymo pajėgų 
naudai sutaupoma personalo. 
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Valymo pajėgos: 
- Valymo pajėgos skirstomos į šturmo grandis, ugnies paramos elementus, šukavimo 

padalinius ir artimąjį rezervą. 
- Šturmo grandis skiria kariuomenė ir jos susideda iš pėstininkų ir šarvuočių. Šios 

grandys naikina sukilimo žindinius. 
- Ugnies paramos elementus skiria kariuomenė ir jos susideda iš atskirų tankų, šturmo 

pabūklų, prieštankinių pabūklų ir minosvaidžių. Šie elementai padeda šturmo 
grandims veržtis pirmyn. 

- Šukavimo padalinius skiria partijos kariuomenė ir politinė policija. Šie padaliniai valo 
užimtas teritorijas. 

- Artimąjį rezervą skiria kariuomenė. Rezervas remia puolimą, atitveria šalutines gatves, 
išveža suimtuosius ir t.t. 

 

Kovos technika 

- Į neramumų apimtą teritoriją įžygiuojama ankstyvų rytą (02:00 – 04:00). Okupacinė 
valdžia nori sukilėlius, taip sakant, užklupti „lovose“. 

- Įžygiuojant nutraukiamas viešasis telefono ryšys, kad sukilėliai negalėtų perduoti 
pranešimų. 

- Sukilimo apimtoje teritorijoje nutraukiamas elektros ir vandens tiekimas. 
- Mechanizuoti daliniai apsupa miestą, kad būtų:  

a) užkirstas kelias sukilėliams pasitraukti; 
b) nutrauktas maisto tiekimas; 
c) užkirstas kelias pagalbai iš išorės. 

- Atskiri šarvuoti šturmo būriai veržiasi pagrindinėmis miesto ašimis centro link. Jie turi 
užimti svarbius punktus ir išskaidyti sukilėlius į paskiras nesusijusias grupes. 

- Pėstininkų masė lėtai ir sistemingai šukuoja atskiras miesto dalis, namų blokus bei 
pastatus. 

- Motorizuotas pagrindinis rezervas laikomas parengtyje už vietovės ribų, kad: 
a) atmuštų išsiveržimo bandymus; 
b) pakeistų atkovojusius padalinius; 
c) išlygintų nuostolius; 
d) sustiprintų šturmo pleištus; 
e) sunaikintų ypač atkakliai ginamus pasipriešinimo židinius. 

- Visai akcijai vadovaujama radijo ryšiu, sraigtasparniais ir lengvaisiais lėktuvais (žr. 146 
pav.). 
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Karyba gatvėse 

Bendrai: 
- Kiekvienai didelei gatvei skiriama po sustiprintą tankais pėstininkų kuopą. 
- Kuopa eina į priekį dviem būriais. Vienas būrys eina pačia gatve. Kitas - vidine puse 

kiemais ir sodais. Išsirenkama ta pusė, kuri teikia geresnę priedangą. 
- Trečiasis pėstininkų būrys seka iš paskos kaip rezervas. 

 
Priešakinis būrys: 

- Priešakinis būrys eina dviem skyriais priekyje. 
- Kiekvienas skyrius eina dešine ir kaire gatvės pusėmis išilgai namų fasadų. Rikiuotė: 

pėstininkų kolona. Atstumas tarp žmonių – 5-10 m. Priešakiniai skyriai išsiunčia po 2 
žvalgus 50-100 m pirma savęs. 

- Trečiasis skyrius seka 50-100 m atstumu iš paskos palankesne gatvės puse. 
 
Kuopos rezervas: 

- Kuopos rezervas susideda iš: 
a) trečiojo pėstininkų būrio; 
b) kulkosvaidžių būrio (4 kulkosvaidžiai); 
c) visų kuopos šarvuočių (8 vnt.). 

- Kuopos rezerve dirba atskiri politinės policijos pareigūnai. 
- Po vieną trečiojo pėstininkų būrio skyrių abejose gatvės pusėse grubiai apieško 

priešakinio būrio praeitus namus. Apieška turi neleisti, kad kuopos užnugaryje vėl 
įsiliepsnotų kovos. 

