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1941 m. birželio mėn. 22 d. hitlerinė Vokietija klastin
gai užpuolė Tarybų Sąjungą. Prasidėjo Didysis Tėvynės 
karas, pareikalavęs milžiniško tarybinės liaudies jėgų 
įtempimo, heroizmo.

J. V. Stalinas 1941 m. liepos mėn. 3 d. pasakytoje per 
radiją kalboje aiškiai ir konkrečiai nurodė tikslus bei už
davinius tiems mūsų brangiosios Tėvynės rajonams, ku
riuos laikinai okupavo fašistinės ordos:

„Priešo užimtuose rajonuose reikia kurti raitųjų ir pės
čiųjų partizanų būrius, kurti diversines grupes kovai su 
priešo armijos daliniais, kurstyti partizaniniam karui vi
sur kur, tiltams, keliams sprogdinti, telefono ir telegrafo 
ryšiams ardyti, miškams, sandėliams, gurguolėms padegi
nėti. Užgrobtuose rajonuose sudaryti nepakenčiamas sąly
gas priešui ir visiems jo pakalikams, persekioti ir naikinti 
juos kiekviename žingsnyje, ardyti visas jų priemones.” 

Partizaninis judėjimas prasidėjo greit po to, kai hitle
rininkai klastingai užpuolė mūsų šalį. Partizanai vadova
vosi Partijos ir Vyriausybės nurodymais. Gaudami direk
tyvas iš TSKP CK, Vyriausiojo Partizanų Stabo, jie veikė 
glaudžiame kontakte su Tarybine Armija. Partizanai alino 
priešą, be paliovos jį naikino ir padėjo galutinai pribaigti.

Tarybinė liaudis, jos armija sužlugdė hitlerinių gene
rolų išgalvotą „žaibinio karo” teoriją, išsklaidė pagyrū
nišką fašistinės kariuomenės nenugalimumo mitą. '
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Kare neapsieinama be lėktuvų, tankų, savaeigių pa
būklų, sunkvežimių, milijonų sviedinių, milijardų šovinių. 
Benzinui, tepalams, šaudmenims, ginklams ir kareiviams 
pervežti reikia labai daug ir gerai organizuotų transporto 
priemonių, garvežių, vagonų, sunkvežimių.

Šiuolaikiniame kare svarbų vaidmenį vaidina ne tik 
kareiviai ir ginklai, bet ir įvairios susisiekimo priemonės, 
naudojamos jiems pervežti.

Hitlerininkai į susisiekimo priemones kreipė ypatingą 
dėmesį, tačiau kuo toliau fašistinė kariuomenė slinko į ry
tus, tuo silpnesnis darėsi priešo užnugaris. Čia svarbų 
vaidmenį suvaidino liaudies partizanai, kurie, vykdydami 
Partijos ir Vyriausybės nurodymus, smogė rimtus smū
gius priešui.

Fašistų okupuotoje Lietuvoje pirmasis hitlerininkų ka
rinis traukinys buvo nuverstas nuo bėgių 1941 metų rude
nį prie Pabradės stoties. Pirmojo fašistinio ešelono nuver
timo garbė priklauso baltarusių partizanams. Truputį vė
liau lietuvių partizanai, sekdami baltarusių pavyzdžiu, 
nuvertė ne vieną priešo karinį traukinį Pabradės—Šven
čionėlių—Dūkšto geležinkelio ruože.

Partijai vadovaujant, kasdien augo partizanų skaičius, 
kasdien plėtėsi kovotojų patirtis, didėjo partizanų kovinis 
pajėgumas.

Hitleriniai okupantai, naudodami reguliarios kariuo
menės dalinius ir samdytas nacionalistų gaujas, visaip 
stengėsi apsaugoti susisiekimo priemones ir kelius. Tačiau 
visos fašistų pastangos buvo bergždžios. Nebūdavo die
nos, kad fašistų okupuotose srityse nenuvirstų karinis eše
lonas.

Partizanai keršijo fašistams už liaudies kančias.
Dėl to tarybiniai žmonės juos ir vadino liaudies ker

šytojais.



Prisimenu, kai iš Pavolgio atvykome j Maskvą. Aud
ringa ir rūsti buvo gražuolė Maskva tomis dienomis. Par
kuose ir aikštėse stovėjo zenitiniai pabūklai. Ore plaukio
jo užtveriamieji aerostatai. Gatvėse daugybė žmonių 
karinėmis uniformomis.

I geležinkelio stotį mūsų būrio palydėti atvyko Tarybų 
Lietuvos vyriausybė.

Buvo 1943 metų gegužės mėn. pavakarė. Jau degė pe
rone žibintai.

LKP (b) CK sekretorius drg. A. Sniečkus, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas 
drg. J. Paleckis, LTSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmi
ninkas drg. M. Gedvilas tiesiai stotin atvežė dovanų. Par
tijos ir Vyriausybės atstovai karštai linkėjo mums kovinių 
laimėjimų.

Atsimenu drg. A. Sniečkaus žodžius:
— Brangūs draugai! Šiandien jūs išvykstate į mūsų 

brangiąją Tarybų Lietuvą. Jus siunčia Partija ir Vyriau
sybė. Okupuotoje Lietuvoje jūsų laukia sunkus darbas, at
kakli kova. Jūsų laukia mūsų liaudis, besipriešinanti ver
govei, kurią jai atnešė hitlerinės gaujos ir buržuaziniai 
nacionalistiniai išdavikai. Tačiau komunistai, komjaunuo-

Į P R IEŠO  UŽNUGARĮ
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liai, tarybiniai žmonės drąsūs ir bebaimiai. Beribė liaudies 
meilė savo Tarybinei Tėvynei. Liaudis laimės! LI\P (b) CK 
jstikinęs, kad garbingai pateisinsite Partijos ir Vyriausy
bės pareikštą pasitikėjimą.

Keletą dienų aerodrome laukėme tinkamo oro skridi
mui. Aerodromą supo dailus lapuočių miškas. Jame buvo 
prigrūsta maskavimo tinklais apdengtų lėktuvų, cisternų 
su benzinu, bombų. Pakeltais aukštyn vamzdžiais zeniti
niai kulkosvaidžiai ir patrankos budriai žvelgė j dangų.

Apžiūrėjome du didžiulius sklandytuvus, kuriais turė
jo mus permesti į laikinai okupuotą tarybinę teritoriją, 
priešo užnugario. O iš čia reikėjo pasiekti Tarybų Lietuvą 
ir kovoti prieš hitlerinius grobikus.

Ilgos, be galo ilgos rodėsi laukimo dienos. Atsimenu 
Marytės Kuosaitės1 žodžius:

— Jei turėčiau sparnus, tuoj pat skrisčiau į Lietuvą. . .
Ji stovėjo netoli vieno sklandytuvo ir mąsliai žiūrėjo 

į ūkana aptrauktą horizontą. Dailūs, šviesūs, ilgi plaukai 
dengė jos pečius.

Mums rodėsi, kad kiekvieną minutę išgirsime ilgai 
lauktą ženklą, sėsime į sparnuotas mašinas ir išskrisime 
į okupacijos vergovę kenčiančią mylimą Tarybų Lietuvą, 
susitiksime su savaisiais ir įvykdysime savo šventą pa
reigą— kovoti ligi paskutinio atodūsio dėl tarybinės Tė
vynės laisvės.

Oras buvo blogas. Tirštos pavasarinės miglos dengė 
apylinkes. Kartais iškrisdavo šlapias sniegas. Lakūnai ti
kino, kad vakaruose tokia pat migla užgulti ir slaptieji 
partizanų aerodromai. Ten jokiu būdu neįmanoma nusi
leisti. Kasdien iš kažkur atgabendavo radiogramas, ku

1 Marytė Kuosaitė — slapyvardė. Tikroji pavardė — Marytė Mel- 
nikaitė.
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riose būdavo vienas ir tas pats: „Lėktuvų priimti negali
me. Rūkas. . .”

Mūsų grupėje buvo trisdešimt šeši žmonės — branduo
lys naujiesiems partizaniniams būriams organizuoti.

Nekantrumo jausmas stiprėjo. Žinojome, kad Lietuvo
je kasdien auga partizanų skaičius. Padėti jiems orga
nizuotis ir sėkmingiau vesti kovą, Tarybų Lietuvos vy
riausybė, tuo metu buvusi Maskvoje, siuntė papildymą iš 
karo pradžioje pasitraukusių šalies gilumon tautiečių, 
siuntė užgrūdintus Komunistų partijos narius, komjau
nuolius, liaudies reikalui ištikimus žmones.

Žinojome — kova vyksta. Iš okupuotos gimtinės atei
davo žinios apie aršius partizanų mūšius su fašistais, apie 
stambias pergales.

— Draugai pulkininkas Kazimieras1 ir Jurgis2 su sa
vo štabais Lietuvon išskrido iš šito paties aerodromo, — 
kalbėjo partizanas Juozas Ražas3. -— Aš nesuprantu, ko 
mes čia gaištam... Štai eina pulkininkas... Gal jis žino, 
koks bus oras popiet? Luktelk, aš paklausiu.

Ir staiga Ražas grįžta spindinčiu veidu:
—- Skrisim! — šaukia jis. —• Meteorologai ne tokie blo

gi žmonės. Pulkininkas tvirtina — šiandien naktis bus 
tinkama skridimui.

Eidami sutikome Antaną Dalgį4, mūsų būrio komisa
rą. Jis taip pat linksmai nusiteikęs.

1 Pulkininkas Kazimieras — slapyvardė. Tikroji pavardė — Mo
tiejus Šumauskas, Lietuvos KP (b) CK atstovas ir LKP (b) Siaurės 
srities pogrindinio komiteto sekretorius.

2 Jurgis — slapyvardė. Tikroji pavardė — Geniukas Zimanas, 
LKP (b) CK atstovas ir LKP (b) Pietų srities pogrindinio komiteto 
sekretorius.

3 Juozas Ražas — slapyvardė. Tikroji pavardė..- Juozas Noreika.
4 Antanas Dalgis — slapyvardė. Tikroji pavardė— Antanas Ra

guotis.
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—■ Pasakysiu paslaptį, — kalba jis. — Šią naktį skren
dam.

Pasirodo, kad tą „paslaptį” akimirksniu sužinojo visi 
mūsų grupės partizanai. Būsimas skridimas kiekvieno lū
pose. M. Kuosaitė pasakoja apie savo gimtuosius Zarasus, 
apie ežerus, miškus ir kalvas, tvirtindama, kad partizanai 
niekur nerasią tokio puikaus prieglobsčio, kaip ten. Bet 
jai nenusileidžia Vladas Gelažūnas1. Jis kilęs iš Švenčio
nių apskrities.

— Man ten žinomi visi takai keleliai... O žmonės, 
kokie nuoširdūs, vaišingi ir dori!

Ruošiamės skridimui pakilia nuotaika. Visus jaudina 
busimasis susitikimas su artimaisiais ir pažįstamais, su 
narsia Lietuvos liaudimi, kurios nepalaužė nei okupantai, 
nei buržuazinių nacionalistų teroras. Liaudis ten budi ir 
didvyriškai kovoja už tarybinę santvarką. Pavakare ėmė
me rengti sklandytuvus, kraudami į juos sprogstamą me
džiagą, šovinių dėžes...

Mus išlydi LKP (b) CK atstovai. Jie keliavo kartu iš 
Maskvos ligi pafrontės aerodromo, gyveno su mumis, 
nuolat karštu bolševikiniu žodžiu uždegdavo. Komunistų 
partija palaikė tamprius ryšius su okupuotos Lietuvos 
liaudimi. Partijos atstovai mums pasakojo apie didvyrišką 
liaudies kovą, diegė begalinę neapykantą fašistiniams 
okupantams.

Mūsų sklandytuvas didelis, bet jame ankšta nuo žmo
nių ir karinio krūvio. Kiekvieno kautynių apranga sveria 
po penkiasdešimt kilogramų, neskaitant tolo, šovinių at
sargos, radijo siųstuvų ir kulkosvaidžių.

'V ladas Gelažūnas — slapyvardė. Tikroji pavardė—Vladas 
B,ovšys.
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Sklandytuvai pastatomi aerodromo gale. Nuo jų pra
tiesiami ilgi plieniniai lynai. Tuos lynus riša prie lengvų
jų dvimotorių bombonešių. Bombonešiai mus temps per 
frontą, o ties partizanų zona atkabins. Tada sklandytuvai 
savo jėgomis nuplaniruos žemyn.

Užimame vietas. Pro langus matome liekančius drau
gus. Lėktuvų motorai griausmingai ūžia. Sklandytuvo- 
priekyje atsisėda du pilotai.

Vyresnysis leitenantas, nedidelis, tamsiais, garbano
tais plaukais vyrukas, atsisuka ir šypsodamasis taria:

— Trys skridimo valandos — ir būsime vietoje!
Sklandytuvas trūktelėja, lyno tempiamas šliaužia pas

kui lėktuvą vis greičiau ir greičiau. Nė nepajuntame, kai 
atsiduriame ore. Apačioje plaukia rausva aerodromo pie
va, grimzta gilyn miškas, namai.

Sėdžiu ant kraštinio suoliuko. Iš mano dešinės pu
sės — Marytė Kuosaitė, iš kairės —- Ražas. Nors už fane
rinių sklandytuvo sienų oro srovės pasiutiškai švilpia, bet 
susikalbėti nesunku. Aiškiai girdėti sklandytuvo vairuoto
jo komanda: o

— Du žmonės atgal!
Tada pakylame nuo suoliuko ir skubame į kabinos už

pakalį. To pamokė lakūnai, nes sklandytuvas stipriai pri
krautas, o vaikščiojantis svoris pagerina jo pusiausvyrą.

Po truputį darosi vėsiau... Lėktuvai, velką sklandytu
vus, pamažėle kyla aukštyn. Artėjame prie fronto linijos.. 
Už langų vis labiau temsta. Apačioje tamsi žemė. Jokio 
žiburio. Karas privertė šalį susikaupti, pasidaryti rūsčią,, 
budrią.

Skrendam... Greit būsime užfrontėje. .. Laukia ko
va. .. Ir mintys, vydamos viena kitą, skrieja, primindamos 
tai, kas išgyventa, ateitį.
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Stebiu draugų veidus. Jie rimti ir sukaupti. Tikriausiai, 
kiekvienas prisimena savo neilgą gyvenimą, džiugesio 
kupinas dienas, atkūrus Lietuvoje Tarybų valdžią...

Slenka pro akis ir mano gyvenimo vaizdai, taip cha
rakteringi kapitalistinės santvarkos engiamam darbo žmo
gaus vaikui.

Prisimenu gimtinę... Švenčionių apskritis, Kaltanėnų 
valsčius, Pošumėnų kaimas... Mažos, juodos, sukrypu- 
sios trobelės, balanos šviesa, ligos...

Tėvas— juodadarbis. Mūsų šeima neturėjo nei žemės, 
nei jokio nejudamo turto. Gyvenimas nelengvas, oi neleng
vas, nes šeimoj — penki vaikai. Tėvas kumečiauja buo
žėms, pluša nuo ryto ligi tamsos, motina bėga ravėti dar
žus, eina padiene per turtingus namus. Amžini nepritek
liai. Alkis.

Vargas, lyg šešėlis, lydi mus diena iš dienos, metai iš 
metų.

Paaugę vaikai tuoj išsiunčiami dirbti. Vyresnieji bro
liai Balys ir Silvestras piemenauja pas buožes, šešiolikos 
metų sesutė Ona dirba tarnaite Švenčionyse.

Septynerių metų sulaukęs, einu j pradžios mokyklą. 
Kiek džiaugsmo, šviesių minčių, pirmą kartą sėdus prie 
knygos! Bet mokausi neilgai, tik ligi pavasario.

Pas tėvą atvyko du buožės iš Zadvarnikų. Jie sulygo, 
kad už mane ir broliuką Silvestrą duos po šešetą pūdų 
grūdų.

Atsimenu — visą kelią susirietęs vežime raudojau, o 
buožė botagu mane baksnojo ir kalbėjo:

— Ko tu žliumbi? Ašaras pasaugok. Apie darbą ir pa
klusnumą galvok! Apie pagarbą šeimininkui galvok! .. 
Atsirado ponaitis!

Kietas patalas ir karti duond buvo pas buožę...
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Ligi trylikos metų kiekvieną pavasarį ir vasarą aš pie
menaudavau, o žiemą lankiau mokyklą, stengdamasis pa
vyti praleistąjį laiką. Nuo trylikos metų tapau tėvo pagal
bininku: piovėm miestelėnams malkas, sausinom buožių ir 
dvarininkų laukus, valėme gatves.

Žiemos vakarais stengiausi tęsti mokslą. Su didžiau
siu vargu užbaigiau trimetę vakarinę mokyklą.

Sunkus darbas nualino mano tėvą. Pelkes sausinant 
jis peršalo. Organizmas nepajėgė atsispirti. Žiemos pra
džioje atgulė lovon. Mes neturėjome pinigų nei vaistams, 
nei gydytojui. 1934 metų sausio mėnesį į Švenčionių ka
pus palydėjome jo karstą.

1934 metų pavasarį išgirdome, kad prie .statomo plen
to Švenčionys — Vilnius galima gauti darbo. Nieko ne
laukdami, visi trys broliai paskubėjome ten.

Tačiau greit plento tarnautojas pastebėjo, kad aš visai 
jaunas, liesas. Jis tarė:

—■ Ryt į darbą nebeateik. Mums esi nereikalingas!
Bedarbis — šeimai nereikalinga našta. Aš negalėjau 

valgyti duonos, kurią uždirbdavo kiti, o ir jos nebuvo mū
sų namuose pakankamai. Vieną dieną atsisveikinau su 
motina ir pasakiau:

— Nepyk, motušėle, išeinu ieškoti laimės.
Su manimi ėjo ir kaimynas Bronius Šireika. Mūsų ke

lionės kryptis—'Vilnius. Galvojome — ten didelis mies
tas. Nejaugi mūsų rankoms neatsiras darbo?

Kadangi kišenėse neturėjome nė grašio, ėjome pėsti. 
Pasiekėme Pabradės miestuką. Čia tiesė plentą į Vilnių. 
M.an pasisekė gauti darba. Teko stumdyti vagonėlius, tam
pyti karučius, kasti žemę.

Gyvenome palapinėse ir barakuose, pastatytuose šalia 
naujojo plento. Už dienos uždarbį buvo galima nusipirkti 
1,5 kilogramo duonos. Be to, duodavo sriubos.
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Žiemos šalčiams prasidėjus, darbai pasibaigė.
Susidarė dešimties paauglių grupė. Vienas draugų pa* 

pasakojo, kad Gardine veikia stalių dirbtuvės. Į dirbtuves,, 
esą, priimami jaunuoliai. Patraukėme į Gardiną.

Kurį laiką pabuvus dirbtuvėse, išblėso ir užgeso visos 
mano iliuzijos. Mokytis nebuvo laiko. Be to, čia ir nemo
kė amato. Dirbtuvės savininkas priiminėjo mokinius vien 
dėl to, kad turėtų pigią darbo jėgą.

Per parą tekdavo išstovėti keliolika valandų dirbtuvė
se. O darbininkams išsiskirsčius ir užrakinus patalpas, 
man reikėjo eiti naktinio sargo pareigas: saugoti lentų 
sandėlį.

Pavasarį laikraštyje perskaičiau skelbimą, kad Varšu
voje veikiąs statybininkų technikumas.

Nusprendžiau vykti į Varšuvą. Kas bebūtų, turiu pa
tekti į mokyklą! Negąsdino manęs ir tai, kad nei savo iš
silavinimu, nei ištekliais neatitikau skelbimo sąlygų. Ti
kėjau savo pasiryžimu, savo jaunomis jėgomis, užsispy
rimu. Vos-ne-vos įsiprašiau į technikumą.

Žinoma, ypatingos geradarystės technikumo vadovybė 
man nedarė. Tuo metu mano broliai Balys ir Silvestras 
dirbo Švenčionyse mūrininkais. Jie man padėdavo. Regu
liariai apmokėdamas už bendrabutį ir mokslą, aš buvau 
toks pat mokinys kaip ir visi kiti. Dažnai pinigų trūkdavo. 
Bijodamas, kad neišvarytų iš mokyklos, dirbinėjau poli
ruotas dėžutes, papirosines ir kitus smulkius daiktelius, 
vaikščiojau iš namo į namą ir pardavinėjau. Mano pajamų 
dalį sudarydavo baldų atnaujinimas, kurį atlikinėjau 
smulkių pirklių ir valdininkų namuose.

Atostogų metu, grįžęs į Švenčionis, eidavau padėti bro
liams.

Vyriausias brolis Balys tuo metu įsijungė į revoliucinį 
judėjimą. Vieną dieną jis mane pasišaukė ant aukšto:
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—■ Pasižiūrėk, ką aš tau parodysiu, Broniau.
Jis ištraukė iš senų dėžių krūvos pluoštą lapelių.
— Už kiekvieną tokį atsišaukimą ir mane, ir tave pa

sodintų kalėjiman, — tarė brolis.—-Juose rašoma, kad 
grius prakeikta ponų valdžia.

Jis uždegė degtuką, o aš godžiai perskaičiau atsišau
kimą. Pirmą kartą suskambėjo man žodžiai:

„Visų šalių proletarai, vienykitės!”
Vėliau brolis su draugu mane pasikvietė į žygį. Jie 

kabino prie plento, arti Švenčionių, ant telefono laidų rau
donas vėliavas, o aš atokiau ėjau sargybą. Vėliavas iška- 
binom sėkmingai.

Grįžęs į technikumą, buvau įtrauktas nelegalion moki
nių organizacijon. Mes rinkdavomės mokyklos rūmų po
žemyje. Ten buvo ilgas koridorius su daugybe durų. Slap
tosios organizacijos nariai turėjo raktų ryšulėlius nuo tų 
visų durų. Kalbėdavomės apie tai, kad mokyklos vadovybė 
negailestingai išnaudoja mokinius. Mus persekiojo. Ne 
vieną kartą teko bėgti iš mokyklos rūmų požemio, atsira
kinant vienas duris ir užrakinant užpakalyje savęs kitas, 
sutrukdant inspektoriams mus pasivyti.. . Iš mokyklos iš
varė visą eilę draugų.

Juo atidžiau žiūrėjau į aplinką, tuo aiškiau mačiau 
neteisybę. Pasikalbėjimai su broliu ir jo draugais pogrin
dininkais lengvino sunkaus gyvenimo jausmą. Brendo 
viltis. Rytuose buvo laisvoji Tarybų Sąjunga. į ją krypo 
akys, traukė širdis.

Baigęs technikumą, grįžau į Švenčionis. Dirbau bal
dus, duris, langus...

Atėjo 1939 metų ruduo.
Hitlerinė Vokietija užpuolė buržuazinę Lenkiją. Len

kijos valdančiųjų sluoksnių antiliaudinė vidaus ir anti-
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nacionalinė užsienio politika atvedė Lenkiją į nacionali
nės nepriklausomybės praradimą ir atnešė Lenkijos liau
džiai neapskaičiuojamas nelaimes. Vokiškosios fašistinės 
okupacijos išdavoje pačiam lenkų tautos gyvavimui grėsė 
pražūtis.

Su kokiu džiaugsmu sutikome žinią, kad Raudonoji 
Armija įžengė į Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltarusiją,. 
Vilniaus sritį!

Raudonoji Armija įžengė ir į Švenčionis. Mes puošėme: 
tankus ir patrankas gėlėmis, kvietėme į savo namus rau
donarmiečius ir vaišinome. Mažas ir didelis matė, kad' 
laisvės saulė sužibo mūsų kraštui. Valdžią į savo rankas 
paėmė liaudis.

Gyvenimas žymiai pasikeitė kiekviename name. Pasi
keitė jis ir mūsų šeimoje. Susenusiai ir gyvenimo išvar
gintai mūsų motinai nebereikėjo sunkiai dirbti. Aš dirbau: 
rajono vykdomojo komiteto statybos skyriuje techniku.. 
Buvo plečiama Švenčionių elektrinė, lentpiūvė ir kitos- 
įmonės. Vakarais lankiau suaugusių mokyklą. Tarp kitų: 
dalykų dėstė ir rusų kalbą. Jos mokėmės su džiaugs
mu.

1940 m. vasarą Lietuvoje buvo atkurta Tarybų valdžia.. 
Švenčionių apskritis susiliejo su visa respublika. Gyveni
mas kunkuliavo. Dalijo žemę, statė fabrikus, plėtė mo
kyklas.

Gavau tarnybą valstybinėje įstaigoje Vilniuje. Gilinau 
savo politines žinias. Mokiausi marksizmo-leninizmo. Ma
ne priėmė į komjaunimo eiles.

Gyvenau puikų laisvo tarybinio žmogaus gyvenimą.
Ir staiga 1941 metų birželio 22 dienos rytą praskrido- 

Hitlerio bombonešiai. Mieste sprogo bombos. Staugė si
renos, kilo juodi gaisrų dūmai, gatvėmis skriejo sanitari
nės mašinos.. .
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Radijas kartojo tolimos, brangios Maskvos žodžius. 
Partijos ir Vyriausybės vardu drg. V. M. Molotovas kal
bėjo:

— Mūsų reikalas teisus. Mes nugalėsime. . .
Didžios šalies nenugalima liaudis klausės Maskvos.

balso ir suprato, kad atėjo valanda ginklu ginti brangią
ją laisvę. Fašistai užpuolė mūsų taikią ir ramią šalį. Jie 
nešė mirtį į mūsų miestus ir kaimus, vergovę mūsų žmo
nėms.

Lenino—Stalino partija pašaukė tarybinę liaudį ko
von. ..

.. . Sklandytuvas švelniai svyruoja. Už langų naktis. 
Švilpia ir stūgauja vėjas. Lakūnas praneša:

— Skrendame per fronto liniją.
Apačioje užsidega prožektoriai. Ilgi, balti spindulių 

ruožai ieško lėktuvų, klajoja pro tamsius, storus debesis,, 
čiupinėja erdvę kažkur atokiai nuo mūsų, o paskui skuba 
ir limpa prie sklandytuvo. Pasidaro šviesu, šviesu. .. Gir
džiu nepatenkintą Ražo balsą:

—- Šit kokia gyvatė!
Pažiūriu pro langą. Netoli ima žaibuoti sprogstą svie

diniai. Iš žemės į mus pliekia priešo zenitinė. Nuo oro vir
pesių siūbuoja sklandytuvas. Mūsų ieško antrojo prožekto
riaus šviesos sriautas. Bet jis nespėja nutverti. ..

Bombonešis mikliai įneria į debesis, o paskui save 
įvelka ir pririštą sklandytuvą. Kabinos viduje pasidaro- 
tamsu. Partizanai guviai tarp savęs šnekučiuojasi, spėlio
dami, ar stori debesys. Girdisi pagyvėję atskiri balsai.

Šaudymas mums nepatinka. Parašiutų neėmėme, 
norėdami pakrauti daugiau ginklų. Marytė Kuosaitė 
kalba:

— Mane apėmė toks jausmas, kad aš, rodos, galėčiau 
debesyse pradėti mūšį su fašistais.
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Kvėpuoti tenka vis dažniau. Kažkas sunkiai slegia krū
tinę. Kartais atrodo, kad mažoka oro. Sklandytuvo lakū
nai, grįžčiodami atgal, ramina:

— Pakilome virš ketverto kilometrų. Čia truputį ma
žoka deguonies... Tuoj priprasite... Skrendam aukšto
kai. Už tai fašistai pliekia pro šalį!

Išlendame iš debesų properšos.
Prožektoriai vėl vejasi mūsų sklandytuvą. Iš vienos ir 

■antros pusės blykčioja ugnies gėlės — sprogstą zenitiniai 
sviediniai. Braška ir šokinėja sklandytuvas. Antrą kartą 
pasislepiame. Pilotai ilgą laiką atidžiai veda sklandytuvą, 
netardami nė žodžio, nė karto neatsisukdami. Jų susikau
pimas veikia ir mus. Tylime. Garsiai girgžda fanerinės 
sklandytuvo sienos, grindys ir lubos. Jaučiasi, kaip oro 
srovės jį svaido aukštyn ir žemyn.

Tik po penkiolikos minučių išgirstame:
— Frontą perskridom! Artėjame prie kelionės tikslo!
Netrukus vyresnysis lakūnas pranešė:
— Nuo lėktuvų atsikabinom. Esame viršum partizani

nės zonos. Bandome tūpti...
Ir pridėjo:
— Tai pats pavojingiausias momentas. Prašau griež

tai vykdyti mano komandą.
Pro langelį pastebiu neįžvelgiamoje juodumoje penkis 

skaidrius žiburius. Sklandytuvas sukinėjasi aplink juos, 
lėtai žemindamasis. Mes paklusniai vykdome lakūnų ko
mandą, eidami pirmyn arba atgal, kaip to reikalavo iš 
žymiai perkrauto sklandytuvo kombinuota sklandymo 
technika nakties metu.

Tik vėliau sužinojome, kokį sunkų ir atsakingą užda
vinį sprendė mūsų mašinos vairuotojai, sėkmingai ant že
mės nuleidę partizanus ir ginklus...

Buvo reikalingas absoliučiai tikslus tūpimo apskaičia
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vimas. Nepriskrisdami ligi tūpimo aikštės, galėjome ištikš- 
ti ant medžių, praskridę — būtume susimalę kelmyne. Ta
čiau tarybiniai lakūnai puikūs meistrai...

Sklandytuvas stuktelėjo į žemę. Nelygios žemės raukš
lės nuplėšė jo ratukus. Mašina čiuožte nučiuožė liemeniu 
ir sustojo. Lauke buvo tylu. Atidarėme dureles, skubiai iš
lipome. Prie mūsų bėgo nepažįstami žmonės. Netoli de
gančių laužų šviesoje jų šešėliai buvo ilgi. Bėgantieji 
šaukė:

— Sveiki, draugai!
Patekome tarp baltarusių ir ukrainiečių, kurie nuošir

džiai sveikino mus. Pirmieji jų žodžiai buvo:
— Seniai iš Maskvos? Ar atvežėte naujų laikraščių?
Sėkmingai nusileido ir antrasis sklandytuvas. Mūsų

būrio komisarui Antanui Dalgiui čionykščiai draugai iš
aiškino padėtį. Patekome į trikampį Nevelis—Rasenai— 
Usačiai. Tą miškingą kraštą, laistydami savo krauju, ne
seniai atkariavo iš okupantų Ukrainos ir Baltarusijos par
tizanai.

— Negirdėjote — yra čia kur ir lietuvių partizanų?
— O taip! — atsakė vienas milžiniškos išvaizdos 

ukrainietis, apsikarstęs šovininėmis ir granatomis. — 
Ryt ar poryt su jais susitiksit. Jie jūsų laukia. ..

Paskui naujieji pažįstami mums pasiūlė skubiai ap
leisti aerodromą.

—- Auštant čia atskris hitlerininkai. Jie ir šiąnakt kelis 
kartus nėrė pro šias vietas, mėtydami parašiutines rake
tas. . . Jie kažką užuodžia...

Sustojome pusiau sudegusioje mokykloje. Joje buvo 
priversta šiaudų, šalta, tamsu. Sugulėme kaip stovime — 
tik diržus atsileidę, greta viens kito. Už sienų ošė seni 
ąžuolai. Stiprus pavasario vėjas drebino namo sienas.
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— Ligi Lietuvos dar liko apie keturi šimtai kilomet
rų, — tarė Antanas Dalgis.

Tačiau mums rodėsi, kad jau ir čia girdime pavergtos 
gimtinės balsą. Gal dėl to ilgai ir neužmigome.

Rytą atskrido fašistų lėktuvai. Jie skrido aukštai, su
kinėjosi viršum pamiškių ir svaidė bombas. Vėliau nusi
leido ir kelis kartus pralėkė ties mokykla, kurioje ilsė
jomės. Fašistai kulkosvaidžių ugnį žėrė į netoli esančius 
valstiečių namus, matyt, tikėdamiesi šitaip atsiskaityti su 
partizanais. Nors ir įsiutę, bet kokie pasigailėtinai baikš
tūs atrodė tie sparnuoti piratai! Anksčiau ar vėliau fašistai 
turėjo būti išvyti iš tarybinės žemės ir sunaikinti.

Toje partizanų zonoje išbuvome keturias dienas. Čia 
susipažinome su daugeliu senų partizanų. Kokia sudėtin
ga, puikiai ginkluota, masinė buvo partizaninė organiza
cija šiose vietose! Partizanai buvo suskirstyti į pulkus, 
batalionus, kuopas. Turėjo net savą artileriją, gurguoles 
iš šimtų vežimų, kavaleriją, radijo stotis, štabus, sprog
dintojų būrius, daugybę didvyrių, įvykdžiusių herojiškiau- 
sius žygius Tėvynės vardan. Partizanai valdė plačias sri
tis, kurioms priklausė ne tik ištisi kaimai, bet ir miestukai. 
Nei hitlerininkų kariuomenė, nei policijos būriai nedrįso 
čia pasirodyti. Veikė tarybiniai įstatymai, gyvavo kolūkiai, 
mokyklose buvo mokoma iš tarybinių vadovėlių.

Komunistų partijos kviečiama, liaudis okupuotose sri
tyse paėmė ginklą į rankas ir su beribiu didvyriškumu 
kovojo už pergalę. Nenulenkti, nepavergti tarybinių žmo
nių jokiems priešams pasaulyje!

Vieną rytą pas mus atėjo vidutinio ūgio, bet kresnas 
vaikinas, ramiomis aiškiomis akimis, neskubių judesių. 
Apsirengęs jis buvo kaip valstietis, bet apsiginklavęs pui
kiai. Jį tuoj pažinau.
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— Grigas!1
1942 metais su Grigu susipažinau Tarybų Sąjungos 

gilumoje. Vėliau jis išvyko j fašistų okupuotą Lietuvą. 
Nuo to laiko apie Grigą daugiau neteko girdėti.

Ir štai, dabar Grigas stovi prieš mus. Jo veidas suvy
riškėjęs, prie lūpų kelios raukšlės, būdingos valingiems 
žmonėms, jo kalba trumpa, žodžiai svarūs.