- Kulkosvaidžių būrys ir šarvuočiai žymia persvara atitveria šonines gatves ir saugo 
kuopos sparnus. 

- Kai priešakinės pajėgos kovoja, kolonos gilumoje esantys žmonės pasitraukia į namus, 
kad išvengtų nuostolių. 

- Prie kiekvienos žygiavimo kryptį kertančios gatvės trumpam sustojama, kad vėl būtų 
atstatyta tvarka kuopoje. 

- Namų apieškos reikalauja daugiau laiko, nei priešakinių pajėgų veržimasis į priekį. 
Todėl rezervas nustato žygiavimo tempą. 

(žr. 147 pav.). 
 

Barikadų ir gatvių užtvarų įveikimas 

- Tankai sustoja už artimosios kovos priemonių (minų, granatsvaidžių, padegamojo 
skysčio butelių) veikimo lauko ribų ir naikina barikadas pabūklų ugnimi. 

- Pėstininkai išlipa iš šarvuočių ir kovodami slenka abejomis gatvės pusėmis palei namų 
fasadus link užtvaros. Išnaudojami sienų plyšiai priešlėktuviniuose rūsiuose. Kur tokių 
nėra, plyšiai padaromi aukštesniuose aukštuose. 

(žr. 148 pav.). 
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Didelio objekto (pvz. gamyklų komplekso) valymas 

- Arealas apsupamas. 
- Privažiavimo keliai užtveriami spygliuotąja viela ir pėstininkais (1). 
- Demonstratyviai privažiuoja tankai ir borto ginklais seka objektą (2). 
- Kulkosvaidžiai pastatomi pozicijose ant kaimyninių pastatų, kad būtų kontroliuojami 

puolamo objekto stogai (3). 
- Šturmo grupė – su ja ir politinės policijos organai – įsiveržia ir šukuoja puolamą 

objektą (4). 
- Įtariamieji suimami ir iškart išvežami paruoštais sunkvežimiais (5). 
- Puolimo rezervas laukia netoliese, kad: 

a) perimtų suimtuosius ir juos saugotų; 
b) reikalui iškilus, sustiprintų šturmo grupę (6). 

- Atvažiuoja garsiakalbių automašina ir perduoda sukilėliams okupacinės valdžios 
nurodymus (7). 

- Sustatomi prožektoriai, kad reikalui esant valymo akcija galėtų būti tęsiama ir naktį 
(8). 

(žr. 148 pav.). 
 

 
145 pav. 
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146 pav. 

 



240 
 

 
147 pav. 
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148 pav. 

 

 
149 pav. 
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Miesto užėmimas po nuslopintų neramumų ar po nugalėto sukilimo 

Bendrai: 
- Po sukilimo nuslopinimo gyventojai turi būti išlaikyti paklusnūs. 
- Skiriama: 

 
Taktinės priemonės Administracinės priemonės 

 
- Draudžiamosios zonų sukūrimas 
- Išorės atraminių punktų sukūrimas 
- Patrulių siuntimas 

 
- Nepaprastosios padėties paskelbimas 
- Nuginklavimas 

 
Draudžiamoji zona: 

- „Draudžiamoji zona“ okupacinei valdžiai tarnauja kaip bazė. 
- Draudžiamojoje zonoje okupacinė kariuomenė yra griežtai atskirta nuo gyventojų. 

Priežastis: 
a) kariuomenę sunkiau užpulti; 
b) kariuomenė išlieka apsaugota nuo politinės gyventojų įtakos. 

- Draudžiamoji zona parenkama taip, kad svarbūs objektai (pvz. valdymo ar vyriausybės 
būstinės) atsidurtų jos viduje ir tuo būdu automatiškai būtų apsaugotos. 