— Laukiam, laukiam jūsų, draugai, — kalba Grigas, 
šypsodamasis ir sveikindamasis su visais iš eilės.

Kartu su Grigu atėjo artimiausias jo pagalbininkas le
ningradietis Vasilijus Fedko, linksmas, pagyvenęs vyras, 
visai nepanašus į partizaną, o greičiau į tvarkingą moky
toją. Prie Stasio Grigo jis prisidėjo Švenčionių apskrity
je, pabėgęs iš vokiečių nelaisvės.

— Turite radiją? — klausinėja toliau Grigas. — Mes 
jo ypač laukiam. Galite susirišti su Maskva? Kol kas vei
kiame be siųstuvo. Na, pabandykite iššaukti Lietuvos par
tizanų štabą.

Pasirodo, kad Grigas su draugu padarė ilgą ir pavo
jingą kelionę iš Lietuvos j Baltarusijos partizanų rajonus, 
norėdami sustiprjnti ryšį su mūsų vadovybe.

Radistai parodė, ką jie moka. Tuoj jie užmetė anteną 
ant medžio ir ėmė šaukti Maskvą. Po kurio laiko atsiliepė 
Lietuvos partizanų štabas. Grigas užtruko prie siųstuvo. 
Jis perdavė visą eilę kovos pranešimų ir raportų, gavo 
naujas instrukcijas. Matyti, pasikalbėjimu buvo labai pa
tenkintas, nes trynė rankas ir šypsodamasis žiūrėjo j mus.

— O dabar, bičiuliai, — tarė Grigas, — žygiuosime 
Lietuvon. Kelias tolimas ir nelengvas. Pakelėje — dvi žy
mios kliūtys.

1 Stasys Grigas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Stasys Apy- 
vala.
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[pratusiomis rankomis jis išskėtojo gerokai apdilusį 
žemėlapį ir aiškino:

— Mūsų kelias štai kur... Reikia pereiti Dauguvos 
upę ir geležinkelį Daugpilis—Polockas—Velikije Lūki. 
Upė plati ir gili, o geležinkelį rūpestingai saugoja hitleri
ninkai.

Pasikalbėjiman įsimaišė Fedko:
— Baltarusijos partizanai ten verčia traukinius beveik 

kasdien. . . Fašistai drebėdami budi prie to geležinkelio 
dieną ir naktį. Jie laiko garnizoną prie garnizono. Patru
liai slankioja išilgai pylimo. Daug kur išdėstytos minos, 
išvedžiotos spygliuotos tvoros...

Grigas pažvelgė į jį priekaištaujamai.
— Jie saugoja, o mes pereisime, — ramiai tarė jis. — 

Nėra tokio kelio, kurio nesugebėtų peržengti tarybiniai 
partizanai.

Po pietų išėjome pietvakarių kryptimi, Lietuvos sienų 
link.

Pakelėje radome daugybę partizanų postų. Baltaru
siai — seniai, paaugliai, net moterys — buvo apsiginklavę 
ir vykdė rūsčią partizaninę sargybą. Sužinoję, kas mes — 
jie mielai aiškino kelią, vedė artimesniais takeliais. Dažnai 
girdėjome — paskutinėmis dienomis priešo garnizonai su
stiprinti, veikia skrajojantieji būriai, pastebėtas kur-ne- 
kur kariuomenės telkimas.

Pirmąją naktį pereiti geležinkelį nepavyko. Išsiųsti 
žvalgai grįžo tik auštant. Jie pranešė — nors vieta ir miš
kinga, bet giraitės nedidelės, tarp jų nemaži atviri plotai. 
Dieną eiti neapsimoka, nes, kur pažvelgsi, visur žings
niuoja sargybos patruliai.

Atsitraukę dešimtį kilometrų ir sugulę sausam pušyne, 
visą dieną ramiai išgulėjome, laukdami tamsos. Stasys 
Grigas aiškino kai kurias partizaninio gyvenimo detales:
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— Mūsų sargybos išstatytos. Jūs, draugai, stenkitės 
užmigti. Taip jau visada yra — partizanai dieną ilsisi, 
naktj žygiuoja. Kaip matote — dabar pavasario pradžia. 
Greit miškai ir krūmai apsidengs žalia skraiste. Tada gi
rioje — mes šeimininkai. Fašistai mėgsta geriau tykoti 
pagiriais, negu eiti j tankumynus.

Su mumis žygiavo trys partizanai-žvalgai, priskirti iš 
vieno baltarusių dalinio. Jie turėjo padėti mums, naujo
kams, pereiti šias vietas, gerai įsisavinti partizaninio mar
šo techniką.

Sekančią naktj perėjome geležinkelio liniją. Ukrainie
čių ir baltarusių partizanai vykusiai išrinko vietą, gerai 
išžvalgė, ir nemažas mūsų būrys mikliai peršoko pavojin
gą vietą.

— Keturi kareiviai nuėjo į kairę, o keturi į deši
nę. . . — aiškino žvalgai. -— Jie grįš po dvylikos minučių 
į šią vietą... Spauskit, vyručiai, ir žiūrėkit, kad nežvangė
tų ginklai. Naktį toli girdisi...

Anoje pusėje geležinkelio išklydome iš kelio. Užuot ėję 
šiaurės vakarų kryptimi, pasukome į pietų vakarus.

Buvo po vidurnakčio. Ir staiga netoli išgirdome storą, 
vokišką balsą:

— Halt! (Stok!)
Mus lydėję senieji partizanai ranka parodė ženklą, 

kad neišsigąstume ir nekeltume panikos. Tada ramiai, ka
tės žingsniu, jie pasuko atgal, o mes pasekėme juos. Fa
šistas net ir neiššovė.

— Po velnių! Ką tik neužlipome ant jų garnizono, — 
tarė vienas palydovų, ūsuotis, didele kailine kepure. Jis 
tai ištarė taip ramiai, lyg būtų sakęs, kad vos nepatekome 
į vaismedžių sodą. Greit pradėjo aušti, ir mes sugulėme 
prie mažučio upokšnio, krūmuose. Prie pat mūsų žlegsėjo 
srauni, bet negili tėkmė. Buvo vėsu. Norėjom valgyti. Par
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tizanai šlumšėjo po krumus, laužydami šakas ir darydami 
guolį.

— Netriukšmaukite, — perspėjo Grigas. — Kai pra
švis, apžiūrėsime apylinkes.

— Kažkas lyg ir mažai pažįstamos vietos, — kalbėjo 
ūsuotis, pargriuvęs ant pilvo ir sukdamas papirosą. — Aš 
sakiau Vladimirui, kad jo kompasą seniai reik išmesti var
lėms į balą. O jam vis gaila...

Vladimiras — ilgas, sausas, tylus vaikinas — nušliau
žė kažkur į kalvutę, o paskui greit grįžo ir pranešė:

— Uoste užuodžiu netoliese ginkluotus žmones. Gir
dėjau, kaip kažkas burbuliavo svetima kalba.

O paskui jis išsitiesė aukštielninkas ir pasiūlė:
— Nusnauskim minutę kitą, viskas paaiškės...
Kai kurie mūsiškiai jaudinosi. Ir nieko nuostabaus. 

Daugelis dar nepergyveno kautynių krikšto, buvo gelton- 
plunksniai, kiekvieną nakties triukšmą laikė mažesniu ar 
didesniu pavojumi. Senų partizanų ramumas veikė drąsi
nančiai. Kantriai laukėme, kol išaiškės padėtis.

Kai pakilo saulė ir gerai apsižvalgėme, net aiktelėjo
me. Už kilometro, kaimelyje, buvo matyti spygliuotomis 
vielomis apvedžiotas ugnies taškas. Ten vaikštinėjo sar
gybinis. Iš slėptuvės ėmė lįsti išsimiegoję kareiviai. Jie 
švilpavo, dainavo, mankštinosi. Už pusantro kilometro 
buvo antras garnizonas. Ten bandė lengvąjį kulkosvai
dį. . . Sėdėjome lyg spąstuose. Mūsų tarpe buvo ir tokių, 
kurie blyško ir nervinosi. Senieji partizanai ramino:

— Būna tokių momentų, kai įsikandi granatos žiedą 
ir ruošiesi susisprogdinti. Tada-—tai nejauku... O da
bar — tik per petį nusispiauti. Ištupėsim fašistų panosėje, 
o jie ir nesusiprotės, kokie čia svečiai! Tegul tik naktis- 
motinėlė paskuba! Ilsėkitės! Išspruksime.
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Vienuoliktą valandą ryto išgirdome per krūmus kažką 
atbrazdant. Žvalgai davė pavojaus signalą. Pasiruošėme.

Tiesiai j mūsų besiilsintį būrį įmaklino nepažįstamas 
pilietis. Jis pastebėjo nukreiptus į save automatus tada, 
kai krūtine beveik atsirėmė į vamzdį. Žmogus išblyško ir 
ėmė drebėti.

Jis buvo prastai apsirengęs, apiplyšusiais batais, vi
dutinio amžiaus. Pažastėje nešėsi tuščią maišą.

— Sėskit — ir nė žodžio! — pasiūlė jam partizanai.
Žmogelio rankos ir kojos tirtėjo. Jis taip išsigando, kad

pradžioje negalėjo nė žodžio ištarti. Suprantama, nega
lėjome jo tuoj pat atleisti, nes galėjo mus išduoti.

— Nebijokite, — ramino jį Dalgis. — Mes — tarybi
niai partizanai.

Bet sulaikytasis vis jaudinosi ir žiūrėjo į mus, kaip į 
baisiausius žmones.

— Čia nėra ir nebūna partizanų... — vebleno jis.
— Mes tarybiniai partizanai, — pakartojo Grigas. — 

Mūsų nebijo dori žmonės.
— Čia niekad nieks nematė partizanų. — Kartojo jis, 

baikščiai dairydamasis, lyg į kilpą patekęs.
Mūsų vadovai Grigas, Fedko ir Dalgis jį ėmė smul

kiai klausinėti. Nepažįstamasis pasisakė savo pavardę ir 
labai noriai pasakojo, kur ir kokie hitlerininkų garnizonai, 
kuriais keliais galima praeiti be pavojaus ir kur galima 
užtikti policininkų. Žmogus kalbėjo daug ir, atrodo, nuo
širdžiai, tačiau mums ilgai nepavyko išblaškyti jo baimės. 
Jis sėdėjo susitraukęs ir nusiminęs, lyg matytų prieš save 
paruoštą kapo duobę.

Po kiek laiko sargybiniai Marytė Kuosaitė ir Stasys 
Garas1 atvedė dar du nepažįstamus žmones. Abu jie upe-

1 Stasys Garas — siapyvardė. Tikroji pavardė— Stasys Burokas
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lyje gaudę žuvis. Vienas iš sulaikytųjų buvo stambus vy
ras, dideliais skruostikauliais, aiškių, juodų ir piktų akių. 
Antrasis —■ jo sūnus. Abu ėjo išdidžiai, bardamiesi su sar
gybiniais.

—■ Kur mane vedat? — keiksnojo stambusis vyras. —• 
Aš jums sakau, kad manęs jūs neturite teisės sulaikyti. 
Aš — savas! Aš tiek gero darau jums!

—- Stabe išsiaiškinsit, — atsakinėjo sargybiniai.
•—• Po kokius man štabus vaikščioti! — niršo vyras. —- 

Aš kasdien užeinu pas komendantą! Aš dirbu kartu su ma
joru Hansu! Pažįstat majorą Hansą?

— Mes gyvenam netoliese, — įsiterpė sūnus. — Na
muose yra tėvelio liudijimas. Ir ginklą turim.

Atvestas pas Grigą, Fedko ir Dalgį, žvejys atsistojo, 
kariškai išsitempė ir prisistatė esąs vietinis policininkas 
ir gestapo bendradarbis. Jis griežtai pareikalavo palei
dimo.

— Suspėsite. . . Žuvelės nepabėgs. . . — tarė Fedko, 
lyg ir juokaudamas. — Pasikalbėsime. . . Sėskite. ..

— Yra čia bolševikų, tarybinių partizanų?
— Nėra! — tvirtai atsakė vyriškis. — Aš pats budriai 

dairausi. Buvo vienu metu pasirodę — likvidavom.
— Likvidavote? — teiravosi, galvą palenkęs ir žemėn 

žiūrėdamas, Grigas, matyt, nenorėdamas pasirodyti, kad 
jaudinasi. — Jūs vienas pats?

— Kaip tai vienas? Čia prieš mėnesį buvo latvių ir 
vokiečių daliniai-. Aš nurodžiau. Teisingas buvo praneši
mas. Radom ginklus, tris partizanus paėmėm. . .

Išdavikas atsisuko ir kažkur mostelėjo į kitą upelio 
pusę:

— Mūsų bažnytkaimyje pakorė. Negirdėjot? Man pre
miją išmokėjo.
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Šlykštu buvo žiūrėti į žmogų, pardavusį savo tėvynę,, 
tapusį žemiausios rūšies niekšu, besigiriančiu krūvele pi
nigų, gautų už svetimą kraują.

— Jūs iš šitų vietų? — paklausė Antanas Dalgis. Jo 
tamsios akys nepajėgė slėpti rūstybės kibirkščių. — Ar 
nežinote štai tokio žmogaus...

Jis pasakė pavardę asmens, kurį anksčiau sulaikėm.
— O kaipgi! Slapstosi, biaurybė! Aš pats vakar ėjau 

patikrinti, ar nepareina namo.
—- Kodėl jis slapstosi?
•—• Bolševikų laukia. Raudonas! — šnypštė išdavikas.
Besiklausant to nepaprasto teismo, mums darėsi nepa

keliamai biauru. Šlykštu buvo žiūrėti į taip žemai nusly
dus} padarą, jau nebeprimenantį žmogaus, o tik nuodingą 
gyvatę, pasiruošusią kiekvieną minutę mirštamai įgelti.

— Su sūnumi čia visus sutvarkėm, — gyrėsi savo pik
tadarybėmis gestapininkas. — Tik dar anas slapstosi.... 
Bet pėdas radom. Žinom, kas jį slepia.

Po to jis dar ,daug pasakojo apie kitus jo sekamus gar
bingus tarybinius žmones, apie vokiečių garnizonus, vi
siškai nesusigaudydamas, kad jį klausinėja tarybiniai par
tizanai, kad jis stovi prieš liaudies keršytojus ir kad jau 
jam nebus lemta daugiau talkininkauti gestapui, žudyti 
mūsų žmones.

Visą laiką buvo girdėti abiejuose garnizonuose šau
dant. Kareiviai, matyt, mokėsi. Staiga sutratėjo automatų 
serija visai netoli, krūmuose. Greit pasirodė Garas, ves
damas dviratį.

—- Jūs šovėte? •— paklausė Grigas.
— Mes!
— Kas atsitiko?
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— Važiavo keliuku tiesiai pas mus hitlerininkų kari
ninkas, — atsakė Garas. — Ir atvažiavo... Marytė puikiai 
šaudo! Ji pastebėjo pirmoji...

— Ko jūs ieškote? — paklausė nusigandęs gestapinin
kas.

— Mes ieškome tokių, kaip tu, liaudies prieše ir tė
vynės išdavike! Kaip tave dar nešioja mūsų šventoji žemė?

— Kas jūs tokie?.. — baugiai apsidairė policininkas.
Ir kiek jis buvo išdidus, girdamasis savo baisiais dar

bais, taip dabar susmuko ir ištižo. Niekšai drąsūs tiktai 
prieš savo aukas.

Dabar atvedėme ryte sulaikytąjį žmogų ir suvedėm 
akistaton.

— Pažįstat vienas kitą?
Gestapininkas išblyško it sniegas. Dideli prakaito lašai 

ėmė riedėti per veidą. Jis, nudelbęs akis žemyn, tylėjo. 
Antrasis gi atsakė guviai:

—• Pažįstu jį gerai! Mūsų kaimo pabaisa. Hitlerininkų 
šuo ...

Niekšas, išgirdęs tuos žodžius, krūptelėjo. Jis pakėlė 
akis ir siaubiai apsidairė. Dabar jis galutinai suprato, pri
ėjęs liepto galą, gausiąs atpildą kaip išdavikas.

Taip ir įvyko...
Vakare priėjome Dauguvą tiksliai toje vietoje, kurioje 

numatėme persikelti. Mums labai daug padėjo pirmas su
laikytasis žmogus. Jis savanoriškai ėjo su mumis ligi pat 
upės, sumaniai apvesdamas mažais takeliais kaimus, ku
riuose stovėjo policija ir hitlerininkų daliniai.

Širdingai su juo atsisveikinome. Jis ir baltarusių bei 
ukrainiečių partizanai grįžo. O mūsų kelias vedė tolyn į 
vakarus, per Dauguvą, Lietuvon...
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KAZĖNŲ M IŠKUOSE

Sutemo. Dangus buvo žvaigždėtas, naktis šilta. Žval
gai sugrįžo nuo Dauguvos kranto.

— Vieta puiki,— tarė jie. — Dargi medžiaga plaus
tams vietoje... Netoli stūkso kažkoks aplūžęs kaimelis... 
Bet nieko įtartino nesimato.

Virtine nusileidome prie pat upės. Plati vandens juosta 
blizgėjo prieš mus. Tolumoje juodavo miškingas krantas. 
Ten, kur stovėjome — buvo įrengta kažkas panašaus 
į miško sandėlį ar laikinas dirbtuves. Čia voliojosi dau
gybė bailų medžio skiedrų. Stabeliais buvo sukrauti ką 
tik pagaminti telefonų stulpai ir sijos tiltų statybai. Stasys 
Grigas sukomandavo:

— Pasiskirstyti grupėmis. Nešti balkius į upę. Rišti 
plaustą!

Kulkosvaidininkai atsigulė ir dėl viso ko nukreipė sa
vo ginklus nežinomo kaimelio link. Iš kito sparno pasta
tėm porą automatininkų ir vieną kulkosvaidį.

Darbas įpusėjo. Bildėdami ritosi iš štabelių stulpai, 
partizanai juos Vilko prie vandens. Atrodė, per valandą 
turėsime puikią persikėlimo priemonę. Juozas Ražas iš 
kažkur atnešė ilgas kartis.

— Su delnu neirkluosi ir nevairuosi, — kalbėjo jis. — 
Dar atgabensiu tokių irklų...

Netikėtai iš kaimo ėmė pliekti šautuvų ugnimi. Ir tie
siai į mus. Vienas partizanas staiga nugriuvo kniūpsčias, 
krūtine užgulęs baltuojantį rąstą. Nieko nelaukdami atsi
liepė ir mūsų kulkosvaidininkai. Metėm darbą, išsipylėme 
grandine. Truktelėjome sutelkta ugnimi. Kaime šaudymas 
užgeso.

M.ūsų plaustas buvo beveik baigtas. Jo vienas galas 
gulėjo ant kranto, o kitas liūliavo vandenyje.
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— Pirmyn! — suriko Grigas. — Nešt krovinius ant 
plausto!

— Kelsimės kaudamiesi! — pritarė mūsų būrio komi
saras Antanas Dalgis.

Nustūmėme nuo kranto plaustą. Tuo momentu priešas 
užgrojo antrą kartą. Dabar jis paleido ir kulkosvaidį, o iš. 
sparnų mus šukavo automatų ugnimi. Akimirka buvo karš
ta. Aplink nuo kulkų virė vanduo. Srovė sučiupo mūsų 
plaustą, apsuko, panešė į vidurį — ir suardė.. .

Pats mačiau, kaip netoli manęs plaukė jaunas parti
zanas iš Vilniaus. Staiga jis dusliai šūktelėjo. Kai atsigrį
žau į jį — jo veidą užliejo kraujas. Matyt — sprogstama 
kulka pataikė į galvą. Mes bandėme paduoti jam ranką, 
sulaikyti, bet jis dingo lyg akmuo.

Dalis partizanų plaukė įsikabinę į medžius. Keletas iš 
mūsiškių gulėjo ant gabalo išlikusio plausto ir, lėtai ne
šami srovės, įnirtusiai atsišaudė, pridengdami visos gru
pės traukimąsi. O geriausi plaukikai metėsi tiesiog su rū
bais į vandenį ir, laikydami ginklus viršum galvos, kasėsi 
į kitą pusę.

Hitlerininkai šaudė kaip pasiutę. Kulkos aplink taip 
kapojo vandenį, kad mums, patekusiems pirmą kartą į to
kią pirtį, rodėsi — nedaug mūsų ir teišliks.

Viens po kito lipo į kitą krantą Dauguvą nugalėję 
partizanai. Štai priplaukė ir Marytė Kuosaitė. Beveik visą 
Dauguvą ji plaukė savomis jėgomis, nepaleisdama iš ran
kų automato. Tačiau pačioje pabaigoje jos jėgos silpsta. 
Ji vos juda ir beveik jau grimzta. Ražas pribėga ir pa
duoda jai ilgą kartį.

Susirinkome alksnyne, penketas kilometrų nuo upės. 
Pasirodė, upėj liko mūsų radijo siųstuvas.

— Nepataisomas nuostolis, — sausai tarė Grigas. —
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Mes vėl likome be tiesioginio ryšio su mūsų štabu, su 
Maskva.

Jeigu mūsų tarpe tuo metu pasitaikė ir tokių, kurie 
nusiminė, tai partizanai Grigas ir Dalgis pasirodė nepa
judinamai tvirti ir atkaklūs. Jie, tyliai niūniuodami, įsi
gilino į žemėlapio raizginį, tarytum nieko tokio baisaus 
nebūtų atsitikę. Paskui Grigas tarė:

— Aukščiau galvas, vyrai! Greit būsime vietoje. Ke
lionė neilga. Tik dešimts parų!

Grigo ir Dalgio vedami, sėkmingai žygiavome pirmyn. 
Iš vakaro apsirūpindavome maistu, visą naktį žygiuo
davome, paryčiu — užkandžiaudavome, o dieną ilsėjomės. 
Temstant vėl darydavome šuolį į priekį. Žygis užgrūdino 
žmones. Nepaliaujamas buvimas gryname ore puikiai 
veikė savijautą. Jautėmės švieži, kupini jėgos, norėjosi 
veikti.

Atėjome į Kazėnų miškus. Naktį prisiartinome prie di
delio kaimo. Nė vieno žiburio. Tylu. Dargi ir šunys mie
gojo. Stabtelėjome trumpam poilsiui. Išsiuntėme žvalgus.

Staiga prieš mus išnėrė trys ginkluoti vyrai. Jie mus 
pastebėjo. Pasirodė, kad trys jauni vyrukai — iš baltaru
sių partizanų Vorošilovo vardo brigados, vadovaujamos 
Fiodoro Markovo.

M.arkovą aš gerai pažinojau. Jis ilgą laiką mokytojavo 
Švenčionių apskrities kaimo mokykloje, o Tėvynės karo 
metu iškilo į žymius partizanų vadus.

— Čia, jūsų kaimynystėje, Kazėnų miškuose, yra ir 
lietuvių partizanų junginiai, — tarė Grigas.— Ar negir
dėjote apie tų junginių vadus Kazimierą ir Jurgį?

— Girdėjome! — atsakė guviai baltarusiai. — Eikime 
kartu. Jie yra greta mūsų. Dalinį nuvesime.

Nedelsdami leidomės kelionėn. Apie dešimtą valandą 
jau buvome Kazėnų miškų pakraštyje. Stambus, senas gi
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rių masyvas išsiskleidė prieš mūsų akis. Jame knibždėte 
knibždėjo partizanų. Čia turėjo nuolatinius savo štabus 
Vorošilovo vardo brigada, „Spartako“ brigada, vadovau
jama drg. Ponomariovo, Žukovo vardo brigada, organi
zavosi ir lietuviška brigada „Žalgiris“.

Mūsų kelvedžiai baltarusiai jautėsi čia lyg namie. Jie 
užvedė mus į mažutį kaimelį, kurio kraštinės trobos jau 
glaudėsi miško paunksmėje. Valstiečiai maloniai sutiko. 
Jie parengė karštus pietus. Po penkiolikos dienų pirmų 
kartą valgėme sriubą — riebius ir skanius kaimiškus barš
čius.

Netrukus buvome miške, Vorošilovo vardo brigadoje. 
Baltarusiai sutiko mūsų grupę tikrai broliškai. Jie puikiai 
pavaišino, žeminėse užleido savo guolius, o vėliau, kai ge
rai pasilsėjome — suruošė saviveiklos vakarą. Grojo pate
fonas, trieilė armonika, partizanai šoko ir dainavo.

Vakare atvyko, būrys draugų iš „Žalgirio“ brigados. 
Mes spaudėme seniems bičiuliams rankas. Su visais jau 
buvome pažįstami prieš metus.

Mus tą dieną aplankė brigados vadas Antanas Ežers- 
kis1 ir brigados komisaras Domas Baškys2. Su jais atvyko 
Stasys Matis3, Mažasis Mykolas4 ir Jadvyga Survilaitė5.

Jiems perdavėme Tarybų Lietuvos vyriausybės linkėji
mus, papasakojome, kaip gyvena bendri pažįstami Mask

1 Antanas Ežerskis — slapyvardė. Tikroji pavardė — Antanas- 
Zaicas.

2 Domas Baškys — slapyvardė. Tikroji pavardė. — Domas Ročius.
3 Stasys Matis — slapyvardė. Tikroji pavardė — Stasys Andriu

kaitis.
4 Mažasis Mykolas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Mykolas 

Pirmaitis.
5 Jadvyga Survilaitė — slapyvardė. Tikroji pavardė — Jadvyga 

Staskevičiūtė.
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voje, Gorkyje, Balachnoje. Tos vietos karo metu dauge
liui pasitraukusių lietuvių tapo antrais gimtaisiais 
namais.

Baškys mums papasakojo, kad brigados organizavi
mo darbai jau beveik baigiami. Artimiausiomis dienomis 
laukiama lėktuvų iš Maskvos. Jie turi atgabenti papildo
mai šaudmenų, ginklų, sprogstamosios medžiagos. Susi
tvarkę ir apsiginklavę, žygiuosime Lietuvon. Ten veikia 
daug atskirų, didesnių ir mažesnių, partizanų grupių. Jas 
reikia dar labiau sutelkti, aprūpinti geresniais ginklais.. 
Atėjo laikas kirsti okupantams vis skaudesnius ir smar
kesnius smūgius.

Baškys taip pat nurodė, kad partizanų vadovybė pa
laiko nuolatinį ryšį su LKP (b) CK. Tarybinė vyriausybė 
ir J. V. Stalinas pažadėjo visapusišką pagalbą mūsų 
liaudžiai, kovojančiai okupuotoje Lietuvoje.

Po poros dienų gavome pirmą įsakymą. Reikėjo nuvyk
ti į slaptą lėktuvų priėmimo aikštelę ir apsaugoti ją nuo 
galimo hitlerininkų užpuolimo, kol lėktuvai iškraus Lietu
vos partizaninio judėjimo štabo atsiųstus ginklus.

Septintą valandą vakaro jau buvome aikštelėje, kurio
je kartais nusileisdavo lėktuvai, iškraudavo karo medžia
gas, o su savimi paimdavo sužeistuosius. Dar dažniau 
lėktuvai praskrisdavo ją ir meste numesdavo krovinius. 
Prie parengtų laužų radome apie penkiolika žmonių, at
ėjusių už mus anksčiau.

— Štai, ten draugas Jurgis... — tarė vienas „Žalgi
rio” partizanų. — LKP (b) CK atstovas!..

Mūsų pasitikti pamažėle ėjo vidutinio ūgio, juodbru
vas, tvirto sudėjimo žmogus, pasiramstydamas lazda. Jis 
ruošėsi su savo štabu išžygiuoti gilyn į Lietuvą. Partiza
nas man paaiškino:
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— Jurgis atskrido sklandytuvu. Nusileidžiant įvyko 
avarija. Iš skridusių keli žuvo, o Jurgis sunkiai susižeidė 
kojas. Iš Maskvos jam atsiuntė radiogramą: nelaukiant 
grįžti pirmuoju lėktuvu. Bet Jurgis pakrovė į lėktuvą ki
tus sužeistus, o pats atsisakė vykti ir liko vadovauti par
tizanams. Dabar jis jau kiek pasitaisė, bet dar tebevaikš
čioja atsargiai, su lazda.

Ramiu balsu Jurgis papasakojo apie šiandien atskren- 
dančius lėktuvus, išklausinėjo, kaip keliavome, paskui su
pažindino su naujausių fronto žinių santrauka. Raudonoji 
Armija daužė hitlerinę kariuomenę ir stūmė ją iš tary
binės žemės. Kasdien plėtėsi partizanų judėjimas okupuo
toje teritorijoje.

Juozas Ražas pasiteiravo:
— Kur šiuo metu pulkininkas Kazimieras?
Jurgis paaiškino, kad Kazimieras su savo štabu yra 

kitame rajone. Ten jis organizuoja bazes ir koncentruoja 
partizanus.

Devintą valandą vakaro išsisklaidėme apie aikštę, už
imdami kovos postus. Įtemptos laukimo minutės... Visas 
dėmesys sutelktas į garsų sekimą.. . Staiga pasigirdo lėk
tuvų ūžimas. Netrukus trys sunkūs transporto lėktuvai 
papylė virš mūsų galvų parašiutus. Po jais kabojo krovi
niai. Ir ne tik kroviniai... Staiga prie pat laužo iš juodo 
dangaus nusileido žmogus. Jis atsipalaidavo nuo parašiu
tinių diržų ir atraportavo:

— Atskridome trise! ..
Pamatėme, kad raportuoja draugė Albina1, buržuazi

jos valdymo laikais kelis metus iškalėjusi už Komunistų 
partijos, už darbo žmonių reikalą.

Ligi ryto surankiojome nemažame plote išsibarsčiusius

1 Albina — slapyvardė. Tikroji pavardė — Gesė Glezerytė.
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krovinius. Atsirado ir kiti du parašiutininkai ■— busimieji 
partizanai. Sukrovėme automatus, šovinių dėžes, grana
tas, sprogstamąją medžiagą į gurguolę. Stipriai ir gau
siai parėmė mus Maskva! Užteko ginklų ne tik mums pa
tiems, bet liko ir nemaža atsarga.

Jurgis tarė:
— Okupuotoje Lietuvoje yra daugybė žmonių, kurie 

tik ir laukia ginklų. Juodi debesys susirinko viršum hit
lerininkų galvų! Bus audra!

Ф *  *

Sulaukėme 1943 m. birželio šešioliktos dienos. Toji 
data mums, partizanams, liks neužmirštama.

Išsirikiavome Kazėnų miško aikštelėje. Kvepėjo pu
šys, žydėjo spurginiai beržai, atvirose vietose išskleidė 
žiedus miškinės žemuogės. Netoli miške linksmai kukavo 
gegutė.

Mes, trisdešimt penki partizanai, stovėjome pakeltais 
smakrais su automatais ant krūtinių, su granatomis prie 
diržų. Prieš mūsų rikiuotę žvaliai atsistojo „Žalgirio” bri
gados vadovybės nariai. Suskambėjo brigados vado įsa
kymo žodžiai:

. . . Birželio 16 dieną organizuojamas „Vilniaus” var
do partizanų būrys. . .

. . .  Į „Vilniaus” būrį skiriu partizanus:
Skardi viena po kitos mūsų pavardės. . . Grigas, Būg

nas, Motuzas, Lėlys1. . .
Girdžiu savąją:
— Vladas Kurmelis2. ..

1 Lėlys — slapyvardė. Tikroji pavardė—■ Samuilas Iskinas.
2 Vladas Kurmelis — autoriaus slapyvardė.
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. . .  „Vilniaus” būrio vadu skiriu drg. Grigą, komisa
ru — drg. Pumputį1, štabo viršininku — drg. Fedko.

*  *  *

Popiet ėmėmės ruoštis žygiui į savo kovos rajoną — 
Švenčionių apskritį. Mūsų būrį sudarė dvidešimt du žmo
nės. Jų tarpe buvo penki veteranai — Grigas, Lėlys, Būg
nas, Pumputis ir Motuzas. Tik šitas penketas išliko gyvi 
iš astuonių partizanų, kurie 1942 metais pėsti su ginklais 
atėjo per frontą iš Toropeco iki Lietuvos. Be to, būrio su- 
detin įėjo dar trys partizanai, vėliau prisidėję prie Grigo: 
Jonas Mažasis, Sokolovas, Fedko.

Apie Joną Mažąjį reikia pasakyti keletą papildomų 
žodžių.

Jono tėvai — vargingi valstiečiai iš Mielagėnų vals
čiaus, Jurgeliškių kaimo. Hitlerio žandarai sudegino visą 
jo šeimą. Liko gyvas tik Jonas — nedidukas, vikrus, sep
tyniolikos metų vaikinukas. Sutikęs Grigą, jis prisidėjo 
prie partizanų ir nuo to laiko tapo narsiu liaudies keršy
toju.

Tą pačią dieną, kai gimė „Vilniaus” būrys, „Žalgirio” 
brigadoje atsirado dar viena partizanų grupė. Ją sudarė 
astuoni žmonės. Jos vadu paskyrė Marytę Kuosaitę. Gru
pė gavo uždavinį — nueiti ligi Zarasų, užmegzti glaudes
nį kontaktą su vietiniais gyventojais ir partizanais, išplės
ti liaudies kovos gaisrą.

Su Kuosaite atsisveikinom labai nuoširdžiai. Žygyje 
per Baltarusiją su jąja susidraugavo visi partizanai. Nie
kad nepavargstanti, linksma, drąsi, ištverminga, ji lygiai 
su vyrais nešė kulkosvaidžių diskus, radijo aparato bateri

1 Pumputis—; slapyvardė. Tikroji pavardė — Vaclovas Minkevi
čius.
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jas, sprogstamąją medžiagą. Nieks negirdėjo iš jos lupų 
nuovargio aimanos, baimės šūksnio. Tai buvo tikra nar
sios lietuvių liaudies dukra.

— Lik sveika, Maryte. .. — tariau jai.
— Laimingai ir tau, Vladai, — atsakė ji.-—-Kovosim 

komjaunuoliškai. O susitiksim laisvoje Tarybų Lietuvoje. 
Jeigu kuris iš mudviejų ir žūtų, mūsų liaudis vis tiek taps 
laisva.

Tai buvo paskutiniai Marytės žodžiai, pasakyti man.

„VILNIAUS’’ BŪRYS VEIKIA

Išžygiavome į Adutiškio miškus. Kelias buvo neleng
vas —- balos, upeliai, patižę keliukai.

Pradžioje krūvį vežėme iš valstiečio pasiskolinta brič
kele, o vėliau, priėję lygumas ir vokiečių saugomą zoną, 
viską susikrovėme ant pečių. Jūs galite įsivaizduoti, ko
kiu spartumu mes ėjome, jeigu kiekvienas partizanas tu
rėjo apie penkiasdešimt kilogramų nešulį. Be savo ginklų, 
mes gabenome atsarginius šautuvus, automatus ir sprogs
tamą medžiagą septyniems traukiniams sunaikinti.

Mūsų vadas Grigas pasakojo apie būsimą prieglobs
tį — Adutiškio miškus. Jis kalbėjo:

— Prieš pusantro mėnesio tuos miškus apgulė hitle
rininkai ir policija. Mano dalinys buvo priverstas pasi
traukti. Priešas mišką akėjo skersai ir išilgai. Jei ne 
aplinkui gyvenančių valstiečių parama — būtume žuvę. 
Mano grupė išsisklaidė ir slėpėsi kaimo trobų rūsiuose, 
daržinėse. Sužeistiems partizanams valstiečiai gabeno iš 
Švenčionių medikamentus. Mus maitino, perspėdavo apie 
besiartinančią kariuomenę, nurodinėjo priešams klaidingą 
kryptį.
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Adutiškio link keliavome be triukšmo, kuo tyliausiai, 
naktį apeidami gyvenamuosius punktus. Grigas perspėjo:

— Ir miške, draugai, teks gyventi labai atsargiai ir 
budriai. Nežinia, kada fašistai sugalvos grįžti.

Netoli Adutiškio naktį priėjome upelį. Jis turėjo apie 
devynis metrus pločio.

— Gal perbrisim? •— pasakė Ražas.
— Vandens iki kaklo, — atsakė Grigas. — Šitas vie

tas aš gerai žinau.
Naktis buvo šalta. Kitame upelio krante juodavo ma

ža sodyba, visai prigludusi prie žemės. Partizanas Garas 
nusirengė.

—• Ieškosim valties, — tarė jis, trindamas pašiurpusią, 
liesą, nuogą krūtinę ir brisdamas į šaltą vandenį.

Paskui pūkštelėjo ir nuplaukė kiton pusėn. Pasiekęs 
krantą, jis bėgte nubėgo į miegančią sodybą. Po kiek lai
ko Garas grįžo atgal kaimiečio irkluojama valtimi. Kai
mietis, vargingos išvaizdos, neskusta barzda, apie pen
kiasdešimties metų, vilkįs suplyšusią rudine, paspaudė 
Grigui ranką:

— Kur buvote dingę?— tarė jis. — Seniai nebema
čiau. . . Na, sėskite, vyrukai, po du ... Mano gelda iškirmi
jusi. . . O matau, kad šiandien jūs turtingi. . . Ir sunkūs!

Jis smalsiai apžiūrėjo mūsų nešulius ir gana žvaliai 
ėmė permetinėti partizanus į kitą krantą.

Išaušus rytui, pasiekėme Adutiškio miškus. Smalsiai 
dairėmės po apylinkes. Diena buvo graži, saulėta, ore 
nardė kregždės ir čiurliai. Kur-ne-kur valstiečiai sodino 
bulves. Sugulėme po žydinčiu šermukšniu, pamiškėje. No
rėjom užkąsti, o mūsų krepšeliuose — nė trupinio.

Grigas tarė:
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— Aplankysiu pažįstamus. Čia yra gerų žmonių... 
Eime, Gelažūnai ir Fedko! Mano vietoje lieka Būgnas!1

Būgnas — senas Grigo kovų draugas, vidutinio ūgio, 
storas vyras, trankios kalbos— patogiai išsitiesė žolėje 
ir juokdamasis aiškino:

— Miške bus smagu. Kaimynais turėsime šernus ir 
vilkus. Mūsų namo stogas ir sienos — svyruojančios dre
bulės, alksniai, eglės. Raistuose kurks varlės... Beje! Tu
rėsime ir nemalonių pažįstamų. Čia knibždėte knibžda 
gyvačių. .. Basam nėra ko vaikštinėti.

Po valandos grįžo vadas su draugais. Jie atnešė mais
to dviem dienom: duonos, sūrio, lašinių, sviesto, pieno.

— Ar aš nesakiau, kad žmonės geri? . . Liaūdis mus 
maitina ir dengia.

Prašvitus pakilome žygiui. Aukštai sukos vanagai, 
miško tankumynuose suokė lakštingalos, iš balų purpte
lėdavo išgąsdintos laukinės antys. Po kojomis šmėkštelė
davo rainos gyvatės.

Ražas nusilaužė ilgą lazdą ir ja pokštelėdavo per sku
bantį pasislėpti šlykštų gyvatės kūną.

—- Kad taip čia būtų fašistas!— kalbėjo jis. — Vieno 
jau ir nebėra...

Vidurdienį pasiekėme numatytą vietą.
—- Čia bus „Vilniaus” bazė, — tarė Grigas.
Vadas tuoj paskirstė žmones ištisos paros sargybai. 

Sargybiniai privalėjo stovėti poros kilometrų atstume nuo 
bazės ir atidžiai sekti.

— Nuo sargybinių budrumo priklauso visų bazės žmo
nių likimas, — tarė rimtu balsu Grigas.:—Jei geri sargy
biniai, fašistai niekad mūsų neužklups netikėtai.

'Juozas Būgnas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Juozas B,ag- 
donns.
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Pirmasis darbas, kurio čiupomės — šulinio kasimas. 
Vanduo buvo negiliai. Kad negriūtų žemė, išrauston duo
bėn įkalėme keturis kuolus ir išpynėme šakomis. Partiza
nai katiliukais sėmė vandenį ir malšino troškulį. Vanduo 
atrodė skanus.

Kiti vyrai pastatė iš šakų dvi palapines ir atskirą san
dėlį produktams. Spynos ir rakto, žinoma, tas sandėlis 
neturėjo. Bet jų ir nereikėjo. Būrio žmonės sudarė kovin
gą, draugišką, drausmingą kolektyvą. Vėliau, ne kartą 
atsidūrę sunkiose sąlygose, mes dalijomės paskutiniu sau
sos duonos kąsneliu.

Greit virėjas Saša pakvietė pietų. Tą dieną kiekvienas 
gavo po pusę kareiviško katiliuko virtos su mėsa sriubos 
ir po stiklinę karšto pieno. Valgėme sugulę pievelėje.

Miegojome naujose palapinėse. Aplink ošė senas miš
kas. Tankmėje subrazdėdavo nežinomas žvėriukas, išėjęs 
medžioklėn. Medyje retkarčiais suplasnodavo užsimiego
jęs paukštis. Iš pelkių slinko vėsuma. Bet partizaniškas 
miegas buvo tvirtas ir saldus. Tik sargybiniai budėjo.

Aušo rytas. Prasidėjo antroji diena „Vilniaus” būrio 
partizanų bazėje.

*  *  *

— Vladai, — tarė kartą Grigas, — tu baigei sprogdin
tojų kursus. Padirbėk su žmonėmis, kurių pavardes tau 
tuoj pasakysiu. Tegul jie pasimoko, kaip sprogdinti trau
kinius ir kitus karinius objektus. Po poros dienų tie žmo
nės parodys žinias praktikoj.

— Jie eis sprogdinti? — paklausiau.
— Taip.
— Draugas vade! — ėmiau karštai prašyti Grigą. — 

Siųskite ir mane.
Grigas nusijuokė:
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— Gerai! — tarė jis. — Jei per vieną arba, daugiausia, 
per dvi dienas parengsi sprogdintojų grupę, tada leisiu 
ir tave. Sutarta?

— Aš pamokysiu ne tik tuos žmones, kurie bus siun
čiami, bet ir visus. Visus partizanus. Sprogdinti reikia 
mokėti kiekvienam. Vienam žuvus, kiti galės stoti jo vie
ton.

Grigas sutiko.
Su dideliu džiaugsmu ėmiausi darbo. Aš aiškinau par

tizanams apie sprogdinimo medžiagas, kapsulius-detona- 
torius, minas, apie traukinių sprogdinimo būdus. Čia pat 
pievoje mes dėliojome elektrinio ir mechaninio veikimo 
minas, imitavome bėgius, artėjantį priešo ešeloną. Grei
tos, tikslios ir ryžtingos partizanų rankos tas minas padė
davo ir nuimdavo.

Per dvi dienas kursai buvo baigti. Nerimdami laukėme 
Grigo įsakymo išžygiuoti.

Parengiau sprogstamąją medžiagą.
„Vilniaus“ būrio vadas Grigas pranešė, kas dalyvaus 

sprogdinant priešo traukinį.
—• Grupę sudaro penki žmonės, — kalbėjo Grigas. — 

Vyksta Garas, Gelažūnas, Mėlenytė1, Kurmelis. Vadovau
siu aš.

Apsiginklavome gerai. Kiekvienas iš mūsų turėjo po 
automatą, pistoletą, po dvi granatas. Garas nešė lengvąjį 
kulkosvaidį.

Atsisveikinę su bazėje liekančiais draugais, mes išžy
giavome vakarų kryptimi.

Adutiškio miško pakraštyje atsidūrėme temstant.
— Mums reikalingas geležinkelis yra už aštuonių de

šimčių kilometrų, — tarė Grigas. — Eisime kaip galima

1 Mėlenytė — slapyvardė. Tikroji pavardė — Jadvyga Visockaitė.
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tiesiau — mažai važinėjamais keliukais, takais, o daž
niausiai ir be jokių kelių, taip, kaip veda akys ir kom
pasas.

Per naktį mes nuėjome dvidešimt du kilometrus. Gri
gui šios vietos buvo pažįstamos. Čia jis vaikščiojo anks
čiau, sprogdino traukinį, sunaikino vokiečių radijo stotį, 
įvykdė daug kitų kovos uždavinių.

Sprogstamąją medžiagą, šovinius ir kulkosvaidžio dis
kus nešti buvo nelengva. Nešuliai stabdė žygiavimo grei
tį. Kartais tekdavo paimti iš ganyklos arklį, užmesti ant 
jo nugaros minas ir taip vestis su savimi dvejetą trejetą 
kilometrų. Priėję kitas ganyklas, tą arklį supančiodavome, 
kad jis kur nenuklystų, o skolindavome k itą ...

Kai kelio kryptis darydavosi neaiški, stabtelėdavome 
ir išskleisdavom apsiaustą-palapinę. Jąja apdengdavome 
vadą. Jis įžiebdavo degtuką, išskleisdavo žemėlapį ir nu
statydavo vietovę. Paskui vėl leisdavomės tolyn, tiesiai 
per laukus, balas, krūmynais.

Iš ryto buvome Adutiškio valsčiuje, Melkūnų kaime. 
Grigas užvedė pas jam gerai pažįstamą valstietį Poznia- 
kovą.

Žilas, didele barzda šeimininkas, apie septyniasdešimt 
metų amžiaus, visus sutiko lyg tėvas. Partizanai Poznia- 
kovo namuose lankydavosi dažnai. Jo keturios dukterys 
ir du sūnūs nuolat pagelbėdavo liaudies keršytojams.

Pozniakovai paruošė pusryčius ir nuvedė ilsėtis į dar
žinę ant šieno. Mūsų sargybiniai, kas dvi valandos keis
damiesi, pro plyšį stoge budriai sekė apylinkes, kad staiga 
neužkluptų hitlerininkai. Be to, mus saugojo ir valstiečio 
šeima. Vaikai pasklido aplink sodybą, ganydami karves. 
Dukterys išėjo neva dirbti į atskirai esančius daržus. Pa
stebėję policiją ar kareivius, jie būtų tuoj perspėję mus.

Pastebėjau, kaip senis Pozniakovas apie kažką šnibž
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dasi su Grigu. Mūsų vadas pritariamai kelis kartus link
telėjo galva ir davė jam kažkokius nurodymus.

Po pietų šeimininkas atvedė du nežinomus jaunus vy
rus. Abu jiedu buvo neįtikinamai nuplyšę, basi, išvargę. 
Kurį laiką su tais vyrais šnekučiavosi mūsų vadas, įdė
miai klausydamas jų pasakojimo ir apiberdamas klausi
mais. Pagaliau jis tarė:

— Gerai! Aš priimsiu jus į savo būrį.
Susipažinome su naujokais. Juodu buvo pabėgę iš be

laisvių stovyklos raudonarmiečiai. Ilgą laiką vaikinai 
braidė po aplinkinius miškus, ieškodami partizanų. Poz- 
niakovas, juos patyrinėjęs, priėjo išvados, kad vyrukai 
dori ir nėra pasiųsti hitlerininkų.

— Atsarginių ginklų jums apginkluoti neturim, — 
kalbėjo Grigas naujai priimtiesiems. — Teks kol kas apsi
eiti be jų . ..

—• Pas priešą rasim, — drąsiai atšovė Kolia.
—■ O dabar mes galim nešti jūsų krovinius, — pasi

siūlė Saša.
Tokie pagalbininkai buvo reikalingi. Mes sudarėme 

juodviem patogius nešulius. Grigas įsakė visiems nuo jų 
nenuleisti akių. Pirmasis kovos krikštas galutinai įrodys, 
ko jie verti.

* * *

Valstietis Pozniakovas papasakojo, kas darosi mano 
gimtuose Švenčionyse ir apylinkėse. Pasakojimas sujaudi
no ligi širdies gelmių. Baisi fašistinė letena naikino žmo
nes, ardė jų neseniai žydėjusią laimę, griovė visa tai, kas- 
buvo sukurta tarybiniu laikotarpiu.

—■ Hitlerininkai šaudo žmones Švenčionių kapinėse, — 
pasakojo Pozniakovas. ■— Neseniai jie nužudė grupę mies
to šviesuomenės: daktarą Kovarskį, chirurgą Miklaševi-
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čių, profesorių Sirotinskį ir kelis mokytojus iš lietuvių 
gimnazijos... Nužudė ir Markovo senelį. .. O Šireika, 
prieš mirdamas, pats nudobė vieną budelį. . .

— Koks Šireika? Bronius?
— Tas pats!
Aš išgirdau smulkmenas apie vieno mano geriausių 

jaunystės draugų žuvimą. Juk kažkada mudu su Šireika 
ėjome ieškoti laimės, darbo ir duonos į Vilnių. . .

Šireika tarybiniais metais tapo komjaunuoliu. Jis kal
bėdavo jaunimo susirinkimuose apie naują, gražų ir dide
lį gyvenimą, kuris, lyg skaidri saulė, sužibo Lietuvoje, 
atkūrus tarybinę santvarką.

Hitlerininkai Sireiką suėmė. Kartu su dvidešimt ke
turiais kitais suimtaisiais jis buvo nuvarytas į kapines. 
Ten jau gulėjo krūva kastuvų. Fašistų karininkas įsakė 
pasmerktiesiems išsikasti sau duobę. Bronius Šireika 
(kaip dabar aš jį matau — aukštą, judrų, su šypsena vei
de, pasiryžusį kiekvienu metu visu kuo padėti draugui) 
atsisuka ir žengia prie kareivių grandinės.

—• Sau duobės aš nekasiu! ■— surinka jis, staiga iš
traukia iš vieno hitlerininko šautuvą, smogia buože fašis
tų karininkui per galvą. Ištaškytais smegenimis budelis 
susmunka lyg maišas.

—- Tegyvuoja Tarybų valdžia! — šūktelia Šireika. •— 
Valio Raudonoji Armija!

Kaip įsiutę žvėrys užpuolė jaunuolį kareiviai. Jie jį 
badė durtuvais, o paskui, jau nebegyvam, nukirto galvą. 
Po to fašistai sušaudė ir visus kitus suimtuosius, nelauk
dami, kol tie išsikas duobes, matyt, bijodami maišto.

— Nužudyti —■ nužudė... — kalbėjo Pozniakovas. — 
O neapykanta tironams žmonėse išaugo dar didesnė... 
Fašistai naktį pavieniui nevaikščioja. Be ginklų jų taip 
pat nepamatysi. . . Bijo jie liaudies, kaip vilkas spąstų. . .
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— Ką veikia mano motina, sesuo ir broliai Švenčio
nyse? Ar jie gyvi? O gal ir juos ištiko panašus likimas?

— Taviškių aš nepažįstu, — atsakė Pozniakovas. — 
Bet tų, kurių vyrai ar broliai evakavosi į gilumą, arti
mųjų okupantas negaili. Labai daug išvežė į Vokietiją, kiti 
sėdi kalėjime ir lageriuos. . . Nemažai jau ir po žeme 
ilsisi. . .

Aš paprašiau vadą, kad leistų man į namus parašyti 
laiškutį. Pozniakovas, girdėjęs mano prašymą, tarė:

— Švenčionys netoli. Bus lygiai dvidešimt kilometrų. 
Laišką galėtų maniškė Ksenia nuvežti. .. Mergaitė jauna, 
bet nekvaila.

Grigas pagalvojo ir sutiko.
— O ką g i.. . Nebloga mums turėti patikimus žmones 

ir Švenčionyse. Rašyk laišką. Bet tik nenurodyk, kur šiuo 
metu esi. Kitą kartą pagalvosime ir apie susitikimo suor
ganizavimą.

Išplėšęs iš sąsiuvinio lapą, parašiau:
„Mano brangieji namiškiai! Esu gyvas. Kovoju prieš 

okupantus. Sesuįė Ona toli nuo čia. Ji gyva, sveika. Kaip 
laikotės? Parašykit, kur broliai? Mergaitė, įteikusi šį laiš
ką, visiškai patikima. Sekantį kartą su ja galėsite atva
žiuoti pas mane. Bronius.”

Pozniakovo duktė Ksenia pasikinkė arkliuką ir išva
žiavo. Vakare ji laimingai sugrįžo ir papasakojo viską, ką 
matė, girdėjo.

Mano šeima gyva! Jaunesnioji sesutė Regina sėdėjo 
tris mėnesius kalėjime. Dabar paleista. Brolis Silvestras 
dirba geležinkelio darbininku. Motinėlė, Ksenios žodžiais, 
nors ir pasenusi, bet dar judri.

—- O kiek buvo džiaugsmo ašarų, kai motina ir Regi
na išgirdo, kad Bronius gyvas! — pasakojo Ksenia. — 
l'noj pat norėjo susiruošti ir atvykti čia. Bet aš sakiau,
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kaip man liepėte — laukite birželio pabaigos arba liepos 
pradžios. Tada pasimatysit!

— Bet jūs nė žodelio nepapasakojote apie brolį Balį?
Ksenia pasižiūrėjo keistomis akimis ir tyliai atsakė:
— Jo nėra namuose.
— Kurgi jis? — sušukau nusigandęs. — Argi jis ... — 

savo minties nedrįsau garsiai ištarti.
— Balį išvežė Vokietijon.
Ryšininkė dar papasakojo, kad Švenčionyse visi kalba, 

esą aš žuvęs karo pradžioje, Vilniaus bombardavimo metu. 
Dėl to šeima, palyginus, mažai nukentėjo. Tačiau, jeigu 
okupantai sužinotų, jog sesuo Ona evakavosi šalies gi- 
lumon, o Bronius —- partizanų eilėse — mano šeimai tada 
jau nebeišvengti sunaikinimo.

Vakare išvykome toliau. Grigas man tarė:
— Taviškiai bus mūsų partizanų būrio ryšininkais 

Švenčionyse. Sekantį kartą aš išsikviesiu juos ir pasikal
bėsim. Kova, Vladai, stiprėja. Reikia įtempti visas jėgas, 
burti liaudį. Su tavo šeimos pagalba mes susirišime su 
daugeliu gerų žmonių Švenčionyse.

* * *

Naktį nuėjome penkiolika kilometrų. Sustojome pas 
partizanų draugą miškininką Albiną Guigą, gyvenusį 
Švenčionių apskrityje, netoli Neveriškių kaimo. Šeiminin
kas mus maloniai priėmė. Įsitaisėme daržinėje. Joje pra
leidome visą dieną, o sutemus užsimėtėme nešulius ant 
pečių ir išėjome toliau į vakarus.

Guiga mus palydėjo. Jis plačiai papasakojo apie ne
apsakomus hitlerininkų žiaurumus. Krauju buvo apšlaks
tytas kiekvienas Švenčionių apskrities kaimas. 1942 me
tais patriotai mirties bausme nubaudė Hitlerio vietininką, 
komendantą fon Beką, išsigimusį sadistą ir budelį. Oku
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pantai atsikeršydami gaudė iš kaimų vyrus ir be jokio 
teismo dvi dienas — gegužės 20—21 d. — šaudė. Fa
šistų baudžiamieji būriai važiuodavo keliais, sugrieb
davo laukuose dirbančius valstiečius ir, nusigabenę į 
Švenčionis, tą pačią dieną sušaudydavo. Daugeliu atvejų 
jie žudė žmones čia pat, kaimo gatvėse arba bažnytkai
mio aikštėse. Ypač nukentėjo Veličkų, Sobolkų, Sudaičių 
kaimų gyventojai, o taip pat Adutiškio, Švenčionėlių, Lin- 
tupių miestelių vyrai. Apskrityje žvėriškai buvo sunaikin
ta daugiau kaip penki šimtai žmonių. Kelis tūkstančius 
valstiečių išvežė į Vokietiją katorgom

Klausant to, kas vyko gimtinėje, mūsų širdyse kaupė
si dar tvirtesnis noras kovoti prieš pavergėjus.

— Mūsų tikslas tik vienas, — pasakė Grigas. — Ko
vosime ligi paskutinio kraujo lašo, ligi valandos, kai Lie
tuva vėl bus laisva ir tarybinė.

Vadas išreiškė mūsų mintis, norus. Nėra kelio atgal! 
Arba žūsime, arba laimėsime!

* * *

Liepos mėnesio pabaigoje mes atžygiavome į Pabra
dės—Švenčionėlių rajoną, per kurį ėjo geležinkelio šaka, 
jungianti Vilnių su Daugpiliu.

Grigas sustabdė mūsų grupę apie dešimt kilometrų 
nuo geležinkelio. Stovyklą įsitaisėme tankiuose krūmuose. 
Aplink kvepėjo baltakarkliai, alksniai. Prilaužėme šakų 
ir užmaskavome mūsų stovyklą. Buvo vidurdienis. Nu
sprendėme čia pragulėti visą dieną. Tolumoje buvo gir
dėti einančių ešelonų bildėjimas.

Vadas tarė:
— Žinot, kur jie skuba? [ Leningrado frontą. Sis ge

ležinkelis fašistams turi didelės reikšmės. Tai arterija, 
maitinanti šiaurės rytų frontą.
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Jadvyga Mėlenytė ant apsiausto-palapinės išdėliojo 
visą mūsų maisto atsargą: duoną, sūrį ir truputį kumpio. 
Maisto vos pakako vieniems pusryčiams. Vidurdienį, kai 
kaitra ypač sustiprėjo, o dalis partizanų jau saldžiai 
knarkė, Grigas nusimetė švarką ir tarė:

—• Vladai! Nusiimk švarką, visus diržus, šovinines... 
Paėjėsime žvalgybom

Vadas atsiraitojo marškinių rankoves, kišenėn įsidėjo 
dvi kiaušinines granatas, įsikišo užtaisytą pistoletą. Tą 
pat padariau aš. Mudu ėjome per mišką neskubėdami, lyg 
uogaudami, dairydamiesi į visas puses. Grigas kalbėjo:

— Naktį turėsime padėti dvi minas. Vieną delsiamo 
veikimo, o antrąją — akimirksninio. Minoms susprogus, 
trauksimės į bazę.

Po pusantros valandos mudu atsargiai priėjome prie 
pat geležinkelio. Saulė karštai spigino. Dangus buvo 
giedras, šviesus, mėlynas. Pievose žydėjo laukinės gėlės, 
dū-zgė bitės. Akys gėrėjosi, o širdis džiaugėsi puikia Lie
tuvos vasara. . . O kad nebūtų į mūsų žemę įsiveržę pra
keikti fašistai! Šiais metais valstiečiai būtų surinkę gau
sų derlių, miestuose vyktų statybos, pionierių stovyklose 
būtų džiūgavę laimingi vaikai...

Viso to dabar nėra. Karas siaučia mūsų tėvynėje. Su
naikinimą, mirtį, vergovę atnešė fašistai į brangiąją Ta
rybų žemę. Tebūnie jie tūkstantį kartų prakeikti!

Mudu su Grigu susėdome po aukšta, išsišakojusia 
egle.

— Vieta puiki! — šnibžda vadas. — Išsirinkau ją ir 
neapsirikau...

Taip, vieta iš tikrųjų gera. Priešais mus styro aukštas 
pylimas. Susprogdintas ešelonas turi garmėti žemyn, lyg 
į bedugnę.

— Tik saugoja gyvatės stipriai!
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Mes matėme vienoje geležinkelio pusėje, maždaug už 
dviejų šimtų metrų, ilgalaikį sutvirtinimo taškų, iš rąstų, 
žemės, akmenų, apvestą spygliuotomis vielomis. Iš jo 
žvelgė tamsios šaudymo angos. Toks pat įtvirtintas taš
kas buvo matyti ir kitoje pusėje. Pro žiūronus mes įžiūrė
jome net apkasuose esančių kareivių veidų bruožus. Py
limu vaikščiojo patruliai. Pasižiūrėję į laikrodį, nustatė
me, kad ešelonai į fronto pusę ėjo kas dvidešimt minučių. 
Tokiais pat intervalais grįžo ir atgal — tušti.

Iš nesiliaujančio traukinių judėjimo buvo aišku, kad 
ši plieninė magistralė labai svarbi priešui. Jeigu joje ju
dėjimą sutrukdytų tik valandai, kiek ešelonų užsikimštų 
stotyse, kiek sviedinių, ginklų, rezervų nustatytu laiku 
negautų frontas. . .

Mes ilgai gulėjome prie pylimo, sekdami kiekvieną 
smulkmeną.

— Seniai galvoju, kaip būtų gera sudaužyti elektros 
stotį Švenčionyse. Visa eilė įmonių iš jos gauna energiją. 
Įmonės gi dirba Hitlerio frontui. Atėmę joms energiją, 
mes atimsime iš fronto viską, ką jis šiandien iš jų gauna! 
Žinoma, tai sunkus uždavinys. Elektros stotis pačiame 
mieste. Aplink sargybos, kareivinės, gestapas... Antras 
svarbus punktas, kuriame galėtume smogti priešui — tai 
durpynas prie Švenčionių. Girdėjai, ką ten dabar daro 
vokiečiai?

Ir Grigas papasakojo, kad į durpyną vokiečiai privežė 
daug stiprių mašinų. Į ten jie varo aplinkinių kaimų žmo
nes dirbti. Durpyne darbas verda. Kuras gabenamas į fab
rikus, kurie taip pat gamina frontui.

— Ateis diena... — kalbėjo vadas. — Dar labiau su- 
stiprėsime. Mūsų rankos pasieks ne tik durpynus, elekt
rinę, bet ir daugybę kitų objektų. Dar pažins mus oku
pantai! ..
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Geležinkelio linija nutarškėjo motorinė drezina su ka
reiviais. Grigas linksmai mirktelėjo:

—- Jie saugoja savo kelią neblogai. Bet naktį mes 
nuplausime šią arteriją! Nuplausim!

Po to Grigas pasiūlė man pasilikti vietoje ir toliau 
sekti geležinkelį, o pats kažkur nuėjo.

Laukiu valandą, dvi, tris ... Nerimas suspaudė širdį. 
Kur dingo vadas? Gal jis pateko į patrulių nagus. Nebeiš
kęsdamas aš pašokau ir ėmiau jo ieškoti pamiškėse. Ma
no pastangos buvo bergždžios. Grigas dingo lyg į van
denį. .. Sukandęs dantis grįžau atgal, į seno posto vietą. 
Nusprendžiau — niekur nesitrauksiu. Vadas mane čia pa
liko, čia ir budėsiu.

Staiga pro išbetonuotą skylę, ėjusią apačia pylimo ir 
skirtą vandeniui nubėgti, išlindo karvė, o paskui pabiro 
avys. Išdžiūvusia upelio vaga piemenukas varė kaimenę 
į pievą, kurioje aš kiūtojau po egle.

Berniukas atsisėdo nuo manęs gal už penketo metrų. 
Jis ėmė žaisti, smaigydamas į žemę peiliuką. Bet pasiro
dė, kad aš buvau gerai užsimaskavęs: vaikas šalia manęs 
išbuvo gal apie valandą ir nepastebėjo. Paskui jis nusi
varė gyvulius toliau.

Apie šeštą valandą vakaro, kai man nuo alkio rietėsi 
nugarkaulis, išgirdau kažką tyliai švilpaujant:

—• Psss... psss... psss...
Krūmuose pasigirdo atsargūs žingsniai. Dėl visa ko 

parengiau granatą ir pistoletą. Kyštelėjo Grigo pečiai ir 
galva. Jis pamatė mane ir apsidžiaugė:

— Tu čia? O aš maniau, kad nežinia kur dingai. ..
Jis nusišypsojo ir pridėjo:
— Mano raštelį radai?
Vadas pakėlė akmenuką. Po juo gulėjo balto popie

riaus lapelis.
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„Vladai! Jeigu atsirasi, grįžk ten, iš kur atėjome..
Pasirodo, Grigas nuėjo pasižvalgyti kairiau geležin

kelio. Žvalgyboje jis užtruko, o tuo metu aš pats ėmiau 
jo ieškoti. Mudu prasilenkėme. Paskui jis parašė raštelį ir 
vėl nuniro pasidairyti.

. . . Greit visa mūsų grupė priartėjo prie geležinkelio. 
Stasys Grigas šnabždomis įsakinėja draugams užimti ko
vos poziciją.

— Kurmelis su Gelažūnu deda miną! .. Garas su 
kulkosvaidžiu iš dešinės dengia. . . Apačioje su automatu 
stos Mėlenytė!

Pats Grigas netoli musų. Jis taip pat rankoje laiko 
užtaisytą automatą. Tą akimirką, jeigu miną dedant pasi
rodytų priešo sargyba, grupė smogtų sutelkta ugnimi ir 
pridengtų minuotojų atsitraukimą.

Netoli-girdėti artėjąs traukinys.
— Nespėsim! Šitą praleist! — šnibžda vadas. — Jam 

tik praėjus —• ant pylimo!
Žvangėdamas praūžė sunkus ešelonas. Iš garvežio 

kūryklos pabyra kibirkščių lietus. Pakyla dulkių debesys. 
Naktis šilta, dangus tamsus tamsus. Ir girdžiu:

— Viršun! . .
Pirmą kartą savo gyvenime atsargiai šliaužiu pylimo 

link sprogdinti priešo ešelono. Iš kairės nuo manęs neat
silieka Gelažūnas. Jis neša sprogstamąją medžiagą, o aš 
miną ir kapsulį-detonatorių.

Vieta, kurią išrinkome, nebloga. Tiesiai į stataus py
limo viršų veda mediniai laipteliai, naudojami kelio tar
nybos.

Mudu jau viršuje. Aš priklaupiu prie pabėgio. Rankos 
Ima virpėti nuo nervų įtempimo. Nuo neatsargaus judesio 
mina gali sprogti mūsų rankose. Gelažūnas pasideda ša
lia bėgio automatą.
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— Vladai! Neskubėk... Atsargiai... — šnibžda jis 
man. — Nesinervuok...

Padrąsiną draugo žodžiai veikia raminančiai. Minu
tei stabteliu. Įkvepiu oro. Jaučiu, kaip veidą plauna smul
kus lietus. Nors tamsu, bet norisi, kad būtų dar tamsiau. 
Labai didelis girdimumas. Pasigirsta ateinančių sargybi
nių žingsniai. Jų kaustyti padai atsimuša į pabėgius ir 
žvyrą. Aš dar labiau skubu. Mina buvo padėta.

Susilenkę, nešdami nereikalingą smėlį, neriame laip
teliais žemyn.

— Viskas tvarkoj?— klausia apačioje Grigas.
— Be abejonės! Ešelonas lėks po velnių!
Vadas įsako mūsų grupei atsitraukti nuo pylimo. Nu

ėjus šešis šimtus metrų, jis trumpais žodžiais pranešė 
tolesnį uždavinį:

— Privalome prisėlinti ir padėti dar elektrinio veikimo 
miną. Pirmiausia tegul priešas susprogs nuo jo s... O nuo 
šitos — kurią tik paguldėme — jis išlėks dieną vėliau, jau 
sutvarkęs kelią ir vėl bandąs važiuoti fronto pusėn...

Šliaužiame per retą miškelį. Pakyla vėjas. Būdami du 
šimtus metrų nuo pylimo, išgirstame artėjančio traukinio 
triukšmą.

—• Fronto pusėn! — sako linksmai Gelažūnas. — Ant 
pylimo!..

Vadas minutei mus sustabdo. Jis pats klausosi ir nori 
įsitikinti, ar tikrai traukinys eina fronto kryptimi (tušti 
ešelonai mums neįdomūs!). Stiprus vėjas kliudo nusta
tyti tikslią garso kryptį...

— Tvarkoj! Iš Pabradės eina! — galų gale taria Gri
gas. —- Pirmyn, bičiuliai!

Su Gelažūnu vėl atsiduriame ant pylimo. Darbas se
kasi žymiai geriau. Minos nereikia kasti. Rankos įpratu- 
sios, nervai tvirtesni... Viską baigėme per penkiasde-
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Mini sekundžių. Pasirodo apgesusios garvežio akys. Gar
vežys meta pusiau dengtais žibintais silpną šviesą prieš 
avė ir dusliai pukši. Ešelonas sparčiai artėja. Nušliaužę 

algai, mudu prisijungiame prie draugų. Traukinys skuba 
vis arčiau ir arčiau...

— Dar keturios minutės... Trys... Dar dvi, — skai- 
c i i loja Gelažūnas... — Jau ...