- Draudžiamoji zona saugoma periferijoje atskiromis sargybomis (postų grandine). 
- Postų grandinė  kiek galima greičiau pakeičiama spygliuotosios vielos užtvaromis. Šios 

yra veiksmingesnės ir taupo žmones. 
- Atskiri postai statomi mažiausia 30 m gilyn už užtvarų, taip kad jie negalėtų bendrauti 

su minia. Tokiu būdu kareivių negali veikti politinė gyventojų įtaka. 
- Postų pozicijos apsaugomos smėlio maišų pylimais. 
- Sustatomos lentelės su užrašais, draudžiančiais peržengti vielų užtvaras. Į tą, kuris 

bando prasiveržti, šaunama be įspėjimo. 
 
Išorės atraminiai punktai: 

- Priešais draudžiamąją zoną sukuriami atraminiai punktai, kurie: 
a) saugo svarbų objektą (tiltą, kryžkelę, aikštę ir t.t.); 
b) suteikia prieglobstį patruliams. 

- Išorės atraminiai punktai naudojami taupiai, kad nebūtų skaidomos pajėgos. 
Pagrindinė taisyklė: geriau mažiau, tačiau stipresnių atraminių punktų! 

- Išorės atraminiai punktai įrengiami tvirtuose, lengvai apginamuose pastatuose ir 
apsupami viela. 

- Išorės atraminiai punktai yra būrio dydžio ir jiems visuomet vadovauja karininkas. 
 
Patruliai: 

- Patruliai turi demonstruoti ir įbauginti. 
- Skiriame „mažuosius patrulius“ ir „didžiuosius patrulius“. 
- Mažesnieji patruliai saugo artimąją draudžiamosios zonos aplinką. Didieji patruliai 

saugo visą miesto teritoriją ir išlaiko ryšį su išorės atraminiais punktais. 
- Mažieji patruliai susideda iš vienos transporto priemonės (1 šarvuotis arba 1 tankas su 

ant jo sėdinčiu pėstininkų skyriumi). 
- Didysis patrulis susideda iš 2 transporto priemonių (1 tankas + 1 šarvuotis). 
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- Patruliams vadovauja išimtinai tik karininkai. 
- Patrulių vadais skiriami tik geriausieji, t.y. beatodairiškiausieji ir labiausiai mėgstantys 

šaudyti karininkai. Jie turi: 
a) užkirsti kelią kareivių ir gyventojų kontaktams; 
b) užtikrinti, kad komanda nesileis žmonių minios nuginkluojama, tačiau, reikalui 

esant, geriau šaudys į moteris ir vaikus arba ant jų užvažiuos tanku. 
 Patruliai važiuoja gatvės viduriu. Kiekvienam patrulio nariui skiriamas tam tikras 

stebėjimo sektorius. 
 Patruliai yra pavojingesni už didelius, sutelktus dalinius, nes jie iš baimės greitai 

pradeda šaudyti. 
 
Nepaprastoji padėtis: 

- „Nepaprastoji padėtis“ paskelbiama atsišaukimų išmėtymu, plakatų išklijavimu, 
garsiakalbiais ir per radiją. 

- Nepaprastoji padėtis, dažniausia, apima šias priemones: 
1. Nakties metui uždaromi restoranai ir pasilinksminimo vietos. 
2. Draudžiama išeiti iš namų nakties metu. 
3. Draudžiama susirinkti daugiau nei 10 asmenų. 
4. Draudžiamos sueigos (klubai, draugijos). 
5. Įvedami karo lauko ir greitieji teismai. 
6. Paskelbiama, kad kiekvienas sutiktas su ginklu rankose iškart bus sušaudytas. 
7. Visos langinės iš gatvės pusės turi būti atidarytos, tačiau visi langai užverti. Į 

atvirus langus šaunama be perspėjimo. 
8. Visos namų, rūsių ir palėpių durys turi būti uždarytos. Svetimi asmenys 

įleidžiami tik juos patikrinus. Už galimą šių asmenų priešišką okupacinei 
valdžiai veiklą namų savininkai ir gyventojai atsako solidariai. 