Ešelonas praeina ir rieda tolyn. Mes stovime apkvaišę 
ir nusivylę. Mina nesprogo.

— Kažką ne taip padarėte, — tarė sausai ir gana pik
iai Grigas. Garas ima taip pat purkšti:

— Blogai padėjote...
— Ne!— atsakiau. — Miną padėjau gerai.
—■ Gerai padėjai, o fašistai sveiki nuvažiavo, — prie

kaištauja Garas.
— Baigti nereikalingas kalbas... — tarė trumpai Gri

gas. — Dar ne viskas žuvo! Ešelonas susprogs ant mūsų 
antrosios minos. Klausykit. Dabar jis prie jos artėja...

Mes laukiame sprogimo su didžiausiu nerimu. Bet vėl
ini. . . Ir per antrąją miną traukinys nuvažiavo sveikas. 
Tolumoje nyksta jo dundėjimas. Stovime nuleidę rankas. 
Kartus jausmas graužia širdį. Nepasisekė. Abu užtaisai 
nesprogo.

Grigas galvoja minutę, dvi. Visi tylime. Jaučiu, kad 
draugai labai nepatenkinti. Paskui vadas taria:

— Pirmiausia reikia sužinoti, kodėl nesprogo elektri
nė mina. Kodėl?

Nusivylęs ir sutrikęs aš einu prie pylimo. Mane seka 
Gelažūnas. Jis taria pusbalsiu:

— O gal padarėme klaidą?
-  Ne! — atsakau aš jam. — Klaidos nebuvo. Čia kas
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O man pačiam spaudžia širdį — kodėl taip atsitiko? 
Kodėl minos nesprogo? Aš spėlioju •— gal būt, tolas blo
gas. Elektros baterija apgavo? Laidai nutrūkę. . . Kapsu
liai netikę?

Šliaužiame su Gelažūnu ant pylimo. Reikia užtaisą iš
minuoti, miną pasiimti ir vėliau pabandyti ją panaudoti 
ne elektriniu, o kitu būdu. Žinau, kad išminavimo dar
bas — labai pavojingas. Menkiausias laidų prisilietimas 
prie bėgių gali duoti kontaktą ir čia pat susprogdinti už
taisą. Bet mina mums brangi. Nepaprastai brangi. Ją ant 
savo pečių nešėme iš Rasonų rajono, beveik penkis šim
tus kilometrų. Ji skirta naikinti fašistams. Ji negali pa
tekti į priešo rankas sveika. Aš prisilenkiau prie bėgių ir 
atsargiai žiūriu, kas su jąja atsitiko. Kodėl ji nesprogo? 
Matau! Traukinio ratai prispaudė laidus prie bėgių. Izo
liacija buvo per stora.

Susikaupiu ir vienu staigiu judesiu atidalinu kapsu- 
lį-detonatorių nuo tolo. Pirmoji pavojaus akimirka praėjo. 
Gelažūnas paima tolą, o aš nešu kapsulį ištiesta ranka, 
kaip galima toliau nuo savo veido ir kūno. Mes leidžiamės 
nuo pylimo žemyn. Staiga tvykstelia prieš mano akis ug
nis. Trenksmas, panašus į tai, lyg būtų prie pat ausies iš
šauta, apkurtina mus. Pajuntu deginantį skausmą. Pirš
tai pasidaro drėgni. Kraujas! . . Kapsulis-detonatorius 
susprogo mano rankose!

Jeigu jis būtų sprogęs minutę anksčiau, kai aš jį ati
dalinau nuo minos, šiandien man nebetektų rašyti šių 
atsiminimų... Kapsulio skeveldros sužalojo mano kairią
ją ranką, šoną, koją... Sukandęs dantis ir padedamas 
draugų, apvyniojau bintu žaizdas. Nešdami miną, mes 
traukiamės nuo geležinkelio. Nelinksma, prislėgta nuo
taika. Praeiname apie du kilometrus. Mėlenytė sako:

— Rodos, vėl eina traukinys.
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Musų grupė atgyja. O gal? Gal šį kartą?. . Juk po pa
bėgiu tebeguli viena nesprogusi mūsų mina. Gal būt, pir
masis ešelonas buvo lengvai pakrautas ir nepajėgė nu
spausti sprogdiklio. Gal šitas traukinys yra sunkesnis.

Laukiame... Ir šis ešelonas pereina sveikas.
— Jūs, tur būt, neištraukėte saugiklio? — sako nusi

vylęs vadas.
— Ištraukiau! — tikinu aš.
— Padėjom gerai! — tvirtina Gelažūnas.
Bet jaučiu — draugai mumis nebetiki. Dingo visa nak

tis, uždavinys neįvykdytas, praradome m iną... Jos dabar 
iš po pabėgio dienos metu jau nebeiškasi...

— Atsitrauksim miško gilumon, •— sako Grigas. — 
Dieną pailsėsime, o naktį vėl pabandysime. . .

Mano lūpos sukepę, jaučiu didžiausią troškulį. O van
dens nėra. . . Braukiu nosine per rasą ir ją čiulpiu. Eina
me nekalbėdami, niūrūs. Išsirinkę tankius krūmus, su
griūname ir tuoj užmiegame. Sargybiniai keičiasi kas 
dvi valandos.

. . .  Staiga krūpteliu ir atmerkiu akis. Šviesu. Saulėta. 
Trenksmas, lyg griaustinio dundėjimas, drebina mišką. 
Naujas trenksmas! Išgirstu pilną džiaugsmo sargybinio 
Mėlenytės balsą:

— Mūsų mina sprogo! Sprogo!
Partizanai ligi vieno pašoko. Geležinkelio pusėje 

driokstelia dar kartą. Girdisi traškėjimas, ir žvanga gele
žis. Mėlenytė susijaudinusi pasakoja:

- Ką tik ėjo traukinys... Ir staiga sprogimas.. . O 
dabar ten tylu. . . Girdite — jokio triukšmo. Ratų bildėji
mo nebesigirdi. . . Nuvirto...

Pasigirsta tolimas šautuvų ir kulkosvaidžių tratėji
mas. Užmiršau ir skaudančią ranką. Gelažūną ir mane 
partizanai bučiuoja, sveikina. Grigas perspėja, kad turi
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me būti nepaprastai atsargūs. Nuo geležinkelio esame 
netoli. Fašistai gali pabandyti mūsų ieškoti, o aplink miš
kas retokas.

Mes susikraustome ant nedidelės kalvelės, apaugusios 
krūmais. Išsidėstome kautynių tvarka. Tačiau nuotaika 
puiki. Susprogdinome ešeloną! Nors esame jau antra pa
ra nevalgę, bet ką tik suduotas priešui smūgis mus vis 
džiugina. Atrodo, galime išbūti be maisto ir trečią parą! 
Laukiame, kad tik greičiau ateitų naktis. Tada dar kartą 
bandysime laimę antrąja mina.

Visą dieną j fronto pusę traukiniai nėjo. Po pietų at
važiavo iš Vilniaus pusės remonto traukinys. Keltuvais 
buvo velkami į šalį sudaužyti vagonai, valomas kelias. Ir 
tik vėlai vakare vėl praėjo ešelonas Leningrado link.

— Neilgai! — džiūgavo mūsiškiai. — Tuoj jiems vėl 
duosime darbelio.

Nebepasitikėdami elektriniu minos uždegimu, šį kartą 
nutarėme sprogdinti rankiniu būdu. Ruošdamiesi nakties 
žygiui, mes girdėjome, kaip tarp medžių šakų cvinksėjo 
kulkos. Hitlerininkai šaudė į mišką visą dieną, tačiau eiti 
gilyn nedrįso.

Visiškai sutemus, vėl patraukėme geležinkelio pusėn. 
Grigas išrinko diversijai naują vietą — už trejeto kilo
metrų nuo dienos metu susprogdinto ešelono, arčiau Šven
čionėlių. Prisiartinę vieno kilometro atstumu, stabtelėjo
me. Grigas tarė:

—• Lukterėkite! Aš einu pasižiūrėti, kas darosi gele
žinkelyje.

Pasiprašiau vado, kad jis leistų ir man eiti kartu.
— Jeigu nenori duoti pailsėti sužeistai rankai — ką 

g i... eime! — atsakė Grigas.
— Mano dešinioji ranka tvarkoj, draugas vade. Aš
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l'.i ,i ruošęs įrodyti, kad ji gali nubildinti dar vieną fašistų 
ešeloną.

Na, pamatysim, — nusišypsojo vadas. — Gal tau 
pavyks. Suprantu tave, Vladai. Kraujas už kraują!

Mes gulėjome su Grigu prie pat pylimo, nekrustelėda
mi ir sekdami, kas darosi viršuje. O tenai slankiojo pai
mliai. Toje pačioje vietoje jie pasirodydavo kas dešimt 
minučių. Atrodė, kad geležinkelio apsaugą hitlerininkai 
sustiprino. Pusiaunaktį Grigas tarė:

— Aš liksiu čia, o tu eik ir atvesk visą grupę. Žiūrėk, 
kad ateidami nekeltumėte nereikalingo triukšmo.

Naktis buvo lyg tyčia tamsi tamsutėlė. Ilgai ieškojau 
saviškių, signalizuodamas sutartiniu naktinio paukštelio 
švilpavimu. Galų gale išgirdau juos atsiliepiant.

Gelažūnas džiugiai užklausė:
— Sprogdinsim?
— Sprogdinsim! — atsakiau. — Neškite greičiau mi

ną pas vadą.
Lygiai dvyliktą valandą jau stovėjome šalia Grigo. 

Jis paskirstė apsaugą ir tarė:
— Kai tik išgirsim ateinant traukinį ir patruliai nužy

giuos į sparnus, mes, Kurmeli, bėgsime ant pylimo. Miną 
padėti reikia drąsiai ir greitai!

Taip ir padarėm.
Artėjantis ešelonas buvo maždaug už aštuoneto kilo

metrų. Praėjo sargybiniai. Tyliai prišliaužėme pylimą. 
Koks aiškus šį kartą atrodė mums darbas. Reikalo žino
jimas, atkaklumas, noras kirsti triuškinantį smūgį neken
čiamam priešui darė judesius tikslius, greitus ir teisingus.

Mes ramiai padėjome miną prie bėgio, pririšome 
•progdintuvą ir nuo jo nutiesėme virvę. Už aštuoniasde- 
'.init metrų mudu sugulėme. Kiti žmonės, vadui įsakius, 
pasitraukė už šimto metrų ir pasirengė dengti mūsų atsi
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traukimą. Mina turi imti veikti tada, kai timptelėsime vir
vutę.

—■ Laikykim už virvutės abu, — pasiūlė Grigas. — 
Jeigu mano ranka sudelstų — trauk tu. Jeigu pats pavė
luotum — aš pataisysiu. . .

Grįžo patruliai. Jie ėjo keturiese, du priešais, du užpa
kalyje. Garsiai šnekučiavosi. Mudviejų širdys apmirė. 
Grigas sušnibždėjo:

— Jeigu jie pastebės mūsų miną ir sustos prie jos — 
trauksim... Gaila, ne traukinys... Bet tuščiai užtaiso ne- 
atiduosim...

Laimingi buvo tie keturi sargybiniai, kad nepastebėjo 
mūsų minos. . . Jie praėjo pro šalį ir nuėjo, užpakalyje 
savęs palikdami neabejotiną mirtį.

Ėmė palengva drebėti žemė. Sunkus ir ilgas ešelonas 
gana sparčiai slinko fronto pusėn. Garvežys ir tamsūs, 
ilgi vagonai išlindo iš už pasisukimo ir riedėjo minos link. 
Mes girdėjome, kaip vagonuose kareiviai staugė nesu
prantama kalba dainuškas. Balsai buvo tokie rėksmingi 
ir kriplūs, kad neabejotinai dauguma dainininkų padoriai 
išmaukę degtinės. . .

Mudu gulėjome kelmyne, už supiaustytos, bet nenu- 
vežtos eglės. Akys priprato prie tamsos. Matėsi priešo 
kareivių cigarečių ugnelės.

Garvežys užbėgo ant tos vietos, kur gulėjo mina. Ran
kos nesudrebėjo. Neapykanta okupantams padarė jas 
tvirtomis. Staiga mudu stipriai truktelėjome virvę.

Baisus trenksmas priplakė mus prie žemės. Ugnies 
kamuolys išsivertė iš po garvežio. Aiškiai buvo matyti, 
kaip plieninė sunkenybė striktelėjo kelis metrus į orą. Vir
šugalvyje sušvilpė skeveldros, priešakiniai vagonai taip 
pat kilstelėjo ir traškėdami ėmė griūti nuo bėgių ir maltis 
į kažkokią juodą, didžiulę krūvą. Paskutiniai vagonai už
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lipo viens ant kito. Pasigirdo klaikus vaitojimas ir su- 
/ristųjų riksmas.

Mudu stvėrėme automatus ir pasileidome bėgti per 
kirtimus j mišką. Iš apsauginių atramos taškų, įrengtų 
netoli geležinkelio, ėmė viauksėti minosvaidžiai ir bar
benti kulkosvaidžiai.

Skriejo šviečiamų kulkų sriautai. Žalios, raudonos, 
geltonos juostos pabiro j mūsų pusę. Švystelėjo viršun 
raketos. Prie geležinkelio užvirė ugninė maišatis, kurios 
aidas skambėjo miške. Atrodė, jog šaudo j mus iš visų 
pusių.

Bet mes tvarkingai traukėmės, visi partizanai buvo 
labai linksmi. Biro kandūs žodeliai fašistų adresu. Tik 
priėję balas atsiminėme, kad visi jau pusę dienos negėrę. 
Neskanus vanduo pasirodė visai neblogas. Priėjom žirnių 
lauką. Jie buvo nesubrendę, bet rovėme ir valgėme.

Vėl išgirdome traukinį, dabar iš fronto pusės. Iš karto 
neatkreipėme ypatingo dėmesio. Geležinkelis toje vietoje 
dvivėžis. į vieną ir į kitą pusę judėjo traukiniai. Staiga 
stabtelėjome. Nakties tyloje aiškiai girdėjosi, kad suskam
bėjo, sudundėjo geležis. Traukinio triukšmas nutilo. Jį 
pakeitė mums jau pažįstamas lūžtančių vagonų tratėji
mas.

—- Vyrai! — suriko Garas. — Bet juk tai traukiniai 
susidūrė!

-— Ant mūsų susprogdinto traukinio užšoko!
— įsirėžė vienas į kitą!

Valio! Viena mina du traukinius paguldė!
Skubėjome žygiuoti toliau į rytus. Neabejojome, kad 

per vieną parą mes gerokai pakenkėme fašistams. Jie ga
lėjo ryt imtis miško valymo. Reikėjo nerti į saugesnes 
virtas.
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Anksti rytą mūsų grupė jau buvo praėjusi nuo diver
sijos vietos apie dvidešimt kilometrų. Pas nepažįstamą 
valstietį Peršukšto kaimelyje gavome pieno indą ir kepa
lą duonos. Nenorėdami gaišti, pavalgėme eidami, o indą 
palikome valstiečiui prižadėtoje vietoje, pamiškėje, netoli 
jo namų. Gerokai praaušus, atėjome prie nedidelio Šven
čionių apskrities miestuko Strūnaičio.

— Peikia slėptis ir dienoti krūmuose, — tarė Gri
gas. — Toliau eiti pavojinga.

Mes pasukome pro Akinių ežerą, dairydamiesi tinka
mos vietos nakvynei. Netikėtai prie ežero kranto užtikome 
kažkokį vyriškį, beganantį arklį. Vyras smalsiai žiūrėjo 
į mus. Su Garu priėjome prie jo.

— Jus perspėjame, — tarė Garas. — Niekam nė žode
lio apie tai, kad mus matėte.

Vyras, apie keturiasdešimties metų amžiaus, valstiečio 
rūbais, pridėjo ranką prie krūtinės ir tarė:

— Širdį plėškit, jei man rūpi, kas jūs tokie ir iš kur.. . 
Gink dieve! Aš nė žodžio niekam!

—• Jūsų pavardė?
Jis pasakė kažkokią pavardę.
— Dokumentus turit?
— O kam man jie? Aš arklį ganau ir daugiau niekuo 

nesirūpinu. Aš paprastas žmogelis.. .
— Jums geriausia bus — pasilikti čia, ganyti savo 

arkliuką ir niekuo daugiau nesirūpinti. Likit sveiki! Nie
kam nė žodelio apie mus.

Mes paėjome ežero pakrante, išsirinkome nuošalią vie
telę tarp krūmų ir sugulėme. Susikūrėme ugnelę. Nusi- 
avėme. Užkrimtom duonos. Sargybon stojo Saša. Jam aš 
paskolinau savo automatą. Užmigome.

Vyras, ganęs arklį, buvo niekšas. Jis buvo buožė, pri
klausė Strūnaičio miestelyje esančiam fašistinės policijos
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Idil ini ir turėjo gautą iš priešo ginklą. Tikroji jo pavardė, 
kaip sužinojome vėliau, buvo Viktoras Padūmis.

Vos atsitolinome, Padūmis šoko ant arklio, nujojo į 
miesteli ir sukėlė ant kojų policiją ir gestapą. Nepasiti
kėdami savomis jėgomis, jie iššaukė kariuomenės iš Sven- 
i ionių. Dešimtą valandą ryto stipriai ginkluotas ir kelio
lika kartų gausingesnis priešas apsupo mus prie Akinių 
ežero.

Būtume, gal būt, jau per pirmąsias antpuolio minutes 
žuvę, jeigu ne šaunus sargybinis Saša. Jis stovėjo už ke
liolikos metrų nuo miegančiųjų. Ir staiga pastebi — hitle
rininkų kareiviai atsargiai brenda per krūmus tiesiai į 
mus. Saša nė minutės nedelsia. Jis spustelėja iš automato 
pats pirmas j priešus, paskui šoka prie mūsų, garsiai 
šaukdamas:

— Fašistai! Fašistai!
Akimirksniu pabundame ir sukylame. Tuo pačiu metu, 

iš trijų pusių kryžmine ugnimi šveičia į mus priešas. 
Jokios abejonės, kad miškelis apsuptas! Mes griebiame 
ginklus ir metamės j aukštus rugius, augusius čia pat. 
Apsiauti nebėra laiko. Kulkos verčia bėgti susilenkus.

Tą akimirką mano padėtis buvo nepavydėtina. Savo 
pistoletą aš paskolinau Koliai, o automatą padaviau sar
gybiniui Sašai. Mano rankos tuščios... Žiūriu — prie 
krūmelio guli trys kulkosvaidžio diskai. Griebiu nors juos 
Ir vejuosi draugus.

Bėgame basi per rugius. Bandome išlįsti kairiau — 
prieš pat nosis suterškia kulkosvaidis. Kulkos aptaško 
mus žemėmis... Šokam atgal, pribėgam lauko kraštą ir 
i na tome — apie penkiasdešimt hitlerininkų stengiasi už- 
Mi'sli mums atsitraukimo kelią.

< irigas nepameta galvos. Jis tyliai, bet griežtai ko
manduoja:
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—• Giliau į krūmus! Nešaudyti. Šūviais mes išsiduo- 
sime... Neatsilikti!

Neaukšti berželiai, alksniai, pušaitės, tankiai toje vie
toje priaugę — mūsų uždanga. Perbėgame brūzgynus ir 
iššokame j kelią. Girdisi, kaip su didžiausiu įkarščiu fa
šistai tratina kažkur užpakalyje mūsų.

Vienu šuoliu peršokame kelią, vedantį į Švenčionis, 
esančius nuo čia už šešeto kilometrų. Įbėgame į balas. 
Brendame jomis, taikydami, kur tankesni krūmynai. Šū
viai vis labiau tolsta.

Stasys Grigas veda per pačias klampynes. Keli mūsiš
kiai įgarmėjo ligi juosmens. Kojos kruvinos, veidai šakų 
sudraskyti, bet mes vis tolstam ir tolstam, jausdami, kad 
iš apsupimo išlindome.

Atsidūrę už dvidešimt kilometrų ir pasiekę Lintupių 
mišką, sugulame, ilsimės ir laukiame, kol sutems.

—- Suvesime nuostolių balansą, — kalba Grigas. — 
Koks mūsų turtas žuvo?

—- Keturios poros avalynės.. . — skaičiuoja Garas.
— Negaila, — atsiliepia Gelažūnas. — Mūsų visų ba

tai jau buvo nunešioti. Savuosius aš seniai norėjau iš
mesti. .. Virvutėmis puspadžius persirišęs nešiojau. ..

— Kiti nuostoliai?
— Pusė kepaliuko duonos. . . Palapinė-apsiaustas... 

Viskas.
— Ginklai, šoviniai nežuvo?
Ne! Žinoma, labai gaila palapinės-apsiausto. O išgel

bėti beveik ir nebuvo galima. Palapinę nešė partizanė 
Mėlenytė. Bėgant per krūmus, palapinė užsikabino už ša
kų. Netoliese stovėjo kareiviai. Jie apšaudė merginą.

Po trijų parų kelionės atsidūrėme pas seną mūsų drau
gą Albiną Guigą. Gyveno jis Neveriškių kaimo pakraš
tyje, atokiai nuo kitų sodybų, prie pat seno ir tankaus
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miško. Partizanai čia visada rasdavo prieglobstį, mais- 
Ią, išgirsdavo naujausias žinias.

Guiga, trisdešimt trejų metų amžiaus, vidutinio ūgio, 
greitakalbis, žvalių judesių vyras, sutiko mus išskėsto
mis rankomis:

— Ar ne jūs padarėte tiek triukšmo prieš ketvertą 
dienų geležinkelyje? Apskrityje dabar kitos kalbos ir nė
ra. Visi tik šneka apie tris sudaužytus traukinius. . . O 
hitlerininkai kaip įnirtę! Oi, oi, oi!

Guiga smulkiai papasakojo, kas įvyko ten, kur mes 
pabuvojome. Dviejuose traukiniuose, sprogusiuose nuo 
minų, važiavo italų ir ispanų fašistai. Penkiasdešimt va
gonų buvo visiškai sutriuškinta. Visi trys garvežiai 
nepataisomai sugadinti. Porą šimtų negyvų ir daugybę su
žeistų kareivių nuvežė į Vilnių. Griovyje voliojosi suga
dinti pabūklai ir automašinos. Be to, trečiasis traukinys, 
vykęs iš fronto, nebuvo perspėtas, užšoko ant sudaužyto 
ešelono griuvėsių ir taip pat nugriuvo nuo bėgių.

Iš Švenčionių grįžo Guigos žmona, Vigarų kaimo mo
kyklos mokytoja. Ji taip pat turėjo ką pranešti.

Pasirodo, kai mes pasprukome iš spąstų prie Akinių 
ežero kranto, hitlerininkai miške sugavo tris vyrus, atėju
sius pauogauti. Tuos vyrus jie nusivežė į Švenčionis, varė 
per miestą ir garsiai kalbėjo, kad suimti trys partizanai,
0 septyni pabėgę į Lintupių miškus.

Strūnaičio miestelio išdavikas Viktoras Padūmis savo 
darbo neslėpė ir gyrėsi, jog tai jo nuopelnas, kad iš vo
kiečių gausiąs stambią piniginę premiją.

Ilsėjomės pas Guigą ant tvarto.
Vakare pas šeimininką atėjo netoli gyvenantis vals-

1 ietis.'Jis pranešė Guigai apie partizanų būrelį, ligi šiol 
veikusį neorganizuotai, be ryšio, bet labai norintį susi
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jungti su tvirtu ir disciplinuotu junginiu. Grigas leido tą. 
būrelį atvesti.

Pasirodė, tai dešimt žydų tautybės piliečių, kurie jau 
penki mėnesiai slapstėsi nuo hitlerinių budelių, buvo pa
siryžę atkeršyti už tarybinių žmonių kančias ir ašaras.

Prieš Grigą pasirodė devyni vyrai ir viena moteris. 
Visi jie buvo iš Švenčionių. Dauguma — odos dirbtuvės 
darbininkai.

Aukštas, tamsiaplaukis Elijas Vakselis atėjo su senu
ku tėvu.

Žmonės buvo nepaprastai išvargę ir nuplyšę. Jie pa
pasakojo apie getą ir siaubias žudynes. Klausydami jų, 
mes blyškome. Ligi kokio įsiutusių žvėrių lygio nupuolė 
fašistai, besimaudą žmonių kraujuje.

Vadas tarė:
— Tarybinėje santvarkoje tautinės neapykantos nėra 

ir negali būti. Mes gerbiame kiekvieną darbo žmogų, ko
kios jis tautybės bebūtų. Mes jus priimsime į savo būrį. 
Jūs tapsite mūsų kovos draugais ir bičiuliais.

Su ašaromis akyse naujieji draugai dėkojo mums 
ir prisiekė ligi paskutinio kraujo lašo kovoti už Tėvynės 
laisvę. Po to mes pasidalinome su naujaisiais partizanais 
savo ginklų atsarga. Atidavėme jiems pistoletus, po gra
natą. Mūsų grupė dabar susidarė iš septyniolikos žmonių. 
Atgal žygiavome kautynių rikiuote — grandine. Sustoji
mo vietose mokėme naujokus vartoti ginklą.

1943 metų liepos 5 dienos naktį mes atvykome pas ry
šininką Pozniakovą. Apsistojome gerai pažįstamoje dar
žinėje.

Grigas pasišaukė mane:
— Draugas Kurmeli, — tarė vadas. — Aš skubu at

gal į bazę. Iš ten ryšininkas pasieks radijo stotį Kazėnų 
miške. Reikia Maskvai pranešti apie sunaikintus ešelo-
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ims. Į bazę man reikia nuvesti ir žmones. . . Bet čia rei
kia ką nors palikti organizaciniam bei agentūriniam dar
bui. Nusprendžiau — palikti tave.

Vado sprendimas man buvo netikėtas. Nemiela skir- 
Ii:; su draugais, nebegrįžti bazėn, kurią laikiau gimtai
siais namais. Bet iš kitos pusės — tas paskyrimas bmn> 
didžiulio pasitikėjimo įrodymas. Atsakiau:

—• Tarnauju Tarybinei Tėvynei. Įsakymą įvykdysiu.
Grigas pridėjo:
— O kad tau nebūtų liūdna, paliksiu vieną draugą.
Ir vadas paminėjo Vakselio pavardę.
— Man rodos, žmogus jis energingas, — tarė Gri

gas, •— drąsus ir nekenčia fašistų. .. Ar bereikia geres
nio draugo sunkiose aplinkybėse? Be to, penkis mėnesius 
jis vaikščiojo po šitą rajoną, pažįsta vietovę ir neblogai 
pagelbės.

Garas, tuo metu ėjęs „Vilniaus” būrio komjaunimo 
organizacijos sekretoriaus pareigas, įpareigojo mane už
siimti ir jaunimo telkimu, komjaunimo organizacijų stei
gimu. O

Prieš išeidamas į Adutiškio miškus, Stasys Grigas mus 
puikiai apginklavo: paliko po automatą, po pistoletą, davė 
granatų, nemažą kiekį šaudmenų ir Švenčionių apskrities 
žemėlapį.

■— Kurmelis bus vyresnysis, — tarė vadas, atsisvei
kindamas ir tvirtai paspausdamas ranką. — Rinkit gerus- 
/mones. Jūsų atrinktus partizanus vėliau mes pervesime 
j savo bazę.

Grupė išėjo. Mudu palikome.
Nedelsdamas aš ėmiau organizuoti patikimų žmonių 

linklą. Pirmiausia parašiau laišką į Švenčionis savo se
nini Reginai.
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Pozniakovo duktė Ksenia ją atvežė pas mane. Įvyko 
jaudinantis susitikimas. Juk daugiau kaip dvejus metus 
nesimatėme.

— Namuose visi sveiki, — kalbėjo Regina. — Mama 
šeimininkauja, Silvestras dirba geležinkelyje. . . Tiesa, Ba
lys grįžo iš Vokietijos.

Tai buvo ir keista ir nepaprasta žinia.
' — Grįžo iš Vokietijos? Pabėgo? Dabar slapstosi?

— Ne! Gavo atostogų ir kol kas jo nieks nejudina.
— Jis savas? Nesusidėjo su okupantais? — klausiu, 

neramiai žvelgdamas į seserį. — Jis patikimas?
— Atrodo, savas.. . —• atsakė Regina. — Mes supran

tame, kodėl juos vokiečiai laikinai paleido atostogų į na
mus. Jie nori apgauti kitus žmones ir privilioti važiuoti 
į Vokietiją.

— O ką kalba Balys?
— Jis visiems pataria nevažiuoti į prakeiktą hitlerinę 

katorgą. Atostogoms pasibaigus, žada pasislėpti.
Tačiau nerimas mano sieloj neišnyko. Buvo sugriebę 

brolį, išvežę Vokietijon, o dabar staiga — atostogos. . . Ne 
taip jau mielaširdingas priešas. Jis nesirūpina nei savo 
vergų sveikata, nei laime. Čia kažkas kita. . . Parašiau 
broliui rūstų laišką:

„Noriu su tavimi pasimatyti. Jei esi priešas ir suterši 
mūsų šeimą — žinok, rasiu tave bet kokiam pasaulio kraš
te. O jei esi tas pats senas Balys, atvažiuokite visi trys — 
motina, sesuo ir tu.”

Po to Regina išvyko su mano laišku į Švenčionis, o 
mudu su Vakseliu nutarėme pasitraukti iš Pozniakovo so
dybos į Lintupių miškus.

Eidamas aš tyrinėjau savo draugą. Jis buvo iš tiesų 
neblogas bendražygis — stiprus, energingas, mokąs kal
bėti vokiškai, pažįstąs apylinkes.
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Užsukau pas miškininką Albiną Guigą. Parašėme ke
li. laiškus savo pažįstamiems. Tuos laiškus nuvežė Gui- 
glenė, stambi, šviesiaplaukė, energinga moteris, karšta 
larybinė patriotė, daug kartų įvykdžiusi atsakingus ir pa
vojingus partizanų pavedimus.

Po kelių dienų Guigos namuose susitikau su Vakselio 
draugu Ratkevičiumi iš Švenčionių. Jis buvo totorius, 
dirbo odos dirbtuvėje. Jis tuoj pat sutiko būti mūsų ryši
ninku. Netrukus susiradom trečią draugą.

Žmonės pasakė, kad miške klajojąs kareivis. Ko jis 
ieško, kaip pateko į mišką — niekas nežinojo. Nutarėm 
tą kareivį surasti ir patikrinti, ko jis braido maždaug tose 
pačiose vietose, kur ir mes. Ėjome pavakare ir staiga 
girdime iš tolo šaukiant:

— Broliukai, palaukit, palaukit!
Prie mūsų bėga vienmarškinis žmogus ir mojuoja ran

ka. Sustojome, palaukėme. Pribėgo vokiškais kariniais 
i ubais vyras. Prie juosmens tabaluoja tuščia durklo makš
tis. Jis pats visas prakaituotas, uždusęs nuo bėgimo.

— Jūs partizanai? Tarybiniai žmonės? — klausia jis 
susijaudinęs.

— O kam jų prireikė?
— Priimkite ir mane!
— O kas pats būsi?
Vyras pasisakė esąs ukrainietis, dvidešimts penkerių 

įlietų amžiaus. Kautynėse patekęs į nelaisvę. Belaisvių 
lageryje vokiečiai badu marinę. Kai iš jėgų išsimušę žmo
nės vos pajudėdavę, tada hitlerininkų karininkai pasiūly
davę: arba dvėsti iš alkio, arba stoti į fašistų kariuomenę.

Dantis sukandęs sutikau įstoti, tą pačią akimirką 
nusprendęs, pirmai progai pasitaikius, pabėgti. Negi 
llems niekšams galėjau ištikimai tarnauti? Šuo, o ne žmo
gus gali jiems bernauti.
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— Kiek laiko buvai fašistų kariuomenėje? — klausi
nėjome ukrainietį.

— Dvi savaites.
—• Šautuvą turėjai?
— Davė šautuvą ir penkis šovinius.
— Kur jie?
— Numečiau... Aš viską numečiau. Ir durklą, ir mi

linę. .. Neapkenčiu jų.
— Eime, surasime.
Po keliolikos minučių radom nusviestą po kadugiu 

šautuvą, toliau milinę, durklą...
— Paimk, — tariau jam .— Juos tau išdavė priešas, 

kad naikintum savo brolius, o dabar atsuk prieš fašistus.
Ukrainietis, kurį toliau vadinome Stepanu, nuošir

džiai dėkojo už pasitikėjimą. Suprantama, ilgą laiką jį 
sekėme, kad mums nepadarytų ko nors pikto. Ką gali 
žinoti, kas jo sielos gilumoje slypi? .. Bet Stepanas pasi
rodė esąs doras tarybinis žmogus. Jis visomis jėgomis 
stengėsi atkeršyti okupantams.

Galų gale susitikau su motina, seserimi ir broliu Ba
liu. Juos atvežė nepavargstanti ir drąsi Ksenia.

Motiną pradžiuginau žinia, kad vyresnioji sesuo svei
ka ir gyva evakuacijoje, apsigyvenusi Balachnos mieste, 
dirba. Daugybė lietuvių, laikinai priverstų palikti gimti
nę, stoja į lietuvišką kariuomenės dalinį, mokosi atkeršy
ti fašistams. Su broliu kalbėjomės, žiūrėdami vienas kitam 
į akis. Jis sakė:

— Kai gavau tavo laišką, apsiverkiau, pagalvojęs, 
kad galėjai taip apie mane pamanyti. Aš nekenčiu fa
šistų labiau kaip ko nors gyvenime. Jie mane išvežė į 
darbus Vokietijon. O paskui atrinko iš įvairių apskričių 
po kelis žmones ir leido atostogų, grasindami sušaudy
mu, jei blogai atsiliepsime apie darbą vergovėje. Tai ne
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atostogos, o provokacija. Mes turėjome tapti kabliukais 
privilioti kitiems... Lauk, kad jiems padėčiau! Nė vienam 
aš nepatariu ir nepatarsiu važiuoti į priešo šalį. O nuo 
dabar vykdysiu kiekvieną partizanų įsakymą. Ne kalbėt,
0 kovot mums reikia.

Brolio žodžiuose jaučiau begalinį nuoširdumą.
Sesutė taip pat mielai sutiko padėti mums. Jie pasida- 

rė partizanų akys ir ausys Švenčionių mieste. Daviau 
konkrečius nurodymus apie žinių rinkimą ir paskyriau 
šokantį pasimatymą. Sutarėme, kad Balys vėl atvyks pas 
mus po keleto dienų. O kad hitlerininkai neįtartų palai
kant ryšius su partizanais, jis neva turėjo į kaimą vykti 
maisto, gabendamas valstiečiams parduoti gumą puspa- 
džiams, sagas, adatas, žodžiu, suvaidinti „spekuliantą”.

* * *

Praėjus sutartam laikui, atvykau į Pozniakovo sodybą 
laukti būrio vado. Pasimatymo vieta parinkome nuošaliai 
stovinčią pirtį.

Vakselis ir Stepanas likosi už dešimties kilometrų, o 
aš atvykau į pirtį, parengiau žvakę, uždengiau langą ir 
atsiguliau ant narų, šalia pasidėjęs automatą. Pirmą 
naktį laukiau veltui. Vadas neatėjo. Pasiruošiau ant-
1 -ijai nakčiai. Trečią valandą ryto išgirdau į duris stuk
sint iš anksto sutartu būdu.

Nepaleisdamas iš rankos automato, paklausiau — kas. 
Išgirdau slaptažodį. Tai reiškė, kad už durų stovi savi. 
Pravėriau duris. Įėjo Grigas ir Garas.

■ Kaip laikaisi, Kurmeli? — apkabino mane va
iki . Pradžiai pranešiu pačią džiaugsmingiausią nau- 
|l<4ių.. . Iš Lietuvos partizanų štabo, iš Maskvos, atėjo 
p mvt'ikinimo radiograma visiems mūsų būrio partizanams 
ii Ijų ešelonų sudaužymo proga...
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Toliau vadas pranešė, kad atgabeno penkiolika kilo
gramų tolo, o taip pat nemažą kiekį tarybinių laikraščių 
ir atsišaukimų.

Mane domino, kaip gyvuoja mūsų „Vilniaus” būrys. 
Grigas ir Garas plačiai papasakojo apie draugų gyvenimą 
ir žygius... Būrys kasdien augo ir stiprėjo. Jo žmonių 
skaičius pakilo ligi keturiasdešimties. Dvi grupės išėjo 
sprogdinti ešelonų ir tiltų. Užmegzti tamprūs ryšiai su 
gyventojais. Valstiečiai reguliariai aprūpinami tarybiniais 
laikraščiais. Antifašistinės nuotaikos vis stiprėja. Žmonės 
sabotuoja karinės valdžios įsakymus.

Po to vadui pranešiau, ką nuveikiau. Jam įteikiau su
rinktą medžiagą. Grigas buvo patenkintas ypač tuo, kad 
suorganizavau tą pačią dieną visų mano ryšininkų są
skrydį. Iš Švenčionių atvyko brolis Balys. Dviračiu atva
žiavo Ratkevičius, o su juo dar vienas draugas iš Švenčio
nėlių. Juodu partizanams atgabeno išardytą šautuvą. Su 
svarbiomis žiniomis grįžo Jadvyga Guigienė.

— O kaip su komjaunimo organizavimu? — paklausė 
Garas. — Kas nuveikta?

Jam pranešiau, kad suorganizuotos trys pogrindinės 
komjaunimo organizacijos. Vieną iš jų sukūrė mokytoja 
Guigienė. Organizacija turi dvylika asmenų.

Komjaunuoliai mums labai padėjo. Jie platino parti
zanų atsišaukimus, laikraščius „Tiesą” ir „Už Tarybų 
Lietuvą”, nešiodavo slaptus laiškus ir paketus, padėdavo 
rūbais, maistu, įvykdė eilę svarbių operatyvinių uždavi
nių. Komjaunimo organizacija davė eilę drąsių partizanų.

. . .  Su ryšininkais, iš eilės su kiekvienu atskirai, Gri
gas ir Garas ilgai kalbėjosi, mokydami sunkaus, pavojin
go, bet didžiai garbingo partizanų ryšininko darbo, duo
dami konkrečius kovos uždavinius.

Vėliau ryšininkai iškeliavo savo keliais. Susiruošė at-
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Įf.-il į Adutiškio miškus ir Grigas su Garu. Vadas išvyk
damas man pasakė:

— Nuo dabar jūsų veikimo spindulys bus Švenčionių 
apskritis. Tave, draugas Kurmeli, skiriu diversinės grupės 
vyresniuoju. Palaikyk tamprų ryšį su liaudimi. Iki sekan
čio susitikimo!

* * *

Atlikę trijų naktų žygį, atėjome iš Lintupių miškų ligi 
pat Švenčionių. Nuo miesto mus skyrė vieno kilometro 
atstumas. Sustojome numatytoje vietoje prie siaurojo ge
ležinkeliuko, jungiančio Švenčionis su Švenčionėliais.

Mūsų ryšininkai pranešė, kad liepos 18, 19 ir 20 dieną 
šiuo geležinkeliu hitlerininkai gabens į Švenčionis savo 
karinį turtą ir kareivius, naują garnizono pastiprinimą. 
Fašistai traukė stiprias jėgas, organizuodami masinį jau
nimo gaudymą į Vokietijos katorgą.

Susidariau veikimo planą. Jį paaiškinau abiem diver
sinės grupės partizanams:

— Sprogstamosios medžiagos mes turime mažokai, 
liet nuversdami kelis vagonus su priešo kareiviais, ir dar 
laip arti jų svarbiojo bastiono—-Švenčionių, parodysi
me, kad tarybiniai žmonės budi, kad jie niekur neleidžia 
laisvai šeimininkauti okupantams. Gyventojų ūpas pakils. 
Neapykanta fašistams dar labiau padidės. Ir kitose vieto- 
e žmonės priešinsis jėga!..

Liepos 20 dieną, saulei tekant, ant mūsų minos už
niko garvežys ir keturi vagonai su priešo kareiviais, vyks
ime i ai,s iš Švenčionėlių.

Vieną parą ilsėjomės pas miškininką Guigą. Jo žmona 
u mano laišku išvyko pas brolį į Švenčionis, kviesdama 

|j eiliniam pasimatymui.

69



Po dviejų dienų anksti rytą atvyko brolis Balys. Jis 
padėjo ant stalo prieš mane krūvą svarbių dokumentų ir 
tarė:

— Iškvietei mane pasikalbėti. Į Švenčionis jau nebe
grįšiu. Mane įtaria. Gestapininkai vaikštinėja pas kaimy
nus ir klausinėja, kur vaikščioju naktimis. Arbeitsamto 
valdininkas pranešė, kad reikia ruoštis vykti Vokietijon. 
Viską apsvarstęs, nusprendžiau: lieku pas jus. Žūti be 
prasmės nenoriu.

Atsakiau:
—- Ne, brangusis. Tu šiandien pat grįši į Švenčionis.
Brolis pašoko iš kėdės:
— į kartuves mane varai!
Aš nuraminau:
—- Palauk! Išklausyk iki galo... Tu grįši į Švenčionis, 

kreipsiesi į arbeitsamtą ir paprašysi, kad tau išduotų do
kumentus — nori važiuoti į Vokietiją. O tada pakelėje pa
sišalinsi ir atvyksi pas mus. Hitlerininkai galvos, jog iš
važiavai Vokietijon. Tuo būdu mes išsaugosim šeimą —• 
motiną, Reginą, tavo žmoną.

Brolis pagalvojo ir sutiko. Jis nuvyko į arbeitsamtą. 
Fašistas jį pasveikino, kaip garbingą reicho pavaldinį, 
savo noru atvykusį ir pasisiūliusį į darbą. Jam išrašė do
kumentus, duodančius teisę išvažiuoti iš Švenčionių ir nu
vykti į Frankfurtą. Brolis susikrovė mažutį, sulūžusį 
lagaminą, atsisveikino su kaimynais (jie į jį žiūrėjo nela
bai draugiškai — pats savo noru vykstąs Vokietijon), ga
vo iš arbeitsamto valdininkų kelionės bilietą ir išvažiavo.

Švenčionėliuose jis naktį iššoko iš traukinio ir pėsčias 
patraukė pas mus. Eidamas į savo tuščią lagaminą įdėjo 
akmenų ir nuskandino pelkėj. Po keleto dienų jis save jau 
laikė senu partizanu.
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Broliui atvykus, mano grupė padidėjo ligi keturių 
žmonių. Tik bėda buvo su brolio apginklavimu. Su savimi 
jis turėjo pistoletą, gi mes jam tegalėjome duoti nupiautu 
vamzdžiu šautuvą. Bet tokie ginklai partizanui — nepa
tikimi.

Tačiau greit valstietis Katašovas, gyv. Šakališkių k., 
Švenčionių apskr., mums perleido automatinį šautuvą.

Matydamas, kad Katašovas mažažemis, jo šeima dide
lė, gyvena skurdžiai, daviau jam penkis šimtus markių, 
už kurias jis tuojau įsigijo duonos.

— Mūsų grupė gerai apsiginklavusi, draugai, — ta
riau vyrams. — Du automatai, šautuvas, automatinis šau
tuvas— tai jau jėga! Dabar kiekvieną naktį smogsime 
priešui. Mes pasirinksime įvairiausius objektus. Tegul 
okupantai be paliovos jaučia mirtiną baimę, nuolat pergy
vena paniką, tegul supranta, kad visur ir kiekvienu metu 
jų užnugarį daužo tarybiniai partizanai!

Tai buvo mūsų partizaninė priesaika, liaudies keršy
tojų priesaika, duota liaudžiai ir didvyriškai Komunistų 
partijai.

Tuoj po to karštai ėmėmės darbo.
Liepos 25 d. naktį mūsų grupė užgulė siaurojo gele

žinkelio liniją tarp Švenčionių ir Lintupių. Mobilizavę tal
kon aplinkinių kaimų valstiečius, nuplovėme per pusantro 
kilometro telefono stulpus, o laidus paskandinome arti
miausiame ežere.

Liepos 27 d .— mes stambioje Kaptarūnų gyvenvietė- 
j i * Už keturių kilometrų nuo jos buvo hitlerininkų garni
zonas. Kaptarūnuose veikė mechaninė pieninė. \ šią pie
ninę keliolika kaimų privalėjo gabenti pieną. Pagamintą
•ivlestą veždavo frontan.

Prie pieninės buvo ginkluotas fašistų sargybinis. Pa- 
.1 cbėjęs mus artėjant, jis vieną kartą iššovė ir pabėgo.
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Pieninėje radome virš šimto kilogramų sviesto. Tą sviestą 
tuoj išdalijome nepasiturintiems valstiečiams, o pieninės 
įrengimus išvedėme iš rikiuotės.

*  ̂ Ф

Liepos 28 d. mūsų grupė padidėjo ligi penkių žmonių. 
Iš Švenčionių atbėgo pas mus ryšininkas Jonas Vru&evs- 
kis, pogrindžio darbuotojas, iš profesijos darbininkas, j 
partizanus nukreiptas mano brolio. Paskutiniu metu 
Vrublevskis slapstėsi nuo gestapo. Jis pasirinko Jono 
Laurinavičiaus slapyvardę.

Liepos 29 d. Laurinavičius dalyvauja mūsų antroje 
diversijoje prieš siaurąjį traukinėlį, ėjusį iš Švenčionių į 
Švenčionėlius. Minos nuverstas garvežys nuvirto į pa
kalnę, nutraukdamas su savimi ir visus penkis vagonus.

Liepos 30 d. mūsų grupė antrą kartą išplauna pusant
ro kilometro telefono stulpų tarp Lintupių ir Švenčionių, 
šį kartą dar arčiau Švenčionių miesto.

Valstiečių prašomi, po kelių dienų sudaužėme didžiulę 
pieninę Gudeliškių kaime. Keli šimtai kilogramų sviesto 
ir nemažas kiekis neperdirbtos grietinės buvo grąžintas 
valstiečiams. Panašiai sustabdėme pieninės darbą ir Mie
lagėnų valsčiuje.

Tuo būdu dideliame Švenčionių apskrities rajone fa
šistų valdžia nebepajėgė iš valstiečių išreikalauti pieno 
prievolių, nes nebuvo kur tą pieną vežti ir kaip perdirbti.

Plačiai skleidėme partizanų atsišaukimus: „Neleiski
me hitlerininkams naikinti lietuvių tautos!”, „Lietuvos 
jaunime! Būki budrus! Tau gresia mirtinas pavojus!”

I mūsų grupę ateidavo jaunuoliai ir prašydavosi pri
imami į partizanus.

Rugpiūčio 17 d. atvyko „Vilniaus” būrio vado Grigo 
atsiųstas ryšininkas Ražas, jis atgabeno penkiolika kilo-
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gramų tolo. Grigas siūlė komjaunuolį Ražą, kaip patyru
sį ir drąsų partizaną, įtraukti į mano grupę. Žinoma, su 
didžiausiu džiaugsmu tai ir padarėme. Jį paskyriau savo- 
pavaduotoju.

—• Na, o dabar už atsiųstą sprogstamą medžiagą, — 
tariau Ražui, —• pasiųsime šiokią tokią dovaną ir „Vil
niaus” būriui. — Ir jį supažindinau su dvylika jaunuolių,, 
kurie ką tik buvo priimti į partizanų eiles. Ražas su jais 
išėjo atgal į bazę, kur naujokus turėjo apginkluoti ir pa
rengti kovos veiksmams. Jis taip pat išnešė mano rapor
tus apie grupės darbą.

Mes gi ėmėme rengtis stambaus masto diversijai.

* * *

Vos tik Ražui išėjus, iš bazės atvyko dar du ryšinin
kai.

Vienas jų — stambus, ilgais šviesiais plaukais, ramių, 
gerų akių vyras, vadinosi Jonas Kūmas1. Jis buvo vyres
nysis.

— Jau pora savaičių Grigas negavo iš jūsų jokios ži
nutės, — tarė Kūmas. — Vadas pradėjo nerimauti dėl jūsų 
likimo. Na, bet visai pražuvusiais nelaiko. Štai — penkio
lika kilogramų sprogstamosios medžiagos! Be to, perduo
du jums laiškelį.

Mus jaudino nuoširdus saviškių rūpinimasis. Tuoj 
|),'įrašiau antrą laišką ir, kadangi vėl į mūsų grupę įstojo 
du nauji partizanai, paprašiau vesti juos į būrį.

Rugpiūčio 24 d. mano grupė iškeliavo prie geležinke
lio, kuris buvo už penkiasdešimt kilometrų.

Kaukėnų kaime užsukome pas mažažemį valstietį 
Adolfą Kliuką. Jį matėme pirmą kartą. Tačiau po keturių

1 Jonas Kūmas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Jonas Būris.
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nakties žygių būtina buvo užeiti trobon, sušilti, išklausi
nėti apie padėtį apylinkėse, apie garnizonus.

Savo pasirinkimu neapsivylėme. Kliuko šeimą sudarė 
penki asmenys: du senukai, jų sūnus, apie trisdešimt pen- 
kerių metų amžiaus, jo žmona, mažas vaikas. Šeimininkai 
mus sutiko palankiai. Jie pirmą kartą matė partizanus ir 
godžiai klausėsi pasakojimo apie didvyriškos Raudono
sios Armijos kovą, apie tai, kad kiekvieną dieną okupan
tams vis sunkiau ir sunkiau. Frontas riedėjo atgal į 
vakarus, fašistai buvo priversti palikti vis daugiau ir dau
giau užgrobtosios teritorijos. Hitleriniai grobikai pama
žėle riedėjo į pražūtį.

Adolfas Kliukas sakė:
— Jūs visada, draugeliai, užeikite pas mus. Kuo galė

sime, tuo pagelbėsime.
Jis nuvedė mus poilsiui į sandėliuką. Vos sugulėme, 

sargybinis pažadino. Išgirdome kaime šaudant. Sutarškė 
kelios automatų serijos, pyškino iš šautuvų.

Pro langą pastebėjome, kad po vienkiemius pasipylė 
kareiviai. Daugelis jų girti šleivuliavo iš kiemo į kiemą, 
garsiai rėkavo ir netvarkingai tratino į dangų. Parengė
me ginklus. Jeigu fašistai eitų į trobą, sutiktume kaip 
reikia. O paskui, naudodamiesi panika, bandytume atsi
traukti krūmais.

Sargybinis pranešė:
— Keturi kareiviai artėja prie namo...
Užtaisėme automatus. Atsistojome prieš sandėliuko

duris. Jei tik jie pravers duris į mūsų kambarėlį, tą pat 
akimirką pamatys vamzdžius prieš save, o po to — jau 
niekad daugiau nebeslankios.

Į trobą įvirto kareiviai. Girdėjosi jų kimūs balsai:
— Motin! Samagono!.. Motin, duok kiaušinių, la

šinių! ..
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Fašistus galėjome akimirksniu nušluoti. Tačiau ne
norėjome užtraukti nemalonumų šeimininkui. Kareiviai, 
gavę lašinių gabalą, išsinešdino.

Vakare fašistams pastojome kelią už kaimo. Jie buvo 
sutvarkyti...

Ėjome miškais. Naktis buvo tamsi, bet be vėjo. Atsi
dūrėme prie geležinkelio tarp Pabradės ir Švenčionėlių. 
Abiejose geležinkelio pusėse okupantai iškirto plačią miš
ko juostą. Didžiuosius medžius jie jau išvežė, o mažesnius 
nukirto pusiau ir palenkė prie žemės. Medelių šakos buvo 
išdžiūvusios. Vos pradėjome šliaužti, pasigirdo čežėjimas 
ir traškėjimas. Mums gi reikėjo tą ruožą žūt būt per
šliaužti.

Kai atsidūrėme pusiaukelėje, sargybiniai išgirdo šakų 
traškėjimą. Nieko nelaukdami, jie atidengė pasiutusią 
ugnį į mus. Iš prakeikto ruožo pasisekė laimingai ištrūkti. 
Jonas Laurinavičius pirmasis pasakė mano mintį:

—• Imam kairiau. Bandykim dar kartą.
Nuėjome dvejetą kilometrų. Sustojome prie sekančio 

geležinkelio vingio. Ir čia pagelžkelio plotas buvo nuva
lytas. Vos pradėjom šliaužti, sargybiniai išgirdo. Jie be
matant apšvietė raketomis ir ėmė pilti iš kulkosvaidžių. 
Netrukus savo šviesią akį atsuko ir prožektorius, stovėjęs 
netoli.

Smarkiai nusivylę, bet nesužeisti, atsitraukėme. Ta
čiau ryžomės ir trečią kartą prasiveržti prie pylimo. Šį 
kartą pasukome į dešinę. Ilgai ėjome, toli palikdami tas 
vietas, kuriose du kartus mus atrėmė. Po vidurnakčio pa
bandėme savo laimę dar kartą. Šį kartą šliaužėme tik 
dviese, aš ir brolis Balys, nepaprastai lėtai ir atsargiai. 
Staiga prapliupo automatinė patrankėlė, keli kulkosvai
džiai, mus apšvietė prožektorius. Kažkas nelemto darėsi 
šią naktį!

75



Atsitraukėme aštuonetą kilometrų. Išsirinkome pato
gią vietą ir sugulėme.

— Prabusime visą dieną, o sekančią naktį geležinkelį 
vėl atakuosim, — pasakiau.

Po to mes ilgai spėliojome, kokiu būdu priešas taip 
gerai užčiumpa, kur mes esame ir kodėl taip tiksliai šau
do. Vieni tvirtino, kad jis, gal būt, naudoja garsiagau- 
džius, tuos pačius, kuriais ieškomas besiartinantis lėktu
vas. Kiti sakė, kad tuose išdžiūvusiuose krūmynuose gali 
būti įrengta signalinė sistema, ištiesti maži laidai, ku
riuos užgavus, pakeliama sargyba.

— Kaip ten bebūtų, naktį bandysim dar kartą. Atgal 
minos nenešime, — užbaigiau spėliojimus.

Miškas, kuriame gulėjome, buvo retas. Jame vaikščioti 
neatsargu. Maisto neturėjome. Laukėme nakties. Į vakarą 
nepaprastai ištroškome. Be maisto dar buvo galima išbū
ti, bet be vandens labai sunku.

Brolis ir Laurinavičius sugalvojo kasti šulinį. Vanduo 
šioje vietoje buvo gana giliai. Durklais ir rankomis iška
sėme dviejų metrų duobę. Tik tada pradėjo sunktis 
drumstas skystis. Iš alksnio žievės padarėme mažutį sem
tuvėlį, o vandens valymui panaudojome vatą ir bintą. 
Atsigėrėme švaraus, šalto vandens.

Vidurnaktį vėl atsidūrėme prie geležinkelio. Šį kartą 
veikėme kitaip.

Kol traukiniai nėjo, mes gulėjome nejudėdami, tarsi 
negyvi. Vos sudundėjus ešelonui, pasinaudodami triukš
mu, vikriai artėjome prie pylimo. Traukiniui praėjus, vėl 
nejudėjome ir laukėme sekančio ešelono, kad šoktelėtume 
pirmyn. Po trisdešimties minučių su broliu užlipome ant 
pylimo viršaus ir pakasėme po pabėgiu miną.

Klausydami artėjančio traukinio garsų, mes ėmėme
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trauktis, kiekvieną minutę laukdami sprogimo. Mūsų šir
dys virpėjo nuo neramios minties—• ar sprogs mina?

Buvome gal už šešių šimtų metrų, kai staiga akinanti 
liepsna nušvietė mišką. Pasigirdo uraganiškas sprogi
mas. Po jo sekė antras. Paskui blykstelėjo trečias ir ket
virtas! Džiaugsmui nebuvo ribų. Mūsų mina sunaikino 
fašistų traukinį su sprogstamąja medžiaga!

Kaip paprastai, mus lydėjo priešo šaudymas. Ypač 
atkakliai kirto iš mažų automatinių pabūklų, kuriems pa
dėjo į mišką nukreipti prožektoriai. Bėgant per tarpumiš
kių pieveles, sviediniai krito nebetoli. Kelis kartus teko 
griūti ant žemės, norint išvengti skeveldrų. Priekyje su
blizgėjo balos.

— Tiesiai? — paklausė Laurinavičius.
— Aišku! — atsakė Vakselis.
Aš taip pat pritariau Vakseliui. Prasiveršime tiesiai. 

Argi partizanai neįpratę vaikščioti pelkėmis?
Pirmiausia gėrėme, gėrėme nešvarų balų vandenį.
— Koks skanus vanduo, — tarė Stepanas.
Tą naktį balų, vanduo atrodė labai skanus ir mums vi

siems.
Pradėjome eiti per balas. Staiga partizanas Vakselis 

įsmuko ligi kaklo į drumzliną skystį. Kojomis jis nesiekė 
dugno. Vos suspėjome ištraukti.

Po to pelkėse išsimaudėme iš eilės visi. Pasirodė, jos 
buvo labai klampios ir didelės. Nuėję du kilometrus, mes 
išsimušėme iš jėgų, buvome purvini nuo kojų ligi galvos. 
Kelio galo nebuvo matyti. O dar nauja nelaimė. Krypties 
laikėmės pagal kompasą. Sis gi, matyt, buvo sutrenktas 
ir nustojo rodęs.

-  Suremontuokim kompasą, — tarė Vakselis.
Atsukome kompaso dangtelį. Tuo pačiu metu iškri

to plunksnelė ir nuskendo pelkėje. Praradome kelrodį.
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Ėmė lyti. Matėmės purve. Nuovargis apėmė visus. 
Suprantama — juk dvi dienas nieko neturėjome burnoje. 
Laurinavičius ir Vakselis ėmė įkalbinėti, kad nakvotume 
pelkėse, išsirinkę aukštesnę vietukę. Aš pasipriešinau. 
Mes buvome vos per penkis kilometrus nuo geležinkelio. 
Jeigu užkluptų vokiečiai, negalėtume manevruoti ir lais
vai pasirinkti traukimosi kryptį.

— Įtempt visas jėgas!— pasakiau draugams.— 2y- 
giuosim, kas bebūtų! Išeit iš pelkių ligi auštant!

Ir iš tiesų, netrukus pajutome sausą, tvirtą žemę po 
kojomis. Iš karto atsigavome.

Netrukus priėjome Laukėnų kaimą.

* * *

Po kelių dienų mes jau buvome Lintupių miške, o iš 
ten aplankėme savo ryšininką Albiną Guigą.

Jis papasakojo, ką girdėjo apie sprogimą iš pagelžke- 
lėje gyvenusių žmonių. Be to, jis kalbėjosi su darbinin
kais, kurie dirbo geležinkelio stotyje ir ne tik smulkiai ži
nojo, bet ir savo akimis matė mūsų diversijos rezultatus.

Rugpiūčio 29 d. geležinkelyje Vilnius—Daugpilis, tarp 
Pabradės ir Švenčionėlių stočių, 23 vai. 30 minučių spro
go sunkiasvoris karinis traukinys. Pirmiausia subyrėjo į 
smulkiausias skeveldras septyni vagonai, kuriuose buvo 
vežamos aviobombos. Sprogimai sudaužė tame pat trau
kinyje gabentas keturias zenitines patrankas, du „Meser- 
šmit” tipo lėktuvus, keletą tankų ir automašinų. Apie tris
dešimt vagonų nugriuvo nuo bėgių ir sudužo. Juose buvo 
kariuomenės dalinys. Žuvo apie keturi šimtai fašistų.

Sprogimas buvo labai stiprus. Jis pakenkė pylimui ir 
bėgiams. Judėjimas į fronto pusę buvo nutrauktas trims 
paroms.
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* *

Buvome pasiruošę sprogdinti sekantį priešo ešeloną, 
bet neturėjome pakankamai medžiagos. Iš bazės vis dar 
negrįžo Ražas, o jis tik vienas žinojo slaptą vietą, kur 
padėjo penkiolika kilogramų sprogstamosios medžiagos. 
Nusprendėme nužygiuoti į Adutiškio mišką. Per dvi pa
ras atsidūrėme jo pakraštyje.

Žinojau, kad čia netoli gyvena valstietis Aleksas Va- 
lenis, vienas geriausių „Vilniaus” būrio ryšininkų. Jis 
buvo labai drąsus ir atsidavęs bendros kovos reikalui 
žmogus. Ne vieną kartą Valenis įvykdė pavojingus užda
vinius: vaikščiojo po įvairius vokiečių garnizonus, lanky
davosi Švenčionėliuose, Adutiškyje, Tverečiuje, Mielagė
nuose, Ignalinoje, Švenčionyse, atgabendavo svarbių ži
nių, neretai rizikuodamas gyvybe. Užsukau pas jį. Iš 
karto jo veide pamačiau nerimą ir liūdesį.

— Jūsų bazės jau nebėra, — tarė Valenis liūdnu bal
su. — Vos nežuvo visi partizanai...

Ir Valenis smulkiai papasakojo, kas įvyko 1943 metų 
rugsėjo 4 d. Adutiškio miške.

Ankstų rytą iš Adutiškio, Švenčionių ir kitų aplinki
nių garnizonų suvažiavo daugybė automašinų su hitleri
ninkais. Jie apstojo Adutiškio girios pakraščius.

— Kareivių buvo tiek daug, kad aplinkiniai vienkie
miai juodavo nuo jų ... — pasakojo Valenis. — Vėliau 
mes sužinojome, kad operacijoje dalyvavo keturi tūkstan
čiai ginkluotų fašistų. Jiems vadovavo SD! generolas.

Pastebėjęs supančią mišką kariuomenę, Valenis ne
delsdamas nusprendė perspėti partizanus. Tiksliai neži- 
....lamas, kur yra bazė, jis bėgo į miško gilumą apčiuopo
mis, per balas. Galų gale pateko į „Vilniaus” būrio sto- 1

1 Vokiečių žvalgybos tarnyba.

*
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vykią. Partizanai ruošėsi pusryčiams. Valenis pranešė 
Grigui:

— Gelbėkitės! Hitlerininkai apsupo mišką ir grandi
nėmis pamažėle slenka gilyn!

Greit prie pat „Vilniaus” stovyklos pasirodė ir prieki
niai hitlerininkų patruliai. Partizanai buvo pasirengę juos 
sutikti. Užsimezgė kautynės. Partizanai palengva trau
kėsi.

Valenis pasislėpė balose tarp krūmų. Vokiečiai pra
ėjo pro pat jį. Jei ne susišaudymas priekyje, jie, be abejo, 
būtų krėtę krūmus ir suradę ryšininką.

Grigas vadovavo kovai ir planingam atsitraukimui 
prieš keliasdešimt kartų stipresnį priešą. Sprogstamoji 
kulka pataikė vadui į šlaunį. Jis nugriuvo į samanas. Ir 
jei ne sanitarė, jauna partizanė Valentina Beržaitė1, Gri
gas greičiausiai būtų žuvęs. Beržaitė Grigą paguldė ba
loje, užklojo šakomis, pati užsimaskavo šalia jo. Rankose 
juodu laikė granatas.

Fašistai praėjo aštuonetą metrų nuo jų ir nepastebėjo. 
Jie skubėjo persekioti besitraukiančius ir atkakliai atsi- 
šaudančius partizanus. Naktį Beržaitė išvilko sužeistą 
vadą ligi miško kelio, surado vežimą ir nuvežė jį link Ka
zėnų miško.

Likusieji „Vilniaus” būrio partizanai kovėsi ištisą 
dieną, neleisdami savęs apsupti fašistams ir gindami atsi
traukimo kryptis. Naktį jie išslydo iš fašistų replių ir din
go. Valenis spėjo, kad mūsų draugai pasitraukė taip pat 
į Kazėnų miškus.

— Iš mūsiškių kas nors žuvo? — paklausėme Aleksą 
Valenį, išklausę jojo pasakojimą. 1

1 Valentina Beržaitė — slapyvardė. Tikroji pavardė — Valentina 
Kostinaitė.
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—- Taip... — atsakė jis, nulenkdamas galvą. — Žuvo 
partizanas Saša.. . Žuvo Kolia. Ir dar komjaunuolis Šaba- 
uas... Partizanė Aldona dingo be žinios... Tuos tris ra
dau miške ir palaidojau. . .

Aplankėme trijų draugų kapus. Visi žuvusieji man bu
vo gerai pažįstami — Sašą ir Kolią, buvusius belaisvius, 
priėmėme į savo grupę, eidami su Grigu pirmą kartą 
sprogdinti ešelono. Sabaną aš pasiunčiau į bazę iš savo 
apylinkės.

Nulenkę galvas, pastovėjome prie neseniai supiltų že
mės kaubrelių, dengusių palaikus narsių, jaunų partizanų, 
atidavusių gyvybes dėl Tėvynės laisvės. Mes prisiekėme 
toliau kovoti ir atkeršyti už juos.

❖  * *

Mažame kaimelyje prie Kazėnų miško sutikome „Vil
niaus” būrio padalinio vadą Vladą Motuzą.

— Iš kur jūs? •— išplėtė Motuzas akis. — Mes manė
me, kad Kurmelio grupė žuvus...

Susitikimas buvo džiaugsmingas.
— Mūsų vadas Grigas •— patikimose gydytojo ranko

se, — pasakojo Motuzas. —- „Vilniaus” būrys išsidėstęs 
aname, kur matote, pamiškio kaimelyje. Adutiškio miške 
netekome keturių žmonių: trijų vyrų ir partizanės Aldo
nos. Ji taip pat buvo nukauta atsitraukiant. Jos lavoną 
neseniai rado.

Greitai raitas prišuoliavo Būgnas, tuo metu ėjęs „Vil
niaus” būrio vado pareigas.

- Gyvi? Sveiki? — stebėjosi Būgnas, nušokęs nuo 
arklio ir mus bučiuodamas. — O juk po Adutiškio miškų 
operacijos hitlerininkai patraukė į jūsų kraštus... Ryši
ninkai pranešė — ten buvo kovos, garbingai žuvo kažko
kie partizanai. ..
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Tarp savųjų gerai pasilsėjome ir sustiprėjome. Vieną 
dieną kreipiausi į būrio komisarą Pumputį.

— Draugas komisare! Seniai galvoju apie svarbų da
lyką. Eidamas kovon, daug kartų pats sau kalbėjau — 
na, dabar įrodyk, ar vertas esi to, apie ką galvoji. .. O 
grįžęs po kovos, apgalvodavau, kaip laikiausi sunkiose 
mūšio minutėse. Ir turiu prisipažinti — jaučiau begalinį 
džiaugsmą: kovoj nesvyravau, neabejojau... Savo norui 
nepadariau gėdos! ..

Komisaras tylėjo ir atidžiai klausėsi. Aš tęsiau:
— O dabar noriu paklausti, draugas komisare. Atsa

kykite — ar aš vertas būti Komunistų partijos nariu?
Jis atsakė:
— Apie tavo kovos darbus gerai žinau, draugas Kur

meli. Žinau taip pat, kad tu esi komjaunuolis nuo 1941 me
tų, kad visada be svyravimų vykdei partijos liniją. Aš 
pats tau duosiu rekomendaciją. Gerai, labai gerai, kad 
apie tai pagalvojai!

Komisaras man paspaudė ranką. Jo akys giedriai 
spindėjo.

Partizanų būrio partinės organizacijos susirinkimas 
įvyko išdeginto kaimelio sode. Medžių šakos sviro nuo 
obuolių. Vėjui pūstelėjus, krito vaisiai ant žemės. Mes 
susėdome pievelėje. Susirinko dvylika partijos narių.

Kalbėjo Grigo pavaduotojas Būgnas. Jis nurodė, 
kad tarybinės liaudies kova vyksta vis didėjančia jėga 
plačioje mūsų žemėje. Fašistai vejami iš Tėvynės. Jaus
dami savo neišvengiamą galą, jie priešinasi užguito žvė
ries įnirtimu, žudo, įtempia visas jėgas, mobilizuoja pa
vergtos Europos išteklius.