 
Nuginklavimas: 

- Ginklų ir šaudmenų atidavimui skiriamas terminas, per kurį garantuojamas atleidimas 
nuo bausmės. Tai pirmiausia daroma tam, kad nieko neatbaidytų. Nepasiduok šiai 
gudrybei. Kas grąžina ginklą, tas patenka į juoduosius sąrašus ir vėliau paimamas, kai 
prireikia įkaitų arba darbo vergų. Vis labiau pamatai, kad neįmanoma išsinarplioti iš 
priešo tinklo ir geriau žūti kovojant! 

- Pasibaigus numatytam terminui vykdomos namų kratos ir patikrinimai gatvėse. Kas 
tuo metu turi ginklą, tas ištremiamas arba sušaudomas. 
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150 pav. 

 
 
 

 
151 pav. 
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Baigiamasis žodis 
„Niekada nekapituliuoti!“ 

 
- Mūsų priešas atstovauja totalitariam režimui. Šis taip giliai skverbiasi į kiekvieno 

individo asmeninę erdvę, kad negalima baigti kovos net ir po kariuomenės 
pralaimėjimo. 

- Pasidavimas reikštų savęs išsižadėjimą ir todėl negali būti svarstomas. Kova turi būti 
tęsiama iki vienos ar kitos pusės sunaikinimo. Kito sprendimo nėra! 

 
* * * 

 
- Kai du priešininkai kovoja vienas prieš kitą iš visų jėgų – o taip yra visuomet, kai 

kalbama apie pasaulėžiūrą, - baigiamojoje fazėje neišvengiamai prieinama prie 
partizaninio karo ir civilio pasipriešinimo. 

- Kas, kaip karo vadas mažai vertina partizaninį karą ar iš viso jo nesvarsto, tas daro 
klaidą, nes neįskaičiuoja širdžių jėgos. Paskutinį ir, reiktų pripažinti, nuožmiausią mūšį 
kovos „civiliai“. Bus kovojama trėmimų, kartuvių ir koncentracijos stovyklų 
akivaizdoje. 

- Mes šį mūšį atlaikysim, nes kiekvienas šveicaras ir kiekviena šveicarė širdies gilumoje 
– net jei jie ir yra per trapūs bei per pragmatiški, ir tai kasdienybėje pripažįsta ar netgi 
išsako – tiki senu ir vis dėlto vėl labai aktualiu posakiu: 

 
„Geriau mirti stovint, negu gyventi klūpant!“ 

 
Majoras von Dach 
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Priedas 
 

Užtaisų skaičiavimai 

Užtaisai medžio sprogdinimams 

Formulė: 
 

- Užtaisą skaičiuoji pagal tokią formulę:   L = D2. 
 L  =      sprogstamosios medžiagos svoris gramais. 
 D2  =   a)  apvaliajai medienai: skersmuo centimetrais; 

b) tašams: ilgesnioji pusė centimetrais. 
- Papildomai: Kai skersmuo yra virš 30 cm, pridėti 1/3 apskaičiuotojo svorio. Kietajai 

medienai  ar stipriai suskeldėjusiai medienai  pridėti 1/3 apskaičiuotojo svorio. 
 
Praktiniai pavyzdžiai apvaliajai medienai: 

- 20 cm skersmens eglė: D2 = 20 x 20 = 400 g sprogstamosios medžiagos 
- 40 cm skersmens eglė: D2 + 1/3 = 40 x 40 + 530 = 2 130 g sprogstamosios 

medžiagos 
- 25 cm skersmens bukas: D2 + 1/3 = 25 x 25 + 208 = 833 g sprogstamosios medžiagos 
- 40 cm skersmens ąžuolas: D2 + 1/3 + 1/3 = 40 x 40 +530 +530 = 2 660 g 

sprogstamosios medžiagos 
 
Praktiniai pavyzdžiai tašams: 

- Eglinis tašas 30/20 cm: D2 = 30 x 30 = 900 g sprogstamosios medžiagos 
- Eglinis tašas 40/20 cm: D2 + 1/3 = 40 x 40 + 530 = 2 130 g sprogstamosios 

medžiagos 
- Ąžuolinis tašas 20/15 cm: D2 + 1/3 = 20 x 20 + 130 = 530 g sprogstamosios medžiagos 
- Ąžuolinis tašas 40/35 cm: D2 + 1/3 + 1/3 = 40 x 40 + 530 + 530 = 2 660 g 

sprogstamosios medžiagos 
 
Skaičiavimo rezultatai visada apvalinami, nes formulė yra perteklinė! 
 