— Mes žinome, kad fašistai telkia jėgas lemiamoms 
grumtynėms su partizanais. Prieš mus — sunki kova. 
Komunistai, vadovaujami didžiosios Lenino—Stalino par-
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I įjos, bus tos kovos priekyje. Jie rodė, rodo ir rodys ko
voje pavyzdį.

Pažįstu Vladą Kurmelį, mūsų kovos draugą, grupės 
vadą. Neabejodamas jam duodu savo rekomendaciją. Ti
kiu, kad tu, Vladai, pasirodysi vertas didžiosios garbės 
būti Komunistų partijos nariu.

Vieningai pakilo dvylika rankų. Susijaudinęs girdžiu:
— Draugas Kurmeli, jūs priimtas į Lenino—Stalino 

partijos eiles. Sveikinu jus! Linkiu dar narsiau, dar atkak
liau triuškinti fašistinius okupantus, pasikėsinusius prieš 
mūsų liaudies džiaugsmingą gyvenimą.

Pakylu ir tariu kelis žodžius. Mano džiaugsmas pina
si su begaliniu susijaudinimu:

— Draugai komunistai! žodžiais man sunku išreikšti 
savo jausmus. Jūs vienbalsiai priėmėte mane į VKP(b). 
Aš prisiekiu partinei organizacijai, kad ir toliau triuškin
siu hitlerinius okupantus, visus mano Tėvynės priešus su 
dar didesne neapykanta. Visada pateisinsiu garbingą 
Komunistų partijos nario vardą.

Tos dienos -neužmiršiu visą savo gyvenimą. Partija 
mane įpareigojo visas jėgas paskirti kovai už darbo žmo
nių šviesesnę ateitį.

Po partinio susirinkimo mano grupei neilgai teko po
ilsiauti.

Ryšininkai ir žvalgai pranešinėjo apie mūsų stovykla
vimo rajone besitelkiantį vis rimtesnį pavojų. Hitlerinin
kai aplinkiniuose miesteliuose stiprino garnizonus. Į Adu- 
I i Akį, Vidžius, Lintupius, Kazėnus atvyko stambūs kariuo
menės daliniai. Priešas rengėsi miškų blokadai, o taip pat 
partizanų bazių sunaikinimui.

Brigados vadas Antanas Ežerskis davė įsakymą bū
riams pasirengti žygiui į Lietuvos gilumą. Pas mus atėjo
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brigados komisaras Domas Baškys, vienas pirmųjų „Žal
girio” brigados organizatorių, LI<P (b) CK atstovas, reto 
narsumo vyras, visų partizanų nepaprastai mylimas, pui
kus draugas ir bičiulis. Buržuazijos valdymo laikais Baš
kys priklausė pogrindinei komunistų organizacijai, skyrė 
visas jėgas kovai už Lietuvos liaudies išsilaisvinimą. Pir
mais tarybiniais metais jis buvo Telšių apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininkas ir kartu Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas. 
Nuo pat pirmųjų „Žalgirio” brigados organizavimosi die
nų Baškys buvo priešo užnugaryje ir dirbo sudėtingą po
litinį darbą. Su kokiu užsidegimu partizanai klausė jo 
ugningos kalbos, kiek daug jis mums padėjo savo tvirtu 
bolševikiniu žodžiu.

Baškys mums papasakojo, kad nedelsiant reikia išsi
skirstyti mažomis grupėmis ir skubėti iš blokados rajono.

— Pavergta Lietuva jūsų laukia. Vyksta mirtina ko
va. Toje kovoje nugalės tarybinė liaudis. Jūs esate būsi
mos pergalės šaukliai, jūs esate pergalės kareiviai. Aš 
linkiu jums aukštai nešti išsilaisvinimo vėliavą, kurią 
mums įteikė partija. Eikite į mūšį su Komunistų partijos 
vardu. Kur Partija — ten ir pergalė!

Brigados štabas sudarė planą. Pagal jį partizaninės 
grupės turėjo pasklisti po įvairias Lietuvos apskritis. Ma
no grupei teko Švenčionių rajonas.

Būgnas pranešė:
— Tavo grupę sudarys keturiolika žmonių. „Vilniaus” 

būrys, traukdamasis iš Adutiškio miško, pagrindinius 
šaudmenų sandėlius užkasė žemėn. Vieta, kur jie yra, te
žinoma Grigui, man ir Pumpučiui, kuris jus palydės ir 
apginkluos.
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I Adutiškio miškus atvyko keturios „Vilniaus” grupės: 
Vlado Gelažūno, Juozo Buroko1, Jono Liudo2 ir mano.

Komisaras Pumputis ilgai ieškojo slaptosios vietos. 
Jis pats su Grigu ir Būgnu mūšio metu taip sumaniai 
paslėpė šaudmenis ir sprogstamąją medžiagą, kad dabar 
teko sugaišti vos ne pusdienį, kol juos suradome. Tolas 
buvo užkastas drėgnoje vietoje, prie pelkės. Šovinių dė
žės — sausumėlėje, po krūmais.

Iškasėme. Čia pat miške Pumputis lygiomis dalimis 
išskirstė mūsų keturioms grupėms. Aš gavau šešiasde
šimt kilogramų tolo ir nemažą kiekį šovinių pistoletams, 
kulkosvaidžiui, automatams, magnetinių minų, kapsulių- 
detonatorių.

Keturioms dienoms praslinkus po mūsų atsitraukimo 
iš Kazėnų, hitlerininkai pradėjo generalinį miškų puoli
mą. Jie sutraukė penkiasdešimt tūkstančių kareivių, ap
supo Kazėnų rajoną ir apie dvi savaites šturmavo, šau
dydami į miškus iš patrankų, minosvaidžių, bombarduo
dami iš lėktuvų.

Naktimis per blokados žiedą veržėsi partizanai. Juos 
puolė tankais, šarvuotais automobiliais. Hitlerininkai pa
dalino miškų masyvus atskirais kvartalais ir iš eilės kiek
vieną tikrino.

Mes tuo metu buvome maždaug už penkiasdešimt ki
lometrų. Kovos triukšmas buvo toks stiprus, kad pagalvo
jome, jog priartėjo frontas... Vėliau per ryšininkus suži
nojome, kas iš tikrųjų darėsi Kazėnų miškuose.

Artilerijos apšaudymas ir aviacijos antpuoliai tęsėsi 
kelias dienas. Po to hitlerininkai trimis grandinėmis, tre

1 Juozas Burokas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Juozas Bag- 
•limiei. didvyriškai žuvęs 1944 m. kovo 10 d. Rūdninkų miškuose.

"Jonas Liudas — slapyvardė. Tikroji pavardė— Ivanas Viš- 
ulnviia.
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jeto-penketo metrų atstumu žmogus nuo žmogaus, ėmė 
žygiuoti per miškus, puldami miške likusius partizanus.

Partizanų štabai ir atskiri padaliniai, nespėję prasi
veržti, stojo į nelygią neapsakomo didvyriškumo kovą. 
Eilė mūsų draugų žuvo didvyrių mirtimi.

Mes sužinojome, kad „Žalgirio” brigada neteko savo 
puikiojo komisaro Domo Baškio, kovojusio ligi paskutinio 
atodūsio. Kelis kartus sužeistas, jau nebepajėgdamas at
sikelti nuo žemės, paplūdęs kraujuose, jis vis atsišaudė. 
Žuvo ir brigados gydytojas Aleksandras Kucevalovas, 
šviesaus atminimo žmogus, tik prieš pat karą baigęs Le
ningrado medicinos institutą.

Atsimenu Kucevalovą iš mūsų žygio į Kazėnų miškus. 
Beveik tris šimtus kilometrų jis nešė ant savo pečių stam- 
.bų vaistų nešulį ir neprarado nė vienos ampulės, nė vie
nos bonkutės. Sustojimo vietose, kai nuo ilgos ir vargin
gos kelionės mes griūdavome lyg negyvi ant žemės, jau
nas gydytojas apžiūrėdavo mūsų nutrintas kojas, gydė, 
ramino draugišku žodžiu.

Tada, kai partizanė Beržaitė atgabeno sunkiai sužeistą 
ir daug kraujo nustojusį Grigą, Kucevalovas pasakė:

— Jis gyvens!
Ir partizanas-gydytojas, įrengęs žemėje savo slaptą 

ligoninę, gydė sunkiai sužeistuosius. Viršuje jos vaikšti
nėjo hitlerininkų kareiviai, o gydytojas budėjo prie Grigo 
ir kitų...

Šios sunkios blokados metu vos nežuvo mūsų būrio 
vadas Grigas.

Galų gale ligoninę teko evakuoti.
Hitlerininkai persekiojo, lipdami ant kulnų.
Vos paeidamas, Grigas pasislėpė pelkėje. Iš visų pusių 

artėjo fašistai. Grigas pakėlė pistoletą prie smilkinio ir 
paspaudė gaiduką. Bet užsiteršęs purvu ginklas neiššo
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vė. Dar du kartus pabandė Grigas įskelti šovinį, bet vel
tui. .. Kareiviai ėjo visai arti jo, bet nepastebėjo.

Hitlerininkai šukavo miškus nuo pat Minsko. Po ope
racijų Kazėnų rajone jie permetė savo jėgas į Medelio, 
Naručio, Lintupių ir kitus miškų masyvus.

Man per tas žiaurias operacijas pasisekė. Savo grupę 
pervesdavau čia į vieną, čia į kitą mišką. Mūsų persikė
limas nesutapdavo su hitlerininkų antpuoliais. Tuo būdu 
nepatekome į jų žnyples.

DIDVYRIŠKA PARTIZANĖ

Ruošėmės svarbių kovinių uždavinių įvykdymui. Nu
tariau grupės partizanus plačiau supažindinti su partiza
nės Marytės Melnikaitės žygiais.

— Hitlerininkų laikinai okupuotoje Lietuvoje yra 
daug drąsių ir narsių partizanų, — kalbėjau, — bet ypač 
drąsi ir narsi buvo jauna, vos dvidešimt vienerių metų 
amžiaus mergaitė Marytė. Ji su savo kovinga grupe per 
labai trumpą laikotarpį Zarasų ir gretimose apskrityse 
sunaikino šimtus fašistinių okupantų, susprogdino kelis 
karinius ešelonus, sudaužė keliolika priešo sunkvežimių ir 
lengvųjų mašinų, sugriovė daug tiltų, suardė ir sudegino 
daug pieninių, grūdų ir pašarų sandėlių. Marytė tapo tikru 
siaubu hitlerininkams.

Okupantai surašė, suregistravo žemę, trobesius, kar
ves, arklius, avis, vištas, net šunis ir uždėjo nepakelia
mas duokles, vertė valstiečius kasdien vežti pieną į pieno 
perdirbimo punktus ir pienines, atiduoti visus kiaušinius, 
gl udus, bulves, šieną.

Ihiožės, veikdami per vietos „savivaldybinius” vais
ei i) organus, didžiausią duoklių dalį užkraudavo smul- 
L",uieius valstiečiams.
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Smėlėtose ir blogose Zarasų apskrities dirvose neuž
augdavo nė pusė to derliaus, kurį reikėjo atiduoti oku
pantams.

Valstiečiai prašyte prašydavo Marytės partizanus pa
dėti sunaikinti pienines, grūdų sandėlius. Jie patys ap- 
žvalgydavo apylinkes ir perspėdavo liaudies keršytojus 
apie besiartinančius pavojus, apie policijos ar „savisau
gos” dalinių pasirodymą.

Kai nakties metu padangę plačiai nutvieksdavo gaisro 
pašvaistės, tai valstiečiai, rodydami į paraudusį horizon
tą, linksmai prasitardavo:

— Štai kur Marytė lydo sviestą fašistams.
Hitleriniai okupantai iš Zarasų ir gretimų apskričių 

nebegaudavo nei sviesto, nei pieno,' nei kiaušinių, nei 
grūdų, nei šieno, o tai jiems buvo didelis smūgis, nes 
šios gėrybės būdavo vežamos frontan arba reichan.

Kadangi diversijų metu veikdavo gana didelis parti
zanų būrys,-—o tai hitlerininkai sužinojo iš savo šni
pų, — todėl staigus partizanų dingimas, išsiskirstymas, 
išsisklaidymas, persikėlimas iš vienos vietos į kitą buvo 
didelė mįslė okupantams. Jie paskyrė labai stambią pre
m iją—-200.000 markių — už gyvos Marytės Melnikaitės 
sugavimą ar tikslių žinių apie ją suteikimą. Tačiau ją ir 
jos kovingąją grupę buvo sunku sugauti!

Okupantai suorganizavo pagalbinius policijos ir na
cionalistų būrius, kurie nuolat budėdavo ir staiga vykda
vo ten, kur pasirodydavo Marytė Melnikaitė su savo par
tizanais ar kur tikėjosi ją rasią.

Tokios tykojimo ir gaudymo lenktynės tęsės gana 
ilgai.

Iš Salako, Dūkšto ir Rimšės skuba policijos sunkveži
miai į Smalvas, nes čia, hitlerininkų agentų pranešimais, 
pasirodė Marytės Melnikaitės partizanai. Pakeliui ant
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partizanų minos užrieda keli Salako policijos sunkveži
miai. Rimšės ir Dūkšto hitlerininkų įgulos skuba j pagal
bų. Vokiečiai visur zuja, landžioja, krato, areštuoja nie
kuo nekaltus žmones, o tuo metu Marytės Melnikaitės 
grupė sudegina pieno nugriebimo punktą Imbrade — vi
siškai kitoje pusėje.

Ritą dieną j Zarasų policiją atplaukia žinios, kad Ma
rytę Melnikaitę šnipai, esą, matę netoli Dusetų.

Policijos sunkvežimiai skuba iš Zarasų į Imbradą, 
Smalvas, iš Dūkšto į Rimšę, Salaką, iš Dusetų į Antaliep
tę. Ir taip be galo, be krašto. O tuo metu deginami pieno 
nugriebimo punktai, naikinami grūdų ir šieno sandėliai 
visiškai kitur. Atkakli ir žiauri kova vyksta toliau. Polici
ja siuntinėja šnipus ir seklius į visas puses, bet viskas 
veltui! . .

Negelbsti nei šnipai, nei fašistų siūlomoji piniginė 
premija. Tarybinių partizanų liaudis neišduoda, nes jie 
gina liaudies reikalus.

Didvyriškoji Raudonoji Armija kasdien pergalingai 
žengia į Vakarus, Tarybų Lietuvos išvadavimas iš hitle
rinės okupacijos artėja. Vis platesnius gyventojų sluoks
nius pasiekia partizanų agitacija, propaganda, jų sklei
džiami tarybiniai atsišaukimai, laikraščiai. Nesulaikomai 
plinta neapykanta fašistiniams okupantams valstiečių 
tarpe. Valstiečiai ištisais kaimais ir valsčiais atsisako 
vykdyti hitlerininkų įsakymus: gabenti duokles, pilti py
liavas. Jie visokeriopai remia tarybinius partizanus. Jau
nimas stoja į liaudies keršytojų eiles ir triuškina fašisti
nius grobikus.

Partizanų veikla kiekvieną dieną, kiekvieną valandą 
vis aktyvėja ir aktyvėja. Partizanai smogia naujus ir vis 
smarkesnius smūgius okupantams.
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Naktį iš liepos 6 d. į 7 d. Marytės grupės partizanai 
susprogdino fašistų ešeloną prie Dūkšto. Ešelonas vyko 
j Leningrado frontą. Jis buvo pilnas kariuomenės ir kari
nės technikos.

Laimingi jautėsi partizanai, atlikę pareigą Tėvynei. 
Jau aušo. Partizanai nuo sprogimo vietos tebuvo nuėję 
apie aštuoniolika kilometrų. Jie pasislėpė tankumyne 
prie Apyvardų ežero. 1943 m. liepos 7 dieną, vidurdienį, 
Marytės Melnikaitės dalinį apsupo didelis būrys hitle
rininkų, ginkluotų automatiniais šautuvais, kulkosvai
džiais, minosvaidžiais. Fašistai turėjo taip pat vieną tan
ketę.

Užvirė baisi ir nelygi kova. Marytės partizanai did
vyriškai grūmėsi šešias valandas iki paskutinio kraujo 
lašo, iki paskutinio atodūsio. Visi žuvo. Fašistai paėmė į 
nelaisvę tik labai išvargusią Marytę Melnikaitę, kuriai 
nepavyko susisprogdinti granata, nes pastaroji kažkodėl 
nesprogo.

Nepaprastai nustebo hitlerininkai, prieš save išvydę 
tik vieną moterį.

— Rankas aukštyn, bolševike! — suriko esesininkų 
karininkas.

Marytei sunku buvo atsistoti, o kelti aukštyn rankų ji 
net nesirengė. Partizanei buvo aiškus tolesnis likimas: 
ji telaukė iš fašistų tik šūvio į galvą ar krūtinę.

Nedaug tereikėjo, kad hitleriniai budeliai vietoje būtų 
susidoroję su Maryte Melnikaite, nes prieš ją stovįs ese
sininkų karininkas griežė dantimis, o jo rankose drebėjo 
atkištas į Marytę automatas.

Fašistams, be abejojimo, buvo labai pikta, kad jų žuvo 
dešimtys, o čia terado septynis partizanų lavonus ir vieną 
gyvą mergaitę.
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Pirmosios susitikimo minutės su fašistais greitai pra
slinko. Marytė žinojo, kad su ja bus dar blogiau, jei da
bar nesušaudys.

Fašistai, žinoma, šaudyti neskubėjo, nes jiems rūpėjo 
sužinoti, kas tokie yra žuvusieji partizanai, iš kur jie, kas 
juos siuntė. Okupantai, be abejo, norėjo viską sužinoti 
tam, kad galėtų areštuoti ir sunaikinti gimines, draugus, 
pažįstamus.

Prieš fašistus stovėjo sužeista mergaitė. Okupantai 
tikėjosi viską galėsią iškvosti, sužinoti.

* * *

Po poros valandų Dūkšte, vienaaukščiame mūro na
miūkštyje, gestapo būstinėje, prasidėjo Marytės tardy
mas. Fašistai iš pradžių klausinėjo gana švelniai ir at
sargiai. Jų klausimai, atrodė, buvo visiškai nekalti. Fa
šistai tenorėjo sužinoti jos vardą ir pavardę, tautybę, kiek 
turi metų, kur gyvena tėvai, ar turinti brolių ir seserų.

Marytė Melnikaitė savo tardytojams atsakė:
— Aš esu liaudies partizanė. Aš kovojau prieš jus, 

fašistiniai žvėrys, nes jūs užpuolėte bei pavergėte mūsų 
tėviškę ir norite mus visus išnaikinti. Jūs galite mane kan
kinti1 arba tuojau sušaudyti, bet iš manęs nieko nesužino
site! Mirtis fašistiniams grobikams!

Fašistai įtikinėjo Marytę, kad jie nesirengią nieko 
blogo jai daryti, tenorį, kad Marytė pagalvotų ir atsakytų 
į jų klausimus.

Pirmą naktį uždarė Marytę į tuščią, tamsų kambarį. 
Kampe pametė suplėkusių šiaudų prikimštą čiužinį. Ma
rytė per naktį nesumerkė akių. Ji viską apgalvojo, apsvars
tė ir pasiryžo, kad ir kažin kaip kankintų, kad ir kažin 
ką darytų, nepratarti nė vieno žodžio, net nesudejuoti!
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Antrą ir trečią dieną ją klausinėjo daug griežčiau. 
Klausimai sukosi apie žuvusius prie Apyvardų ežero jos 
kovos draugus. Fašistams rūpėjo jų pavardės, iš kur jie 
kilę, iš kur gavę ginklų.

Marytė tylėjo. Jos neveikė nei fašistų grasinimai, nei 
įtikinėjimai.

Trečią vakarą ir naktį kambaryje šviesos nebegesino. 
Prie jos budėjo du fašistiniai policininkai.

Kuo toliau, tuo griežtesni ir žiauresni darėsi hitleri
niai tardytojai.

Kai Marytė, paklausta, kokius uždavinius partizanai 
turėję įvykdyti ir kas juos pasiuntęs, vėl nieko neatsakė, 
fašistinis karininkas įsiuto ir smogė Marytei kumščiu į 
veidą.

Esesininkas toliau įtūžęs klausinėjo, kaip ir iš kur jie 
atvykę prie Apyvardų ežero... Kiek dienų jie čia praleidę 
ir kur rengęsi toliau vykti? Karininkas grasino Marytei, 
gąsdino, kad mokėsiąs priversti ją prabilti.

Po šio tardymo Marytės visas veidas buvo sumuštas.
Penktą dieną fašistiniai karininkai, pasitelkę dar dau

giau liaudies išdavikų ir šnipų, pradėjo tardymą įrodinė
jimais, kad okupantams viskas jau žinoma, tereikia tik 
kelių Marytės žodžių, kad ji, girdi, nekaltai nenukentėtų. 
Jeigu ji viską papasakosianti, tai hitlerininkai ją paleisią, 
Marytė galėsianti vykti pas tėvus arba, jei bijanti parti
zanų keršto, galėsianti išvykti į Vokietiją, ten gausianti 
lengvą ir gerai apmokamą darbą.

Hitlerinis karininkas klausinėjo Marytę, ar ji ką nors 
žinanti apie asmenis, kurie sudegino Zarasų, Švenčionių, 
Utenos ir Rokiškio apskrityse pienines, pieno nugriebimo 
punktus, sprogdino tiltus, karinius sunkvežimius, gele
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žinkelius. O gal pati Marytė su žuvusiais vyrais atlikda
vo tuos darbus?

Ir dabar Marytė tylėjo.
Fašistas liepė pagalvoti ir atsakyti. Kadangi Marytė 

tylėjo, fašistinis karininkas pašaukė savo padėjėjus, kurie 
surišo ją.

Kai po papildomų įrodinėjimų ir aiškinimų Marytė 
nieko neatsakė, hitlerinis budelis pradėjo ją vieliniu rimbu 
čaižyti.

Iš Marytės lūpų neišsprūdo nei aimanos žodelis, tik 
retkarčiais ji giliai ir sunkiai atsidusdavo.

Po kankinimo Marytei neatrišo nei rankų, nei kojų. 
Iš pradžių įmetė ją į tą patį kambarį, kuriame ji jau buvo 
praleidusi keturias naktis. Vėliau atėjo jos kankintojas ir, 
rankas perrišęs stipria virve, pakabino ją palubėje.

Nepakenčiamai degė sumuštas ir betinstąs kūnas. Ran
kas traukė iš pečių svyrąs žemyn liemuo. Marytė, sukan
dusi dantis, kentė ir laukė, kad tik greičiau fašistai baigtų 
savo kankinimus ir nušautų ją.

Išaušo rytas. Prasidėjo saulėta, graži liepos diena.
Kai atvedė Marytę į tardomąjį kambarį, čia jau sėdėjo 

keli girti fašistiniai karininkai. Jie tuojau pradėjo visaip 
tyčiotis iš Marytės. Kai Marytė visiškai nereagavo, fašis
tai ją daužė, spardė. Net fašistiniai budeliai stebėjosi Ma
rytės kantrybe. Jie nutarė, kad Marytė greičiausiai netu
rinti nervų sistemos, nejaučianti nieko, nes ji visiškai ne
reaguojanti. Fašistiniai karininkai nusprendė dar baisiau 
ir skaudžiau kankinti partizanę, priversti ją prabilti, pri
sipažinti.

Po nagais kišo adatas, laužė pirštus, išnarstė kairio
sios rankos sąnarius, o vakare surišo rankas už nugaros
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ir pakabino už rankų palubėje. Taip Marytė kabojo iki 
ryto.

Kitą dieną ją vėl klausinėjo, ką ji žinanti apie rusų, 
baltarusių, lietuvių partizanus, jų vadovybę, buvimo vie
tas, kokius komunistus ir komjaunuolius ji pažįstanti 
Zarasų ir kitose apskrityse.

Marytė Melnikaitė Zarasų apskrityje pati buvo suor
ganizavusi 20 komjaunimo grupių. Bet ji tylėjo, tauriai 
saugodama paslaptis.

Kai nepadėjo jokie kankinimai, fašistiniai budeliai dar 
daugiau įnirto. Jie įkaitintomis iki raudonumo geležimis 
degino jos rankas, kojas, veidą, visą kūną. Kai Marytė 
tik sunkiais atodūsiais reaguodavo į kankinimus, hitleri
niai budeliai dar smarkiau įnikdavo ją spardyti, daužyti. 
Tokia buvo septintoji ir paskutinioji kankinimo diena.

Marytė Melnikaitė, Lenino—Stalino komjaunimo auk
lėtinė, liko ištikima priesaikai, ištikima savo liaudžiai ir 
Tėvynei. Ji tylėjo, kentė nežmoniškas kančias ir nieko ne
išdavė.

Galutinai įniršę ir įsiutę dėl savo nesėkmės, hitleriniai 
galvažudžiai nutarė nužudyti Marytę Melnikaitę, norėda
mi tuo būdu išgąsdinti kitus kovotojus. Marytė Melnikai
tė, iškėlusi aukštai galvą ir įtempusi paskutines jėgas, 
basomis kruvinomis kojomis atėjo į Dūkšto miestelio ka
pines ir, stovėdama ties iškasta duobe, spiovė SS karinin
kui į veidą, garsiai sušukdama: „Aš mirštu už laisvąją 
Tarybų Lietuvą, už tarybinę liaudį, o jus, prakeiktieji šu
nys, sunaikins Raudonoji Armija ir liaudies partizanai!”

Ištikimoji lietuvių liaudies dukra, karšta Tarybų šalies 
patriotė žuvo. Jos vardas bus minimas amžiais.

Mano pasakojimas sujaudino partizanus.
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KERŠIJAM  PRIEŠU I

Partizanai veržėsi kovon. Švenčionių apylinkių vals
tiečiai jau anksčiau mus prašė sudeginti durpyną. Durpy
nas buvo prie Kazliškių kaimo, trys kilometrai nuo Šven
čionių miesto.

Okupantai į durpyną atvežė didžiulį ekskavatorių, 
įtaisė jėgainę ir prievarta varė kaimiečius dirbti prie 
durpių kasimo. Čia nuolat knibždėjo žmonių skruzdėly
nas. Paruoštas kuras vėliau buvo gabenamas įmonėms, 
dirbančioms hitlerininkų fronto reikalams.

Prie Kazliškių gamino daug durpių. Valstiečius varu 
atitraukdavo nuo darbų namuose ir už sunkų triūsą dur
pyno balose nieko nemokėjo.

Tamsu. Vidurnaktį iš rugsėjo 9 į 10 dieną mano grupė 
atvyko į durpyną.

Mašinas turėjo saugoti ginkluota sargyba. Pasirodo, 
ji bijojo naktį likti durpyne, todėl pasišalino iš savo pos
to ir pasislėpė artimo kaimo troboje.

Mes apžiūrėjome jėgainę, apsilankėme iš faneros pa
statytoje kontoroje. Joje stovėjo keturi sargybinių narai, 
priversti šiaudų. Nusprendžiau minuoti garo mašiną, kaip 
svarbiausią energijos šaltinį.

Bikfordo virvutės neturėjau. Dėl to prie keturių kilo
gramų tolo pridėjau ranka patraukiamą sprogdintuvą. 
Atsigulėme griovyje. Aš patraukiau virvę...

Pasigirdo trenksmas — panašus į šautuvo šūvį.
Kas atsitiko? Kodėl sprogo kapsulis, o nesprogo tolas?
Pribėgau artyn. Dešimt plytaičių tolo išsidraskė ir iš

byrėjo aplink. Apsiniaukę surankiojom sprogmenis. Buvo 
aiškiai matyti, kad jie netikę, o atsargos nebuvome pa
siėmę.
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Mano vyrai supykę ėmė laužyti, sukinėti atskiras ma
šinos dalis. Bet ką gali padaryti plikomis rankomis plie
niniam kalnui?

Nusiminę grįžome į netolimą mišką. Sprogimo neįvyk- 
dėme, nors ir ne dėl savo kaltės.

— Mes dar sugrįšime, — pasakiau savo vyrams. — 
Organizuosim diversiją platesniu mastu.

Rugsėjo 13 dienos naktį mes nuplovėme dešimt telefo
no stulpų tarp Strūnaičio ir Švenčionių, o po paros su
sprogdinome karinį traukinį tarp Pabradės ir Švenčionė
lių. Jis vežė degalus ir benzino cisternas.

Durpyno neužmiršome. Iš gyvenančio netoli durpyno 
ryšininko Jono Valenio sužinojome, ką kalbėjo okupantai 
apie pirmąjį mūsų apsilankymą.

Kadangi rankomis padaryti sugadinimai garo mašinai 
buvo nežymūs, per vieną dieną ją sutvarkė ir vėl paleido 
darban.

— Čia ne partizanų darbas... Ne! — kalbėjo durpyno 
vadovybė. — Iš kur gali partizanai pasirodyti Švenčionių 
miesto pakraštyje. Jie neišdrįs... Mašiną sugadino patys 
valstiečiai.

Už bausmę nepaklusniems gyventojams pamainos 
darbas durpyne buvo pratęstas viena valanda.

Rugsėjo 19 d. mes vėl prie Kazliškių pelkių.
Šį kartą turėjome geros sprogstamos medžiagos, atsi- 

gabenom bikfordo virvutę, o vyrai atnešė skardinę su ži
balu. Sargybos neradome, nors prie kontoros tebesmilko 
laužas, kurį, matyt, kareiviai buvo susikūrę ir šildėsi.

Išstatę apsaugą, mes ėmėmės darbo. Šį kartą grupei 
daviau platesnį uždavinį: ne tik susprogdinti garo maši
ną, bet sudeginti ir visas pagamintų durpių atsargas.
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Didžiuliame plote stovėjo devynios stambios durpių 
piramidės, kiekviena keliasdešimt metrų ilgio ir dešim
ties metrų aukščio.

Tuo metu, kai su Laurinavičium dėjome sprogstamą
ją medžiagą mašinon, kiti partizanai mikliai darė durpių 
piramidžių apačioje krosnis, prinešė j jas šiaudų, sulaužė 
fanerinę kontorą ir jos sienas panaudojo kaip prakurą.

Per trisdešimt minučių darbą baigėme. Vienas parti
zanas, laikydamas žibalo skardinę, laukė įsakymo.

Naktis buvo kaip retai tamsi. Aplink tylu.
Kaip vėliau sužinojome, ginkluota durpyno sargyba 

tuo metu buvo už vieno kilometro pas krautuvininką ir 
girtuokliavo, švęsdama savo viršininko vardines.

Ir štai, Laurinavičius ir aš atsitraukėme nuo užmi
nuotos garo mašinos. Pirmą kartą naktį aš prakalbu sa
viems vyrams ne prislopintu balsu, bet garsiai:

— Mieli kovos draugai! Tegul šis gaisras parodo 
okupantams, kad jų galutinis sunaikinimas neišvengia
mas. Uždekite durpes!

Tuoj pat plykstelėjo pirmoji liepsna... Ją sekė antra, 
trečia, ketvirta.

Greit ugnis apšvietė visą durpyną. Žibalas, šiaudai, 
fanera degė, linksmai traškėdami. Liepsnos įsikabino į 
sausas durpes. Kiekvieną sekančią minutę gaisras augo 
vis didėjančia jėga.

Kai visi partizanai atsitraukė už šimto metrų ir su
gulė, aš išsiėmiau degtukų dėžutę ir uždegiau bikfordo 
virvutę. Raudona ugnelė nubėgo pirmyn.

Nepraėjo minutė, ir nakties tylumą suardė galingas 
sprogimas. Viršum mūsų galvų prašvilpė sudaužytos 
mašinos gabalai.
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O tamsios, niūrios durpių piramidės įsidegė vis stip
riau. Liepsnos šniokštė, į dangų kilo ilgi ugnies liežuviai.

Atsitraukdami iš kulkosvaidžio kirtome oran tris se
rijas, nukreipę vamzdį Švenčionių miesto pakraštin, kur 
buvo hitlerininkų kareivinės. Tegul priešai žino, kas čia 
buvo! Tegul bukos fašistų galvos pagaliau supranta, kad 
partizanų jėgos vis stiprėja, kad partizanai nieko nebijo!

Pasitraukę keletą kilometrų, stebėjome, kaip durpyne 
siautė ugnies jūra. Dangus raudo nuo milžiniško gaisro. 
Buvo girdėti priešo kulkosvaidžių ir automatų tarškėji
mas.

Į durpyną hitlerininkai išdrįso atvažiuoti tik praaušus. 
Artėdami prie gaisro, jie visą laiką šaudė. Atvyko apie 
du šimtai, jie atsivežė gaisrininkus. Tačiau įsidegusių 
durpių jiems nepavyko užgesinti. Pasiutęs karštis nelei
do nė prisiartinti. Durpės degė tol, kol virto pelenais.

Naujai diversijai pasirinkome einantį už penkių kilo
metrų nuo durpyno plentą.

* * *

Kelias dienas rašėme atsišaukimus. Jiems spausdinti 
įrengimų neturėjome. Nusprendėme rašyti ranka. Mūsų 
ryšininkai atgabeno iš Švenčionių krūvą švarių sąsiuvi
nių. Kiekviename sąsiuvinio lape išdėstėme didelėmis 
įskaitomomis raidėmis atsišaukimo tekstą.

Kadangi apie Švenčionis gyvena lietuviai, lenkai, ru
sai, mūsų kreipimasis į gyventojus buvo rašomas trimis
kalbomis. Atsišaukimo tekstas buvo tokio turinio:%„Mirtis hitleriniams grobikams!

Raudonoji Armija ir partizanai, visa tarybinė liaudis 
kovoja prieš okupantus. Fašistai mūsų krašte sėja mirtį,
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išveža gyventojus į Hitlerio katorgą, apiplėšia valstie
čius. Už mūsų brolių ir seserų ašaras, už nekaltai pralietą 
kraują reikia negailestingai keršyti. Švenčionių apskri
ties partizanai nuo šiandien pradės minuoti Švenčionių— 
Vilniaus plentą. Brangūs valstiečiai! Nevažiuokite plen
tu. Naudokitės kitais keliais. Tuo būdu išvengsite pavo
jaus. Ant mūsų minų tegul gabalais susprogsta oku
pantai!”