Užtaisai geležies sprogdinimams 

Formulė 
 

- Užtaisą skaičiuoji pagal tokią formulę:   L = 25 x F. 
 L  =   sprogstamosios medžiagos svoris gramais. 
 F  =   skerspjūvio plotas kvadratiniais centimetrais. 
 

- Apskaičiuodami sprogmenis geležiai, mintyse sudaliname sprogdinamąjį profilį į 
atskiras dalis. 
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Praktinis pavyzdys nr. 1 
    
Geležies stačiakampis 2/2 cm 
L = 25 x F 
F = 2 x 2 = 4 cm2 

 

4 cm2  x 25 g = 100 g sprogstamosios medžiagos 
 

 
 
Praktinis pavyzdys nr. 2 

Dvigubo T profilis: L = 25 x F 
Plotas nr.1  3 x 25 = 75 cm2 
Plotas nr.2  2 x 15 = 30 cm2 
Plotas nr.3  2 x 18 = 36 cm2 
 

141 cm2  x 25 g = 3 525 g sprogstamosios medžiagos 
 
Paprastumo dėlei nupjauti plotai skaičiuojami kaip pusė viso 
ploto. 

 
 
Praktinis pavyzdys nr. 3 

2 cm storio šarvuotosios durys. Turi išsprogdinti 7 x 7 cm 
skylę, kad po to galėtum įmesti į vidų  rankinę granatą. 
 
L = 25 x F 
 
14 cm2  x 25 g = 350 g sprogstamosios medžiagos 
 
 
 
 

 
 

Vielos lynų sprogdinimas 

A     lyno 
skersmuo 

Plastito 
užtaisas 

B   užtaiso 
storis 

C   užtaiso 
Ilgis 

2 cm 200 g apie 2,5 cm 8 cm 
2,5 cm 400 g apie 2,5 cm 13 cm 
3 cm 600 g apie 2,5 cm 17 cm 
4 cm 1000 g apie 2,5 cm 26 cm 

4,5 cm 1400 g apie 2,5 cm 35 cm 
5 cm 1800 g apie 2,5 cm 46 cm 

Apvaliai geležiai tereikia tik apie 50% daugiau 
apskaičiuotojo sprogstamosios medžiagos kiekio. 
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Pastaba 
Praktinė patirtis rodo, kad pateiktos karinės sprogmenų formulės yra smarkiai perteklinės! 
Priežastis: 
Kariuomenė „siekia patikimumo“! Sprogdinimas turi pavykti net ir nepalankiomis 
aplinkybėmis.  Todėl imamas didesnis sprogmenų kiekis. 
Partizanų junginiams nuolatos trūksta sprogmenų. Todėl galima sumažinti karinėmis 
formulėmis apskaičiuotą sprogstamosios medžiagos kiekį iki 30% (sutaupyti), ir nuo to 
sprogdinimas nenukentės. Tačiau nebeliks jokios saugumo atsargos ir tu turi dirbti labai 
kruopščiai. 
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Užtaisų talpinimas ant geležies profilių 

 
 
Kai B yra mažesnis nei 12 cm, sprogmuo dedamas tik ant vieno paviršiaus. 
 

 
 

Kai B yra didesnis nei 12 cm, sprogmuo turi būti dedamas ant kiekvieno atskiro paviršiaus. 
 

 
 
 

Tarp atskirų sprogmenų turi būti poslinkis, 
lygus sprogdinamo paviršiaus storiui. 
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Improvizuotas metamasis užtaisas 
 

Improvizuota rankinė granata iš jogurto 
stiklainių (200-300 g sprogstamosios 
medžiagos). Veikimas: 4-5 m skersmeniu. 
Stiklas metant nesudūžta. Išskyrus: 
betoninius kelius.  
 

Improvizuotas užtaisas skardinėje (1-1,5 kg 
sprogstamosios medžiagos). 
Veikimas: 15-20 m skersmeniu. 

  
Kairėje: padegti tik 
degtukais arba 
cigarete. 

Dešinėje: su smūgio 
sprogdikliu. 

Padegti degtukais, cigarete arba naudoti 
smūgio sprogdiklį (paveiksle „smūgio 
sprogdiklis“). 
Skeveldrų veikimas padidinamas pridedant 
akmenų arba metalo laužo (pvz. vinių). 
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Improvizuotos rankinės granatos ir kiti užtaisas prieš gyvuosius taikinius 
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Metamasis užtaisas „Gencijonas" 
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Improvizuotas sutelktinis užtaisas 
Tvirtų objektų naikinimui (geležinkelio bėgių, elektros atramų, transformatorių ir t.t.) 
 

 
 
Prieštankinės minos yra puikūs improvizuoti sutelktiniai užtaisai. 
Sprogstamosios medžiagos kiekis – visuomet nuo trijų iki keturių kilogramų. 
Artilerijos sviediniai, minosvaidžių sviediniai ir aviacinės bombos kaip improvizuoti sutelktiniai 
užtaisai tvirtų objektų naikinimui. 
Geriausia, kai sviedinį pritvirtini prie lentos (viela), 
Inicijavimo sprogdikliui naudoji įprastą mažą sprogstamąjį užtaisą, kurį visuomet pritvirtini 
netoli sviedinio sprogdiklio. 
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Improvizuota fosforo rankinė granata 
(savaiminio veikimo) 
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Molotovo kokteilis 
 

 

 
Dėmesio: nenaudoti storasienių butelių. 
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Napalmo kokteilis 
 

 
Tiksli formulė:  21% benzino, 35% dyzelio, 46% polistireno. 
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Alpių granatsvaidis 
 

 
Medinė lenta su 24 skeveldrinėmis rankinėmis granatomis ištrauktais saugos kaiščiais ir 
sudėtomis į tūtas. 
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Morgarteno konvojaus stabdytuvas 
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Majoro Hans von Dach žodžiai 
 

„Niekada nekapituliuoti!“ 
 

- Mūsų priešas atstovauja totalitariam režimui. Šis taip giliai skverbiasi į kiekvieno 
individo asmeninę erdvę, kad negalima baigti kovos net ir po kariuomenės 
pralaimėjimo. 
 

- Pasidavimas reikštų savęs išsižadėjimą ir todėl negali būti svarstomas. Kova turi būti 
tęsiama iki vienos ar kitos pusės sunaikinimo. Kito sprendimo nėra! 
 

- Kai du priešininkai kovoja vienas prieš kitą iš visų jėgų – o taip yra visuomet, kai 
kalbama apie pasaulėžiūrą, - baigiamojoje fazėje neišvengiamai prieinama prie 
partizaninio karo ir civilio pasipriešinimo. 
 

- Kas, kaip karo vadas mažai vertina partizaninį karą ar iš viso jo nesvarsto, tas daro 
klaidą, nes neįskaičiuoja širdžių jėgos. Paskutinį ir, reiktų pripažinti, nuožmiausią mūšį 
kovos „civiliai“. Bus kovojama trėmimų, kartuvių ir koncentracijos stovyklų 
akivaizdoje. 
 

- Mes šį mūšį atlaikysim, nes kiekvienas šveicaras ir kiekviena šveicarė širdies gilumoje 
– net jei jie ir yra per trapūs bei per pragmatiški, ir tai kasdienybėje pripažįsta ar netgi 
išsako – tiki senu ir vis dėlto vėl labai aktualiu posakiu: 

 
„Geriau mirti stovint, negu gyventi klūpant!“ 

 
Majoras Hans von Dach,  Bernas 
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PASTABOMS 