Per dieną Ražas, Laurinavičius, mano brolis Balys ir 
aš parašydavome iki devyniasdešimt atsišaukimų. Kiti 
partizanai ir ryšininkai naktimis juos išlipindavo, išmė
tydavo kryžkelėse arba, užėję į kaimą, dalindavo žmo
nėms.

Ketvertą dienų padirbėję prie atsišaukimų, išsiruošė
me minuoti plentą.

Naktį iš rugsėjo 21 į 22 dieną padėjome ant plento, 
5—7 kilometrai nuo Švenčionių, tris minas ir atsitrau
kėme į mišką.

Iš ryto pasigirdo pirmasis trenksmas. Mina sprogo. 
Kas ant jos užvažiavo?

Vienuoliktą valandą nuaidėjo antrasis sprogimas.
Po pietų per ryšininkus mes jau žinome apie savo 

darbo rezultatus.

* * * _

Ant pirmosios minos, padėtos prieš kalniuką, užšoko 
lengvoji mašina. Jąja iš Vilniaus važiavo SS pulkininkas 
ir SS papulkininkis, skubėję į Kazėnų miškus patikrinti, 
kaip vyksta operacijos prieš partizanus.

Aplinkiniai gyventojai papasakojo, kad papulkininkis 
buvo išmestas iš mašinos, veidu tėškė į akmeninį grin
dinį ir vietoje užsimušė. Pulkininkui nutraukė abi kojas

7* 99



ligi juosmens. Be jųdviejų buvo sunkiai sužeisti ir auto
mobiliu važiavę majoras bei šoferis.

Ant antrosios mūsų minos užšoko karinis sunkveži
mis, vežęs kažkokius krovinius iš Vilniaus j Švenčionis. 
Iš keturių palydovų liko gyvas tik vienas.

Pavakare ant trečiosios minos susprogo dar vienas 
sunkvežimis, skubėjęs taip pat iš Vilniaus į Švenčionis. 
Jo krovinį sudarė deficitiniai produktai. Nuo sprogimo 
mašina sudegė. Vėliau mes matėme jos pajuodavusius 
griaučius, kėpsančius griovyje.

Kitą dieną plente pasirodė vokiečių pionieriai. Elektro
magnetiniais prietaisais jie tikrino visą magistralę.

Valstiečiai patikėjo mūsų atsišaukimais. Jie važiavo 
šalia plento einančiu keliuku ir, paslaptingai šypsodamie
si, žiūrėjo į baimingai triūsiančius priešo kareivius.

* * Ф

Rugsėjo 26 dienos rytą iš Švenčionių išvyko nemaža 
hitlerininkų mašinų kolona su automatininkais. Visa ta 
kolona sustojo apie penketą kilometrų nuo miesto, prie 
Medžiūnų kaimo, kaip tik netoli tos vietos, kur susprogo 
lengvoji mašina su aukštaisiais SS karininkais.

Kareiviai pabiro iš sunkvežimių ir pasklido po aplin
kinius kaimus. Suvarę valstiečius prie plento, pranešė 
jiems, kad šiandien jie čia įvykdysiu mirties bausmę žmo
gui, kuris padėjo minas.

Valstiečiai vėliau mums papasakojo, kad vienoje ma
šinoje jie atvežė kažkokį nepažįstamą vidutinio amžiaus 
žmogų, vilkėjusį darbininko drabužiais, kalbėjusį lietu
viškai. Jo rankos buvo surištos užpakalyje, o veidas nuo 
mušimo ištinęs, su tamsiomis mėlynėmis.

Šalia plento stovėjo keli seni beržai. Hitlerininkai tarp
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vieno beržo ir telefono stulpo pririšo storą kartį. Paskui 
sunkvežimyje pastatė pasmerktąjį, pririšo jį prie karties 
ir nuvažiavo.

Prie pakartojo krūtinės buvo prikabinta didžiulė fane
rinė lenta su užrašais vokiečių ir lietuvių kalba:

„Čia aš minavau plentą ir už tai buvau vokiečių val
džios griežtai nubaustas.“

Nuvažiuodami fašistai uždraudė gyventojams prisi
liesti prie negyvėlio. Esą, tegul kabo, kol paukščiai jį 
sules...

Tuo metu mes buvome už dviejų dešimčių kilometrų. 
Žinią apie fašistų nekaltai nužudytą žmogų gavome šiek 
tiek pavėluotai, po dviejų dienų. Tas įvykis mus sudre
bino. Būdami bejėgiai atsispirti kovojančios liaudies va
liai, fašistai aklai keršijo nekaltiems tarybiniams pilie
čiams.

Nedelsdami išsirengėme kelionėn. Mes turėjome tik 
vieną mintį — nuimti pakartąjį žmogų ir palaidoti jį.

Rugsėjo 29 d. naktį atžygiavome prie Medžiūnų kai
mo. Krapnojo lietutis. Liūdnai šlamėjo miškas.

Kartuves radome, bet lavoną kažkieno rūpestinga ran
ka jau buvo nuėmusi. Mano grupės partizanai pastovėjo 
kurį laiką prie kartuvių, nusiėmę kepures. Ražas ryžtin
gai ištarė:

— Tegul fašistiniai banditai būna amžinai prakeik
ti!— Ir, kreipdamasis į mane, pridūrė: — Draugas vade, 
kurioje vietoje dedame miną? Aš savo nagais iškasiu jai 
duobę.

Tą naktį plente, netoli tuščių kartuvių, išlupome tris 
akmenis, išrausėme duobę, padėjome stambią septynių 
kilogramų miną ir dailiai užlyginome.

Tą miną čia paliekame tam, kad atkeršytume už 
ni'kallai žuvusį draugą, kurio nei pavardės, nei vardo mes
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nežinome,—-tariau susijaudinęs. — Tegul žino okupan
tai, kad nei kartuvėmis, nei mirties bausmėmis jie neįbau
gins tarybinių žmonių. Mirtis fašistų tyko ir tykos kiek
vienoje vietoje ir kiekvieną akimirką!

Po to nuvedžiau savo grupę išilgai plento. Parinkę 
patogias vietas, išdėliojome dar tris minas, po penketą 
kilogramų svorio.

Rugsėjo 30 d. prie tuščių kartuvių ant mūsų didžiojo 
užtaiso subiro į gabalus sunkvežimis su kareiviais, vy
kusiais iš Vilniaus Švenčionių kryptimi.

Gyventojai matė, kaip sužaloti fašistai rėpliojo į šali
keles, rėkdami nesavais balsais. Keli iš jų buvo užmušti. 
Lengvai sužeistieji šaudė į viršų, šaukdamiesi pagalbos.

Iš Švenčionių atvyko kitas sunkvežimis. Okupantai 
surankiojo lavonus, sužeistuosius ir skubiai nusivežė. 
Plente likusius didžiulius kraujo klanus jie apibarstė 
smėliu.

Antroji ir trečioji mina taip pat sprogo tą pačią die
ną. Jų aukomis tapo dar du kariniai sunkvežimiai.

Okupantai sukėlė negirdėtą triukšmą. Jie nutraukė 
magistrale bet kokį judėjimą. Vėl atvyko pionieriai. Fa
šistams pavyko surasti mūsų ketvirtąją miną. Bet jie 
vėliau tikriausiai keikėsi dėl sunkaus darbo. Ir štai dėl 
ko. . . Mes, be keturių tikrųjų minų, tą naktį plente pali
kome daugybę apgaulingų ženklų: vienoje vietoje išlupo
me akmenis, kitoje — pribarstėme smėlio, trečioje pamė
tėme šaką... Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad ir tose vieto
se guli mirtį nešantis sprogmuo. Vokiečiai aplink tokias 
vietas sukinėjosi su didžiausiu atsargumu, ilgai šniukš
tinėjo ir tyrė, kol išdrįsdavo prisiartinti.

4Trims dienoms plentas buvo uždarytas, ir visas judė
jimas apmirė. O ir po to, kai pionieriai pranešė savo dar
bą baigę, priešo transportas Vilniaus—Švenčionių magist
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ralėje judėjo labai nedrąsiai. Sunkvežimiai slinkdavo 
nedideliu greičiu ir taikydavos važiuoti kelio pakraščiu. 
Hitlerininkai, pamatę plente net piemenuko pamestą laz
delę ar medžio šakutę, bijodavo.

Fašistai dabar juto, kad ne tik naktis jiems pavojin
ga. Mirties šešėlis jiems vaidenosi ir dieną.

Mano grupė, įvykdžiusi diversiją vakariniame Šven
čionių pakraštyje, atsitraukė trisdešimt kilometrų rytų 
kryptimi ir ėmė planuoti naują ir stambų smūgį okupan
tams.

Mes nutarėme susprogdinti Švenčionių elektros stotį, 
aprūpinančią energija visą eilę įmonių, dirbusių vokiečių 
fronto reikalams. Uždavinys buvo sudėtingas. Miestą sau
gojo hitlerininkų garnizonas, susidėjęs iš dviejų-trijų 
tūkstančių prakeiktųjų hansų.

SUSPROGDINAME ELEKTRINĘ

Apie tai, kas darosi Švenčionyse, kaip saugoma elekt
ros stotis, apie garnizono sargybų tvarką ir patrulių pos
tus mieste, mus smulkiai informuodavo ryšininkai. Eilė 
žmonių, jų tarpe mano sesuo Regina ir brolis Silvestras, 
gyvenę Švenčionyse, mums dabar padėjo.

Spalio 4 dienos rytą mano vadovaujama septyneto 
žmonių kovinė grupė atvyko į Milių kaimą, esantį arti 
Švenčionių. Mes apsistojome pas valstietį Aksentijų Bur- 
lakovą, tarybinį patriotą ir partizanų rėmėją.

Ilsėjomės daržinėje. Burlakovo šeimos nariai laiks 
Hilo laiko ateidavo į daržinę su pintine, kurioje atnešdavo 
mums maisto, o grįždami atgal, kad nesukeltų įtarimo 
nereikalingoms akims, vilkdavo į tvartą gyvuliams šieną.

Mes gi nagrinėjome elektrinės sprogdinimo planą, pa- 
'.i'ikirstėme pareigomis, apsvarstėme ir tai, ką darytume,
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jeigu mums nepavyktų iki stoties prasiveržti, jei būtume 
hitlerininkų užklupti.

Vakare pakilo stiprus vėjas, ėmė žliaugti lietus. Toks 
oras mus džiugino. Šią naktį mes turėjome susitikti su Re
gina ir iš jos gauti pačias naujausias žinias apie elektri
nę. Sutemus išžygiavome į Švenčionis.

Susitikimo vieta buvo paskirta pravoslavų kapinėse, 
esančiose miesto pakraštyje.

Regina atėjo truputį anksčiau nustatyto laiko. Ji buvo 
užsimetusi tamsų apsiaustų ir gulėjo aukštoje kapinių 
žolėje.

Medžiai lingavo ir vaitojo, o vėjas draskė nuo jų lapus 
ir bloškė mums į veidus šlapiomis gniūžtėmis. Aplink tam
sa, nors akin durk. Tris kartus tyliai sušvilpiau. Netoli nuo 
mūsų pakilo tamsus šešėlis. Regina atskubėjo. Ji papasa
kojo viską, ką sužinojo per tris paskutines dienas. Atsi
sveikindamas paspaudžiau jos ranką ir tariau:

— Poryt naktį nei tu, nei tavo pažįstami tenesimaišo 
arti elektrinės.

Sugrįžome į savo stovyklavimo vietą Burlakovo dar
žinėm

*  *  *

Sekančią naktį išsiruošėme vėl į Švenčionis.
Mano brolis Balys, vakaro prieblandoje apvaikščiojęs 

Burlakovo sodybą, ištraukė iš pastogės priešgaisrinį kab
lį. Rodydamas man, tyliai tarė:

— Geras įrankis.. . Juo nutrauksime telefono laidus 
prie elektrinės.. .

Naktį, pusę pirmos, nepastebėti prisiartinome prie 
S\j£nčionių. Sį kartą ėjome per kitas kapines, už kurių 
akmeninės tvoros ryškėjo aukštas elektrinės pastatas.

Naktis buvo tamsi, bet be vėjo ir lietaus. Brolis man 
tarė:
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—• Šiuose kapuose palaidotas mūsų tėvas...
Mes susiradome takelį prie jo kapo. Stabtelėjome vieną 

minutėlę. Prisiminėme vargšą savo tėvą, kuriam nebuvo 
lemta išgyventi ligi Tarybų valdžios metų, pažinti laisvo 
gyvenimo džiaugsmą.

Sušnibždėjau:
— Kovosiu prieš okupantus ligi paskutinio atodūsio. 

Kovosiu, kol nė vieno jų nebeliks šventoje Tarybų žemėje.
Savo grupę sustabdžiau šiaurinėje kapinių pusėje. Pen

ki žmonės liko ten, o mudu su broliu nuslinkome žval
gybom

Aiškiai buvo girdėti dirbančio elektrinės dizelio triukš
mas. Pats pastatas buvo visiškai užtemdytas.

Šliauždami ir bėgdami prisiartinome prie elektros sto
ties rajono. Jis buvo aptvertas spygliuotos vielos trijų 
eilių tvora. Jos aukštis — daugiau kaip du metrai.

Akimirksniui mus sustabdė netikėtas triukšmas. Kitoje 
elektrinės pusėje, ten, kur stovėjo pradžios mokyklos na
mai, girdėjosi vokiškas gargaliavimas, dainuškos.

Mūsų ryšininkų pranešimuose nebuvo minima, kad mo
kykloje yra kariuomenės padalinys. Minutei sutrikome. 
Kas dabar daryti?

— Pirmyn? — paklausė brolis, laikąs gaisrinį kablį 
rankoje.

Galvojau neilgai.
— Be abejo!
Su savimi turėjome vielai kirpti žirkles. Tuoj pat pra- 

kirpome tvoroje angą į elektrinės kiemą. Sulindę vidun, 
sugulėme alyvų krūmuose patvoryje ir stebėjome, kas da
rosi aplink elektrinės pastatą, o svarbiausia — kur yra 
sargybiniai. Ryšininkai tvirtino, kad elektrinę saugoja 
automatais ginkluoti keturi kareiviai.
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Sargybinių nepastebėjome. Nusprendęs, kad veikti rei
kia nedelsiant, pasiunčiau brolį atvesti prie kapinių tvo
ros likusius su mina partizanus.

Kai Balys išnyko, kieme pasirodė kareivis. Jis pama
žėle artėjo prie krūmo, kuriame gulėjau. Dar daugiau pri
sispaudžiau prie žemės. Kareivis stabtelėjo šešeto metrų 
atstume, kilstelėjo automatą ir paleido viršum mano gal
vos dvi trumputes serijas.

Nedelsdamas nė minutės, nuspaudžiau automato sau
giklį, pasiruošdamas tuoj nukirsti fašistą. Man buvo ne
aišku —• ar kareivis pastebėjo mus, arba drąsina save. 
Prisipažinsiu — nelaukti šūviai mane truputį išgąsdino.

Kareivis apsisuko ir nušlepsėjo. Aš atsikvėpiau. Bailys 
fašistas gąsdino nematomą priešą ir drąsino save!

Pro mokyklos duris ėmė virsti išsigandę vokiečiai. Jie 
pradėjo šūkauti:

—• Kas ten šaudo? Kas atsitiko?
Elektrinės sargybinis iš tamsos šūktelėjo:
— Nieko baisaus! Tai a š —sargybinis. Ginklą ban

džiau. ..
Viskas nurimo.
Čia pat pasirodė ir brolis su draugais, kurie galvojo, 

jog mane nukovė.
Nuraminau juos, paaiškindamas, kad sargybinis šaudė 

iš baimės.
Paskirsčiau žmones. Izotas Lemeševas saugojo atsi

traukimo kelią per spragą spygliuotoje tvoroje. Balys, 
gaisriniu kabliu nutraukęs telefono laidus, sekė mokyklą. 
Laurinavičius stebėjo Lintupių gatvę. Ražui buvo pavesta 
gretima gatvė. Elijas Vakselis, Viktoras Ivanovas ir aš — 
puolėme į elektrinės centrinį įėjimą. Durys buvo uždary
tos. Mes stipriai pabeldėme. Niekas neatsiliepė, tik vie-
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nodai galingai gaudė dizelis. Dar kartą pabeldėme. Aš 
lietuviškai tariau:

— Atidarykite duris.
Tuos pačius žodžius Vakselis pakartojo vokiškai.
Elektrinės mašinos nustelbė žodžius. Viduje esantieji 

jų neišgirdo. Garsiai rėkti nedrįsome, nenorėdami prisi
šaukti kažkur netoliese esančio sargybinio.

— Spūstelėkim duris pečiais! — tariau draugams.
Visi priglūdome prie durų ir paspaudėm. Kaip vėliau

paaiškėjo, jos iš vidaus buvo užkabintos ne dviem skląs
čiais, bet vienu. Mums pavyko... Durys atsidarė. Šokome 
vidun, tuoj užpakalyje savęs užtrenkėme duris ir užkabi
nome abiem skląsčiais.

Priešais save pamatėme iš baimės iškrypusius dviejų 
žmonių veidus. Aš dėvėjau vokiečių karininko uniformą, 
Vakselis — lietuvių fašistų, o Ivanovas — vilkėjo civiliai.

— Rankas aukštyn!— riktelėjau mechanikams. — 
Mes partizanai. Nejudėkit, netriukšmaut!

Pasirodė dar vienas elektrinės darbininkas. Jis taip 
pat kilstelėjo rankas ir atsistojo šalia kitų..

Pagal iš anksto nustatytą veiksmų planą Ivanovas 
įbėgo j šalia esantį kambariuką. Ten jis pamatė prie stalo 
stovintį vokietį sargybinį, ginkluotą automatu ir su di
džiausiu nerimu veltui rėkiantį į nebylį telefoną:

— Alio! Alio! Alio! ..
Partizanas Ivanovas nedelsdamas jį nuginklavo.
Negaišdamas įėjau į mašinų skyrių. Skaidriai apšvies

toje salėje staugė du dizeliai — vienas didžiulis, antras 
mažesnis. Viršum jų palubėje kabėjo milžiniškas bakas, 
kurio talpumas man buvo žinomas — septyni tūkstančiai 
kilogramų skysto kuro.

Man buvo gaila, be galo gaila sprogdinti šią elektri
nę. 1939 metais, atsikūrus Švenčionyse Tarybų valdžiai,
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pats dirbau prie jos statybos, dėjau langus, pagaminau 
duris, bakams dangčius.

Tačiau dabar elektros stotį reikėjo sprogdinti! Ji tar
navo priešui, tapo man svetima.

Tuoj pat prie didžiojo dizelio paguldžiau šešiolikos ki
logramų miną ir paruošiau ją sprogdinimui. Po to atsisu
kęs tariau sulaikytam elektrinės personalui, kurį saugojo 
Vakselis ir Ivanovas:

— Jei jūs priešinsitės, išlėksim į orą kartu su elektros 
stotimi!

Be panikos apleidome elektrinę, varydamiesi suim
tuosius.

Lauke buvo tamsu. Išbėgę iš apšviestos patalpos, iš 
karto lyg apakome — nieko nematyti. Kai nubėgome apie 
dvidešimt metrų — pasigirdo milžiniškas trenksmas, 
švystelėjo ugnis. Elektrinės stogas pakilo, o sienos išsipū
tė, sulingavo ir griuvo vidun. Sprogimo banga vos nepri
plakė mūsų prie žemės.

Tuo pat metu mes paklydome tamsiame elektrinės kie
me ir neberadome tvoroje padarytosios spragos.

Nieko nelaukdami, šokome tiesiai per spygliuotą tvo
rą. Tą pat padarė ir elektrinėje sulaikytieji žmonės.

Tuoj pat pasigirdo antras galingas griausmas. Matyt, 
sprogo bakai su degalų. Elektrinė apsigaubė liepsnos lie
žuviais. Ugnis vis smarkiau įsidegė. Ji įsiveržė į antrąjį 
baką. Į tamsų dangų pakilo dar aukštesni stulpai.

Atsidūrę anapus tvoros, mes bėgome kapinių link. 
Stabtelėjome ant kalvos ir atsisukome. Elektrinė skendėjo 
ugnies verpetuose. Liepsnos bangavo viršum griuvėsių, 
čia pašokdamos viršun, čia patvindamos kieme.

Atsikvošėjo fašistai. Mieste prasidėjo pasiutęs šaudy
mas. Priešas tratino į visas keturias puses, matyt, many
damas, kad partizanai atakuoja miestą. Oran kilo raketos,
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tratėjo lengvi ir sunkūs kulkosvaidžiai, lojo automatai. 
Priešas iššaudė per naktį daug šovinių.

Kapinėse, pasinaudodamas tamsa, pabėgo vienas su
imtųjų. Mes galėjome jį pakloti iš automato, bet daviau 
ženklą nešaudyti, kad neatkreiptume priešo dėmesio. Be 
to, ir nesirengėme mirties bausme bausti tų smulkių oku
pantų pagalbininkų...

Nutolę nuo miesto, nusprendėme elektrinėje suimtuo
sius žmones paleisti. Vienas jų virpančiu balsu tarė:

— Draugai... leiskite man eiti su jum is... Vokiečiai 
vis tiek mus užmuš...

Nurodžiau, kad jie nesirodytų hitlerininkams, slapsty- 
tųsi. Atsisveikindami elektrinės mechanikai mums dar kai 
ką svarbaus papasakojo, patvirtindami mūsų ryšininkų 
anksčiau surinktas žinias.

Vėliau smulkiai sužinojome, kokį įspūdį padarė oku
pantams mūsų stambioji diversija.

Mieste buvo paskleisti gandai, kad Švenčionis apsupo 
stambūs partizaniniai daliniai, kuriems nepavyko užimti 
miesto vien dėl atkaklaus hitlerininkų „pasipriešinimo“.

Fašistai vis tik sulaikė porą mūsų paleistų elektrinės 
tarnautojų. Jie tardytojui papasakojo, kad sprogdintojams 
vadovavo žmogus, turėjęs juodą raištį ant kairiosios 
akies.

Sekė įsakymas — apskrityje suimti visus žmones, kurie 
ant vienos akies nešioja raištį. Tokių atsirado keli... Juos 
statė akistaton su areštuotais mechanikais, kurie teigė, jog 
tai ne tas pats žmogus, kuris buvo įsiveržęs į elektrinę. ..

Nusprendėme aplankyti pažįstamą valstietį Feliksą 
Pekarskį ir pasilsėti.

Kad vokiečiai su šunimis nesusektų mūsų pėdsakų, ke
liasdešimt metrų ėjome mažo Kunos upelio vaga, paskui
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kelis kilometrus balomis ir Akinių ežero pakraščiu. Tik 
tada pasukome į Pekarskio kiemą.

Senukas šeimininkas, sužinojęs, kad susprogdinome 
elektrinę, nutarė vykti į Švenčionis. Jis pasikinkė liesą 
arkliuką ir išvyko į miestą pasižvalgyti. Palikęs arklį ir 
vežimą miesto pakraštyje, Pekarskis, su lazdele rankoje, 
nuklibikščiavo gatve. Visur vaikštinėjo ginkluoti patru
liai. Gyventojai vyrai buvo išsislapstę. Namų langinės 
pridarytos. Pekarskis nuėjo prie elektrinės.

Ten styrojo išdegusių sienų liekanos. Aplink vaikšti
nėjo daugybė vokiečių kareivių ir karininkų. Civiliai gy
ventojai arti nebuvo prileidžiami. Už ilgų virvių puskari
ninkiai vedžiojo žemę uostinėjančius šunis.

Staiga prie Pekarskio priėjo hitlerininkas ir kažką su
riko vokiškai. Senukas pakratė galvą, kad nesuprantąs. 
Tada kareivis tarė lenkiškai:

—• Nešdinkis šalin, stipena!
Senukas, norėdamas apdumti akis, persižegnojo ir pa

sišalino. Grįžęs jis smulkiai pasakojo, ką matęs, gir
dėjęs.

Apsistoję pas Feliksą Pekarskį, svarstėme, kur galė
tume vieną parą gerai pasilsėti ir smulkiai apgalvoti nau
jų diversijų planus. Partizanas Izotas Lemeševas, kilęs 
iš Strūnaičio valsčiaus, pasiūlė nukakti ten. Dieną pabuvę 
pas Pekarskį, naktį išėjome į Daujotiškių kaimą, esantį 
maždaug už penkiolikos kilometrų, apeidami pavojingas 
vietas.

Kelyje išaušo. Stabtelėjome pas pažįstamą valstietį. 
Ražas pasiūlė man užsukti gretimon sodybon, pas mūsų 
ryšininką. Pas ryšininką-valstietį pailsėjome ligi pietų. 
Po to grįžome pas grupės žmones, likusius už vieno kilo
metro. Pakeliui sutikome iš Švenčionių į Strūnaitį mažu 
keliuku važiuojančius du dviratininkus. Juos sustabdėme.
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Kur važiuojate ir ką gabenate?
— Keliaujam iš Švenčionių į namus, — atsakė vienas 

dviratininkų, — o vežame druską.
Patikrinome jų dokumentus ir apieškojome. Vienas jų 

buvo laikrodininkas Guiga, o antrasis •— Silvestras Grods- 
kis — abu iš Strūnaičio apylinkės.

Ražas tarė:
— Draugas laikrodininke! Ar negalite man nurodyti, 

kas nori parduoti laikrodį. Jūs, kaip meistras, man pa
tarsite, ar jis bus geras.

Laikrodininkas Guiga noriai užmezgė kalbą. Jis tuoj 
pat karštai ėmė kviesti pas save. Grodskis taip pat palaikė 
savo draugą, sakydamas:

— Mūsų namai va, čia pa t... Pasilsėsite, šnektelsi- 
m e... Prašom bičiuliškai. Neatsisakykite. ..

Laikrodininkas pridėjo:
—• Pas mus ramu ir saugu. Visiškai saugu...
Nuėjome į jų kaimą.
Laikrodininkas tuoj liepė savo motinai parengti mums 

pietus.
— Paplauk vištelę, — tarė jis. — Tai brangūs žmo

nės. ..
Jis pats atnešė ir ant stalo pastatė litrinį naminės 

butelį.
— Išgersime, — siūlė laikrodininkas. — Už jūsų svei

katą, už laimę. ..
Aš alkoholio nemėgau, o draugas Ražas nuo burnelės 

neatsisakydavo. Tačiau ir jis dabar man paslaptingai 
mirktelėjo, o pats garsiai tarė šeimininkui:

— Ačiū, negeriu. .. Sveikata neleidžia.
Mes svaigalų nepalietėme, skubiai užkandome ir su

sitarėme, kad nupirksime du laikrodžius. Pakilome išeiti. 
Laikrodininkas ėmė prašyti paviešėti, neskubėti. Jo uolu-:
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mą vis labiau įtarėme. Negaišdami atsisveikinome ir iš
ėjome į priešingą pusę. Krūmuose pakeitėme kryptį ir nu
ėjome pas savuosius draugus.

Kai buvo ruošiami pietūs, Guiga ir Grodskis ant ark
lio pasodino savo bendrininką ir pasiuntė į Strūnaitį, vo
kiečių garnizonan, su pranešimu, kad Taleikiuose pasiro
dę partizanai.

Raitelis atšuoliavo į Strūnaitį ir įbėgo tiesiai fašistų 
štaban. Jį matė mūsų ryšininkas Jokūbas Ratkevičius, bu
vęs tuo laiku pas gimines. Jis pažinojo komendantą ir 
mūsų nurodymu dažnai pritardavo fašistiniams plepa
lams, vaidindamas okupantams palankų žmogų.

Komendantas, išklausęs šnipo pranešimą ir girdėda
mas, kad vienas partizanas su juodu raiščiu ant kairio
sios akies, įsakė sukelti ant kojų visą garnizoną ir pasi
rengti žygiui. Pasikalbėjiman įsimaišė Ratkevičius:

— Aš neičiau ten,-—tarė jis komendantui.— Jūsų 
vietoje aš iššaukčiau pagalbą iš Švenčionių... Jeigu du 
partizanai sėdi troboje, tai tikriausiai prie kaimo jų yra 
dar pora dešimčių. Jie vaikščioja būriais. .. gal tyčia 
paruošė jums spąstus... prie kaimo reikia eiti atsar
giai. .. su didele jėga...

Ratkevičius norėjo kaip galima ilgiau sulaikyti perse
kiotojus ir kaip nors pranešti partizanams.

Komendantas pagalvojęs atsakė:
— O žinai, tu, Ratkevičiau, teisus... Reikia pasitelkti 

daugiau jėgų...
Ir praėjo dar apie pusantros valandos, kol garnizono 

kareiviai patraukė į Taleikius.
. . .  Susitikę su draugais, išgirdome šaudant ten, kur 

neseniai buvome. Tikrai nežinodami, kas ir dėl ko šaudo, 
dėl visa ko užėmėme miške patogią kalvą ir sugulėme, 
pasirengę kautis su priešu, jei jis čia pasirodytų. . .
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Tačiau išdavikai nurodė tą kryptį, kuria mes iš karto 
pasukome. Suprantama, priešas grįžo nieko nepešęs.

Po dviejų savaičių, surinkę visą medžiagą, pasikalbėję 
■ u Ratkevičiumi ir kitais žmonėmis, mes tikrai nustatėme, 
kad jie — gestapo bendrininkai, okupantų padėjėjai, išda- 
vlkai. Parašėme atsišaukimus, kuriuose apylinkės gyven
iniams pranešėme, kad reikia saugotis tų dviejų niekšingų 
i .davikų, pardavusių savo tėvynę, šlykščiai padedančių 
priešui, išdavinėjančių žmones. Nurodėme, kad išdavikai 
turi būti sunaikinti.

* * *

Atėjome į Daujotiškių kaimą. Partizano Lemeševo tė
vas Jokūbas ir jo motina Marija mus džiaugsmingai su
liko. Sekančią naktį, užsimetę ant pečių žygio maišelius 
it sprogstamąja medžiaga, išėjome prie plačiojo geležin

kelio.
1943 m. spalio 14 d. mano grupė, įvykdžiusi kelis sun

kius nakties žygius, prasibrovė prie geležinkelio magist
ralės tarp Švenčionėlių ir Ignalinos. Padėjau mechaninio 
veikimo penkiolikos kilogramų miną po pabėgiais. Atsi- 
I raukę šimtą metrų, sugulėme krūmokšniuose ir laukėme 
ešelono, vykstančio frontan.

Pro mūsų miną kelis kartus praėjo patruliai, bet jos 
nepastebėjo. Nakties pirmą valandą pasirodė didžiulis eše
lonas. Jį vilko du garvežiai.

Mina padarė savo. Abu garvežiai ir dvylika vagonų 
nuriedėjo pakalnėn. Likusieji nušoko nuo bėgių, susigrūdo 
viens ant kito, sugriuvo skersai pylimo. Ilgai buvo girdėti 
sužeistų kareivių dejavimas.

Pasitraukę nuo geležinkelio, atėjome ligi pat Švenčio
nių ir apsistojome pas valstietį Kondratą Andrejevą, gy
venusį arti miesto. Išmiegojome šiauduose, o naktį įvyk-
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dėme diversiją Švenčionių—Vilniaus plente, netoli Per- 
šukšto kaimo. Nupjovėme du stambius medžius, kurie 
suvirto skersai plento. Po to privilkome iš miško rąstaga- 
lių ir padarėme užtvarą. Užtvaroje padėjome astuonių 
šimtų gramų miną su mechaniniu sprogdintuvu.

Sekantį rytą pasirodė vokiečių automašinų kolona. 
Okupantus smarkiai nugąsdino užtvara. Jie, matyt, pa
galvojo, kad iš miško jų tykoja partizanai. Hitlerininkai 
išsipylė grandinėmis ir pradėjo intensyviai šaudyti į abi 
puses. Okupantai ilgą laiką medžių nutempti į šalį ne
drįso, galvodami, kad jie užminuoti. O apvažiuoti aplink 
nebuvo kaip — abipus plento buvo daubos.

Ant plento susitelkė daugybė mašinų. Galų gale vokie
čiai ryžosi valyti plentą. Jie atsargiai pajudino vieną 
rąstą. Mina sprogo ir vieną kareivį užmušė, o keturis su
žeidė. Išsigandę kareiviai išbėgiojo. Buvo iššaukti pionie
riai, kurie ištisą dieną, po atskirą šakutę ir medelį, ardė 
kliūtį.

Tuo metu mes jau buvome Lintupių miške, už trisde
šimt kilometrų. Apskaičiavome savo sprogstamosios me
džiagos išteklius.

Spalio 18 d. padalinau savo grupę pusiau. Vienai gru
pės daliai vadovauti pavedžiau Ražui, siųsdamas jį arčiau 
Kazėnų miškų žvalgybon. Antrajai daliai, astuoniems 
žmonėms, likau vadovauti pats. Pasukome link geležin
kelio, pasiryžę susprogdinti dar vieną fašistų karinį eše
loną.

Per naktį nuėjome trisdešimt kilometrų ir paryčiu pa
siekėme slaptą buveinę Jono Valenio sodyboje. Valenių 
buvo trys broliai ir sesuo. Vienas jų gyveno prie Adutiš
kio miško. Visi jie — mūsų ryšininkai ir karšti tarybiniai 
patriotai.,



.limo Valenio namelis buvo senas ir apgriuvęs. Pro jo 
Inupus gerai matėsi Švenčionių miestas, kuris buvo už 
ilveJHo kilometrų. Duris mums atidarė Valenis. Jo žmo- 
ii.i Janina antklodėmis uždengė langus, o po to šeimi
ninkas įjungė radijo aparatą. Išgirdome mūsų šlovingos 
Tėvynės balsą, Maskvos balsą. Diktorius skaitė naujausią 
kūrybinio Informbiuro pranešimą.

Prigludę prie garsiakalbio, nekvėpuodami, klausėmės 
ramaus, o kartu ir tvirto diktoriaus balso:

, , . .  . Vyksta gatvių kovos Melitopolyje... Panikos pa
gauti vokiečiai meta ginklus, pasiduoda nelaisvėn ar bėga 
j vakarus...

. . .  Į šiaurę nuo Kijevo vyko mūšiai, vokiečiai trau
kiasi, palikdami ginklus ir savo techniką.. . Per vieną die
ną sunaikinta šimtas septyniasdešimt vienas priešo tan
kas ir keturiasdešimt penki lėktuvai.. . “

Kol ilsėjomės, Valenis daug pasakojo, ką girdėjęs apie 
Raudonosios Armijos įžymius laimėjimus, o taip pat apie 
pasiaukojantį tarybinės liaudies darbą užnugaryje. Jis nu
švietė daug įvairiausių kovos epizodų, jo girdėtų per ra
diją: apie tarybinių partizanų žygius, tarybinių lakūnų 
didvyriškumą, apie artileristus, pėstininkus ir tankistus. 
Vėliau jis mus paguldė už didžiulės rusiškos krosnies. 
Užmigome. Kartais į Valenio butą užsukdavo kaimynai, 
bet nė vienas nepastebėjo ir neįtarė, kad troboje esama 
partizanų.

Paskui Jonas Valenis išėjo pasidairyti į Švenčionis, 
jo žmona į turgų nupirkti mums maisto. Valenis ant durų 
iš  lauko pusės pakabino mažą spyną. Kiekvienas užėjęs 
galėjo matyti, kad durys užrakintos, šeimininkai išėję, 
namas tuščias...

Tuo tarpu mūsų sargybiniai pro uždengtų langų ply- 
.iiis stebėjo apylinkę.
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Vakare, palikdamas vaišingus šeimininkus, pavedžiau 
Valeniui užrašinėti per radiją išgirstas svarbiausias ži
nias.

Laiks nuo laiko užsuksime pas jus, paimsime už
rašus, juos dauginsime ir skelbsim valstiečiams teisybę 
apie Didįjį Tėvynės karą...

Tą naktį nusprendėme pasiekti geležinkelį tarp Pabra
dės ir Švenčionėlių.

—■ Nuleisime priešo ešeloną ten, kur dar niekad nebu
vome, kur mūsų pasirodymo nesitiki...

Ligi šiol mes sprogdindavome traukinius netoli tan
kaus miško. O dabar ryžomės pakelti į orą priešo trans
portą lygumoje, nes ten traukiniai juda padidintu greičiu.

23 vai. 20 min. jau gulėjome per šimtą metrų nuo ne
aukšto pylimo ir sekėme patrulius. Pasirodė trys vokiečių 
kareiviai. Jie apie kažką garsiai kalbėjosi. Staiga vienas 
jų sustojo ir suriko:

— Ugnis!
Trys automatų vamzdžiai atsisuko mūsų pusėn. 

Pliūptelėjo trys serijos. Kulkos prazvimbė viršum galvų, 
kapodamos mažyčius krūmelius.

Iš karto galvojome, kad geležinkelio sargyba mus pa
stebėjo. Bet vokiečiai ramiai nuėjo toliau ir už poros šim
tų metrų pakartojo tą patį.

Mes tyliai nusijuokėme. Fašistai gąsdino partizanus, 
manydami, kad, išgirdę šūvius, jie nedrįs artėti prie ge
ležinkelio.

Netrukus su Laurinavičiumi užbėgu ant pylimo ir pa- 
guldau prie bėgio miną. Girdime artėjančio traukinio bil
desį. Nušliaužę šalin, gulime ir laukiame.

Staiga už kelių kilometrų pasigirsta galingas sprogi
mas. Traukinio triukšmas nutyla. Ešeloną nutrenkė kita 
partizanų grupė...
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Игнате ant pylimo ir nuimame miną, kad ji nepatektų 
n i>yl>«i i. Grįžtame atgal. Vienas mūsiškių sako:

Ką padarysi. .. Fašistų kaulai vis tiek pabiro. .. 
<) mums liko proga dar kartą jiems drožti.

Mes spėliojome, kuri partizanų grupė tai padarė.
• Greičiausiai Jono Beržo1 vyrukai... Šiose vietose 

jie dažnai rėžia okupantams.
Naktis buvo šalta. Pūtė ledinis vėjas. Kelias valandas 

išgulėjome, laukdami sekančio traukinio. Bet geležinkelis 
buvo užverstas susprogdinto ešelono liekanomis, judėji
mas sustojo. Taip veltui išlaukėme ligi 4 valandos ryto.

— Reikia trauktis. .. Greit pradės aušti, — tarė Lau
rinavičius.

— Rytoj prie geležinkelio turime ateiti dar anksčiau, 
vos tik pradės temti, — pasakė Balys. — Reikia lenkty
niauti su Beržo grupe...

Per pusantros valandos mes nužygiavome apie dešim
tį kilometrų. Prašvito. Aplink buvo nepažįstamos vietos ir 
nepažįstami gyventojai.

— Ak, kokia trumputė naktelė, — dejavo Laurinavi
čius.

Išgirdome, kad geležinkeliu vėl pradėjo sparčiai judėti 
traukiniai. Dabar jie ėjo kas 20—25 minutės. Mums dėl 
to buvo dar pikčiau.

NARUČIO MIŠKUOSE

Dieną praleidome pas nepažįstamą valstietį. Iš karto 
jis lyg ir išsigando mūsų, nenorėjo įsileisti trobon. Matyt, 
veikė fašistiniai plepalai, uoliai okupantų skleidžiami. Ne

1 Jonas Beržas — slapyvardė. Tikroji pavardė •— Jonas Vil
džiūnas.
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trukus valstietis ir jo šeimos astuoni žmonės įsitikino, kad 
partizanai baisūs tik okupantams, o ne taikiems gyvento
jams.

Atsargumo sumetimais neleidome sodybos gyvento
jams išeiti iš namų. Tačiau mūsų sargybiniai, apsivilkę 
kaimiškomis sermėgomis, šėrė gyvulius ir prižiūrėjo ūkį. 
Išeidami užsimokėjome už maistą. Su valstiečio šeima mes 
ilgai ir įdomiai kalbėjomės apie padėtį fronte. Išsiskyrė
me kaip geriausi draugai. Seimininkas kvietė mus vėl 
apsilankyti.

— Mano namų durys jums visada atviros! — tarė jis, 
išlydėdamas partizanus.

Antrą kartą ėjome prie geležinkelio, pasirinkę jau kitą 
kryptį — dešiniau.

Su Laurinavičiumi per tris minutes vėl padedame 
miną.

Lygiai 11 vai. nakties pasirodė pilnu greičiu skutąs 
sunkiasvoris ešelonas. Jis užšoko ant užtaiso ir, kaip pa
prastai, traškėdamas bei bildėdamas nusirito nuo pylimo 
žemyn.

Linksmi mes traukiamės, kalbėdamiesi, kad ligi ryto 
turime daug laiko ir galime nueiti, tamsos slepiami, bent 
trisdešimt kilometrų. Pasukame Lintupių miško kryptimi. 
Užeiname pas valstietį Praną Veličką, gyvenantį Rinkėnų 
kaime.

—■ Kas naujo? — klausiame jį.
Ir jis atsako:
— Brangūs draugai! Tik užvakar mūsų kaimo vien

kiemius apleido stambus vokiečių dalinys. Dvi dienas jis 
kratė Lintupių miškus.

— Pagavo ką nors iš partizanų?
— Nė vieno! Hitlerininkai buvo labai pikti. Už nepa

sisekimą jie suėmė ir išvežė daug civilių gyventojų.
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Mums parūpo — ar Ražas su savo daliniu nepakliuvo 
į fašistų nagus.

Užėjome pas miškininką Albiną Guigą. Jis patvirtino, 
kad vokiečiai šukavo Lintupių miškus, bet nė vieno par
tizano nesučiupo ir pasitenkino kaimo gyventojų gau
dymu.

Tos pačios dienos pavakare Didžiųjų Cirkliškių kaime 
susitikome su Ražu ir jo žmonėmis.

Juozas Ražas papasakojo, kad prieš tris dienas jis vos 
ncpakliuvęs hitlerininkams. Juos apsupo miške. Vien dėl 
to, kad Ražas gerai žinojo Lintupių mišką, jis nuvedė sa
vo vyrus į pelkes. Partizanai sulindo į dumblyną ir kvė
pavo, iškišę iš purvo nosies galiukus. Pelkėje jie išbuvo 
penketą valandų. Pro šalį ėjo vokiečiai. Hitlerininkai 
žingsniavo tvirtu keliuku, ėjusiu prie pat raisto, o gilyn 
į balas vertė eiti ukrainiečių, latvių ir lietuvių fašistinius 
dalinius. Ražas taip pat pranešė, kad jam nepavyko suži
noti, kur yra „Vilniaus“ būrio vadovybė.

— Kazėnų ir Adutiškio miškai apsupti vokiečių ka
riuomenės. Kaimuose stovi smulkūs ir stambūs garnizo
nai. Prieš partizanus fašistai veda tikrą karą.

Kas mums daryti toliau?
Sprogstamosios medžiagos turėjome trejetą kilogra

mų. Baigėsi šoviniai kulkosvaidžiui ir automatams. Būti
nai reikėjo surasti vadovybę, patekti į bazę.

— Pabandysime eiti į Naručio miškus, — tariau gru
pei. — Bet prieš tai grupėmis dar po kartelį stuktelėsime 
Irieams. Savo darbą įvykdę, po trijų dienų susirinksime 
<• 1 n. Į rytus, Naručio pusėn, kur turėtų būti lietuvių parti
zanų junginių štabas, trauksime kartu.

Pasakyta — padaryta.
Ražo grupė nupiaUsto telefono stulpus tarp Švenčionių 

Ii Lintupių geležinkeliuko stočių.
119



Mano grupė dar kartą atsiduria prie plento šalia Me
džiūnų kaimo, toje vietoje, kur anąkart pakorė nepažįsta
mą žmogų. Ten mes padedame miną.

Po to susirenkame sutartoje vietoje ir pradedame žygį.
4= * :f:

Nė vienam nebuvo paslaptis, kad žygis į Naručio miš
kus sudėtingas. Tose vietose mums neteko būti. Pažįsta
mų valstiečių ir sustojimo punktų nežinojome. Prieš 
mus —- sunki kelionė.

Per vieną naktį pėsti, o kartais valstiečių pavėžėti, 
atsidūrėme už šešiasdešimt kilometrų, dideliame baltaru
sių kaime. Kaimas vadinosi Kūpa. Jis buvo prie Naručio 
ežero kranto.

Iš karto valstiečiai buvo mums abejingi, svetimi, be
veik nedraugiški. Bet po trumpo pasikalbėjimo jie pasi
keitė. Kupoje mes radome pastogę, šiltą maistą, patalą. 
Gyventojai papasakojo, kad Naručio apylinkėse neseniai 
taip pat praūžė hitlerininkų baudžiamieji būriai. Jie štur
mavo miškus. Įvyko stambios kovos su Vorošilovo ir Gas- 
telo vardo partizanų brigadomis. Fašistai turėjo žymių 
nuostolių.

Pasirodė, kad Kupoje dažnai apsilanko partizanai. 
Valstiečiai sakė, kad dabar Naručio miškuose ramu, kad 
ten tebėra nemaža partizanų.

Mano grupę Kupos kaimo žmonės vežimais nugabeno 
į kitą kaimą — Nanosus, esančius prie pat Naručio ežero 
įlankos. Šio kaimo gyventojai — žvejai. Jie pamaitino mus 
puikia žuvimi — seliava, o paskui valtimis ėmė kelti per 
Naručio ežero įlanką arčiau miškų.

Aplink skraidė žuvėdros, plaukdami mes dainavome 
šaunias tarybines dainas, žmonių nuotaika buvo pui
kiausia.
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Staiga ore pasirodė hitlerininkų lėktuvas. Jis ilgai su
ko viršum ežero, virš mūsų valties. Mes paslėpėme gink
lus ir apsimetėme žvejoją...

Kai pasiekėme kitą krantą ir šokome ant sausos že
mės, fašistai, matyt, kažką suprato. Lėktuvas ėmė smigti 
žemyn. Sutarškėjo jo kulkosvaidžiai. Iš viršaus jis apžėrė 
mus švinu.

Tačiau mikliai pasislėpėme krūmuose. Kažkur netolie
se ėmė kirsti j lėktuvą mažo kalibro patrankėlė ir prieš
tankinis šautuvas. Trinktelėjome j oro piratą iš savo kul
kosvaidžio ir mes...

Lėktuvas ūmai pakilo ir nuskrido.
Atvykome į fašistinių grobikų sudegintą ligi pamatų 

Užnaručio miestelį. Miestelio žmonės gyveno žeminėse. 
Tas miestukas buvo pilnoje partizanų kontrolėje. Gyven
tojai teikė pagalbą liaudies kovotojams, o šie juos gynė 
nuo vokiečių. Čia sutikom baltarusių partizanų grupę, ku
riai vadovavo Juodasis Vosylius. Partizanai greit suran
da bendrą kalbą.

Juodasis Vosylius, stambus, juodaplaukis vyras, bi
čiuliškai papasakojo man apie padėtį Naručio miškuose.

Jis pats esąs iš brigados, vadovaujamos Fiodoro Mar
kovo.

— Markovas? Tai mano senas pažįstamas iš Švenčio
nių! — šūktelėjau.

— Ar yra Naručio miškuose lietuvių partizanų da
linių?

— Su savo brigada čia buvo Jurgis... Aš jį mačiau, 
su juo kalbėjausi. Drąsus ir sumanus vyras... Blokados 
pradžioje smogė fricams triuškinantį smūgį ir su savo 
brigada išžygiavo kažkur arčiau Vilniaus. Kalba, kad į 
Kudninkų miškus.
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Kitą dieną susitikome su Vorošilovo vardo brigados 
vadu Markovu.

Aukštas, lieknas, šviesiaplaukis, ramių judesių ir ne
skubios šnekos Markovas vyriškai spustelėjo mano ranką, 
po to mane apkabino ir pabučiavo.

Mudu rišo netolima praeitis. Prieš karą jis buvo Šven
čionių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas. Tai Mar
kovas mane, jaunuoli, rekomendavo tarybiniam darbui 
Vilniuje. O dabar jis vadovavo brigadai, kurią sudarė 
virš tūkstančio raudonųjų partizanų.

Pirmą kartą pamačiau ant jo krūtinės Lenino ordiną ir 
partiza'nų medalį. Tarybinė Vyriausybė įvertino Markovo 
didvyriškumą ir drąsą kovoje su hitleriniais grobikais.

Dvi valandas mudu kalbėjomės, o po to pakėlėme tos
tą už galingąją Tarybinę Tėvynę, už bendrą kovą, už Rau
donąją Armiją. Markovas man nurodė, kur galime rasti 
lietuvių partizanų vadovybę.

— Naručio miške dabar yra pulkininkas Kazimieras. 
Po blokados ir kovų jis vėl renka savo vyrus. Kazimiero 
daliniams teko atlaikyti baisius vokiečių antpuolius. Bet 
lietuviai nepalūžo. . . Taktiniais sumetimais jie išsisklai
dė, išvengė pilno apsupimo, o dabar vėl buriasi.

Markovas davė mums palydovus, įsakęs nuvesti į Na
ručio miško gilumą, kur, jo spėjimu, turėtų būti pulkinin
ko Kazimiero bazė. . .

. . . Mus sulaikė sargybinis. Pasirodė, jis man pažįsta
mas — partizanas Michailas Semionovas. Tuoj atsirado ir 
daugiau draugų. . .

Prie pat laužo, palenkęs galvą, sėdėjo trumpais, pilkai 
rusvais kailiniais dėvįs vyras. Tai ir buvo LI<jP(b) Šiau
rės srities komiteto sekretorius, tos srities partizanų va
das pulkininkas Kazimieras.

Aš žengiu prie pulkininko. Jis atsistoja. Pulkininko
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Kazimiero veidas nuo nuolatinio buvimo atvirame ore 
tamsus. Jo vyriška išvaizda ir aiškus žvilgsnis byloja apie 
valią, jėgą, kovoje įgytą pasitikėjimą. Jis iš tokių žmo
nių, kurie jau iš pirmo susitikimo traukia prie savęs.

Kazimieras — buvęs spaustuvės darbininkas, atkaklus 
kovotojas prieš smetoninį režimą už liaudies teises, tary
biniais metais iškeltas į atsakingas respublikos pramonės 
vadovo pareigas, įtemptu darbu įgijęs neeilinį išsilavini
mą, valingas bolševikas, visą savo gyvenimą paskyręs ko
vai už geresnę darbo žmonių ateitį. Partizanai jį labai 
mylėjo už drąsą, už karštą savo liaudies meilę, tarybinį 
patriotizmą.

. . .  Aš raportuoju pulkininkui, ką nuveikė mano grupė.
Po to jis pabučiuoja kiekvieną mūsų ir taria:
— Dėkoju, draugai. Dėkoju mūsų šlovingosios parti

jos vardu ir linkiu naujų kovos sėkmių.
Kazimieras pakviečia mūsų grupę prie laužo:
—• Arčiau ugnies... Atėjote pačiu laiku — tuoj bend

rai papietausime. ..
Čia sužinome smulkmenas apie neseniai įvykusias ko

vas su hitlerininkais.
Liaudies partizanų junginiams buvo atėjusios sun

kios valandos. Dargi labai sunkios. Bet nepalaužiama va
dovybės valia, o taip pat aukšta partizanų moralė išlaikė 
sunkiausius bandymus. Buvo nemaža aukų, bet pagrin
dinės jėgos nepakliuvo fašistams.

Teko įvykdyti sudėtingą išsisklaidymo manevrą. Par
tizanai pabiro po vieną, po du ir tarsi žemėn prasmego.

— Naručio miške viską pradedame iš naujo, — šypso
damasis pasakojo Kazimieras. — Einu per mišką vienų 
vienas. . . Ką tik sumaišiau pėdas ir pasprukau nuo vo
kiečių. . . Sutinku senuką Lapšį. Jam septyniasdešimt me
tų. . . Štai ir pradedam su juo organizuoti bazę. . . O čia,
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kur dabar esame, prieš blokadą stovėjo Jurgio brigada. Ji 
naktį smogė fašistams, prasiveržė pro supančius okupan
tų dalinius ir nužygiavo j naują kovos vietą — Rūdninkų 
girias. ..

Jis tęsia toliau:
— Padėtis tuo tarpu dar rimta. Mums trūksta sprogs

tamosios medžiagos, šovinių, radijo stoties. Bet viskas, 
draugai, greit atsiras. Pirmiausia apsirūpinsime šaudme
nimis.

Pulkininkas pakyla ir sako:
— Jurgio brigada, pagal mūsų susitarimą, čia kažkur 

paslėpė dalį savo sprogstamosios medžiagos ir kitokių 
karinių medžiagų. Mums reikia jas tuojau surasti.

Partizanai grūstuvais ir durtuvais ėmė badyti pulki
ninko nurodytose vietose žemę. Ieškota ilgai, nes Jurgio 
vyrai sumaniai paslėpė karinį turtą. Tik po poros valandų 
partizanas Jonas Kūmas maždaug už poros dešimčių met
rų nuo tos vietos, kur juodavo vokiečių sudegintų Jurgio 
brigados palapinių liekanos, užtiko žemėje kažkokias len
tas. Atsargiai kastuvais ir durklais ėmėme raustis toje 
vietoje. Beveik metro gilumoje pasirodė begulinti nedide
lė dėžė. Kai ją išėmėme ir atidarėme —• radome penkias
dešimt kilogramų presuoto tolo.

Visi pralinksmėjo ir dar smarkiau ėmė badyti žemę. 
Po kurio laiko radome dvi dėžes šovinių šautuvams ir 
automatams, o taip pat dervuotame maiše geroką ryšulį 
įvairios tarybinės literatūros, atsišaukimų.

Mūsų nesustabdė ir šie stambūs radiniai. Ieškojome 
toliau. Vakarop žemėje aptikome kažką suvyniotą į sku
durus. Ištraukėme ryšulį viršun, ir mūsų džiaugsmui nėra 
ribų — radijo siųstuvas!

Tik viena bėda — tarp partizanų, kurie jau susirinko
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ligi to laiko, nebuvo nė vieno, mokančio dirbti su radijo 
aparatūra. Pulkininkas Kazimieras ramino mus:

— Rasim, draugai, radistą! Pradžia visai nebloga. Aš 
neabejoju, kad greit atstatysime ryšį su Maskva. O tegul 
tik Maskva sužino, kur mes esame — visko gausim.

Ir lyg tyčia, tą patį vakarą atvyksta į mūsų stovyklą 
partizanas Mykolas Markovskis. Ant pečių jis nešasi dar 
vieną radijo siųstuvą. Septynias dienas radistas Markovs
kis, pasitraukęs iš Kazėnų miško, nešinas aparatu, ieš
kojo mūsų.

— Po valandos, draugas pulkininke, jūs kalbėsite su 
Maskva, — tarė guvus Markovskis.

Ir iš tiesų, praėjus penkiasdešimčiai minučių, pulki
ninkas Kazimieras jau kalbėjosi per radiją su drg. 
A. Sniečkumi, pranešdamas jam apie susidariusią padėtį, 
blokadą, naujai organizuojamą stovyklą Naručio miškuo
se, apie partizanų veiksmus. Čia pat buvo perduota ir ma
no grupės diversinių veiksmų ataskaita.

Iš Lietuvos partizanų štabo mums atsakė, kad po kelių 
dienų lėktuvais iš Maskvos į Naručio miškus bus numes
tas karinių medžiagų krovinys. Be to, Lietuvos partizanų 
štabas iš Maskvos pasiuntė radiogramą į visas partiza
nines grupes, turėjusias radijo imtuvus, nurodydamas pul
kininko Kazimiero buveinę tam, kad visi partizanai galėtų 
su juo atstatyti ryšį.

Praėjo kelios dienos. Šios radiogramos turėjo stebuk
lingą poveikį. I mūsų stovyklą pradėjo vykti ryšininkai, 
o taip pat „Vilniaus“ ir kitų mūsų būrių partizanai, po 
žygio iš Kazėnų miškų laikinai nuklydę į kitus partizani
nius junginius.

■i- -k

Naktis buvo niūri. Iš pradžių lijo, o vėliau pūstelėjo 
šaltas kaip ledas vėjas. Dangumi lėkė juodi, nešvarūs de
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besys. Pro juos retkarčiais prasimušdavo mėnulis ir blyš
kia šviesa nužerdavo aikštelę miške. Mes gulėjome prie 
laužo ir miegojome. Laiks nuo laiko kuris nors iš partiza
nų įmesdavo į ugnį glėbį šakų. Viršun pakildavo kibirkš
tys. Jos skrido ant miegančių žmonių, bet retas pabusdavo.

Mus pabudindavo tik šaltis. Nuo laužo ugnies įkais
davo krūtinė, o nugarai darydavosi dar šalčiau. Tada ap- 
siversdavome ant kito šono, pasislinkdavome arčiau ug
nies ir vėl užsnūsdavome.

Anksti rytą mane pažadino triukšmas ir žmonių bal
sai. Jau buvo prašvitę. Krito smulkus sniegas. Aš pastebė
jau du vyrus, kuriuos prie laužo atlydėjo mūsų sargybi
niai. Nustebimo šūkiai skardėjo miške. Pakilęs iš sutrintų 
eglišakių guolio, išplėčiau akis. Abu ankstyvieji sve
čiai buvo nepaprastos ir netgi šiurpios išvaizdos. Vienas 
iš jų, pajuodęs nuo dūmų ir suodžių, nudegusiais plau
kais ir antakiais, su didele žaizda veide, vilkėjo nutrintais 
valstiečio kailiniukais. Vienas kailiniukų skvernas buvo 
visiškai išdegęs, rūbuose taip pat matėsi daug degimo pėd
sakų, nuo liepsnos jie buvo sutrūniję. Batų auluose taip 
pat pilna skylių... Antrasis vyras — jaunesnis, aukštas, 
sausas — buvo toks pat pajuodęs, purvinas, apdegusiais 
ir suplyšusiais drabužiais.

Baisus nuovargis atsispindėjo jų žvilgsniuose. Abu 
vyrus partizanai karštai bučiavo, tapšnojo jiems per pe
čius, spaudė rankas. Tai buvo mūsų draugai •— partizanai 
Juozas Būgnas ir Stasys Garas.

Ir į ką šiandien panašūs abu mano viršininkai! Juk 
Būgnas — manojo „Vilniaus” būrio vado pavaduotojas, 
o Garas — to pat būrio ypatingojo skyriaus viršininkas.

Vos pajėgdami eiti, jie prislinko prie laužo ir susėdo. 
Išdžiūvę, žaizdoti jų veidai, aštrūs skruostikauliai, įkri
tusios akys, supleišėjusios lūpos, nuo rankų besilupanti
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oda, dar ir dabar degėsiais kvepią skudurai ant kūno -— 
viskas rodė, kad jie praėjo neišpasakytai sunkų bandymą.

— Išalkę, bičiuliai? — paklausė kažkas iš mūsų, siek
damas maisto krepšio.

— Tris dienas nieko neturėjome burnoje, — atsakė 
Būgnas.

Pasirodė pulkininkas Kazimieras. Būgnas atsistojo ir 
norėjo raportuoti, bet pulkininkas Kazimieras jį apkabino 
ir vėl pasodino prie ugnies.

— Pirmiausia judu pamaitinsiu, — tarė pulkinin
kas. — O paskui kalbėsime...

Atšilę, pasistiprinę, sutvarstę žaizdas, abu partizanai 
papasakojo, ką matę ir pergyvenę.

Kazėnų miškus, kuriuose bazavosi tarp kitų gausių 
partizaninių junginių ir „Vilniaus“ būrys, apsupo hitleri
ninkų kariuomenė. Partizanų antpuoliai iš tų miškų virto 
vokiečiams tikru siaubu. Dėl to jie surengė plataus masto 
operacijas. Prieš partizanus hitlerininkai metė kariuome
nę, tankus, šarvuotus automobilius, lėktuvus, artileriją.

Bijodami giliau eiti į miškus, hitlerininkai su budeliš
ku šaltumu apgulė Kazėnus ir ėmė deginti visus kaimus, 
iš eilės, darydami mirties zonas.

Bet Kazėnų giriose partizanų brigados ir būriai nepa
sidavė. Kaudamiesi su žymiai gausingesnių ir geriau ap
ginkluotu priešu, partizanai traukėsi į miškų gilumas, 
sklaidėsi į mažus, judrius dalinius, kartais tik po kelis 
žmones, ir naktimis išsiverždavo iš apsupimo. Partizanai 
prasmukdavo pro blokados žiedą, išsinešdavo ginklus, ra
dijo stotis, minas, šovinių atsargas ir rinkdavosi sutarto
se vietose, jau už fašistų kariuomenės nugaros. Kova bu
vo nelengva. Būrio vado pavaduotojas Būgnas išvardijo 
žuvusius draugus.
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Mes klausėmės paniurę, panarinę galvas. Krito nema
ža puikių ir šaunių kovos draugų...

—■ O su mumis atsitiko šit kaip. .. — trankiai kalbėjo 
Būgnas, atmesdamas atgal šviesiaplaukę galvą, ant ku
rios stirksojo nedailus išdegusių plaukų šepetys. — Mes 
išlikome gyvi atsitiktinai...

. . .  Išsiveržėme iš blokados žiedo... Keturias dienas 
ir naktis mus persekiojo fašistų patruliai... Jie važinėjo 
automašinomis ir lengvomis tanketėmis. Daugelis jų bū
rių turėjo dresiruotus šunis. Matėm, kaip fašistai apžiūri
nėjo kiekvieną vietovę metodiškai, atskirais kvadratais. 
Naktimis iš toli švietė padegti kaimai.

Jau nebepavilkdami kojų ir baisiausiai išvargę, su Ga
ru užėjome j mažą kaimelį. Čia turėjome pažįstamą vals
tietį. Jo kluone mums visada buvo parengtas gultas. Įren
gėme ten slėptuvę po nekultais javais, žemėje.

Prisiartinę išvydome, kad sodžių siautė kapinyno ra
mybė. Namų durys pravertos. . . Kai kurie namai sude
gę. .. Trobos tuščios...

Buvo aišku, kad sodžiaus gyventojai išbėgo skubomis, 
nespėję pasiimti nė mažos turto dalies. Kai kur ant stalų 
tebestovėjo indai. . . Po kambarius vaikščiojo vienišos, 
užmirštos vištos... Mes supratome, kas atsitiko. Kaimas 
pateko į fašistų mirties zoną. Gyventojai, norėdami iš
vengti mirties, pabėgo.

Sulindome į savo slėptuvę. Viršum jos styrojo didžiu
lė kaugė neiškultų rugių. Nieks nebuvo aptikęs, nieks ne
žinojo apie mūsų guolį.

Staiga prie kaimo privažiavo motorizuotas hitlerinin
kų dalinys. Jis skubiai žiedu apsupo sodybas. Dar iš 
tolo kareiviai ėmė šaudyti į namus padegamaisiais šovi
niais. Labai greit visas kaimas paskendo liepsnose. Kada 
gaisras išsiplėtė, fašistų kareiviai išdrįso prieiti arčiau,
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• ни landžioti tarp degančių namų ir apšaudyti šieno stir
ta I m * I kluonus. Jie ieškojo partizanų...

Mudu gulime savojoje slėptuvėje. 'Pasirodyti tuo mo- 
1111 - u 111 lauke — reiškė neabejotiną pražūtį. Reikėjo laukti 
tol, kol hitlerininkai baigs savo niekšingą darbą.

Staiga pasigirsta viršum mūsų galvų automatų salvės.
I .rūsiai ėmė akėti kulkomis mūsų kluono sienas. Po to 
pasigirdo liepsnos ūžimas. Sausi rugiai užsidegė. Pakvipo 
degančia duona. Darėsi k a rš ta ...

Kas bus toliau? — išgirdau neramų Garo balsą. 
Puukoje jisai laikė užtaisytą pistoletą. Jo akys sakė, kad
II • uosusvyruos — nusišaus, bet vokiečiams nepasiduos.

Dabar dega javų stirtos viršūnė, — atsakiau 
pini. Kol ugnis prislinks ligi mūsų— turime laiko...

Viršuje ugnis šnarėjo ir ūžė. Kartūs, dusiną dūmai 
veržėsi į mūsų slėptuvę. O mudu vis laukėme ir laukėme, 
norėdami laimėti laiko...

Pagaliau ugnis prisiartino. Rugių pėdai jau degė vir- 
• ugalvyje. Nuo karščio beveik apakome ir netekome są
monės. Girdėjome šėlstančių liepsnų ūžesį. Bijojome, kad 
nepradėtų sproginėti šoviniai kišenėse. Nebeišlaikydami 
karščio, išsiveržėme iš duobės.

Mūsų drabužiai ir plaukai užsidegė. Išvirtome iš ug
nie . apgaubto kluono ir griuvome žemėn. Aš gesinau Ga
ro drabužius, o jis manuosius. Tuo pačiu metu rankoje lai
kėme parengtus ginklus, ryždamiesi brangiai atiduoti 
•aivo gyvybes.

Ir matėme — vokiečiai slinko iš degančio kaimo į gre- 
lliną gyvenvietę.. . Jie nusprendė, kad čia nėra nė vieno 
partizano.

Būgnas pašildė prieš laužo liepsną savo ištinusias, 
pūslėtas rankas ir baigė:
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— Jau buvo pavakarė ir temo... Mes išslinkome iš 
kaimo ir pasislėpėme miške. Iš ten patraukėme Naručio 
link, ieškodami jū sų ... Štai, mes čia. O už visa pasisteng
sime fašistams atsilyginti!

Kaip dabar atsimenu, blykstelėjo šventa neapykanta 
mano draugo Būgno akyse. Jis labai nudžiugo, išgirdęs, 
ką nuveikė per du mėnesius mano diversinė grupė Šven
čionių apskrityje.

— Fašistai mus blokavo, o jūs kirtote jiems smūgį po 
smūgio! Puiku, Kurmeli! Negalime leisti atsikvėpti tiems 
niekšams! Greit susirinks ir likusieji vyrai iš „Vilniaus“ 
būrio. Priešas pažins mūsų ranką!

Pasidalinome su nukentėjusiais draugais savo drabu
žiais, dalinomės ir šovinių atsarga.

Naručio miškuose sparčiai statėme žemines štabams, 
radijo stočiai, sandėliams, ligoninei, o taip pat partiza
nams gyventi. Prieš akis buvo 1943—44 metų žiema. Mū
sų laukė naujos kovos, nauji žygiai.

DIDŽIOJO SPALIO DIENOS

Spalio 28 d. rytą mane iššaukė pulkininkas Kazimie
ras. Buvau priimtas naujoje žeminėje — nedideliame na
melyje, maždaug dviejų su puse metrų aukščio, keturių 
metrų ilgio ir trijų pločio, pusiau įleistame žemėn. To na
muko konstrukcija buvo paprasta. Partizanai sukalė že
mėn stiprius kuolus, sutvirtino skersiniais, išpynė šako
mis, apipylė žemėmis ir apklojo velėnomis. Viduje buvo 
įtaisyti narai gulėti, staliukas, iš karčių sukalti suoliukai.

Kai įėjau į žeminę, ten jau radau pulkininką Kazimie
rą, Juozą Būgną, Antaną Ežerskį ir partizanę Jadvygą 
Survilaitę; kartu buvo ir radistas Mykolas Markovskis.
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A111 stalo garavo dubenėliai su bulvių sriuba. Tuo metu 
u maistu buvo nelengva — valgydavome tris kartus per 

dieną, dažniausiai tik sriubą ir duoną, kurios taip pat 
turėjome mažas atsargas. Sriubą virė mūsų virėjai be 
riebalų.

Pulkininkas paspaudė ranką ir tarė:
- Kviečiu, Vladai, papusryčiauti.

Susėdome prie stalo. Kalbėjomės apie Kazėnų miškus, 
apie Maskvą, apie buvusius mūšius su fašistais, atsiminė
me žuvusius draugus. Staiga pulkininkas kreipėsi į mane 
ii tarė ramiu, draugišku balsu:

Kurmeli! . . Žinai, kad artėja Didžiosios Spalio re
voliucijos 26-ji sukaktis. Tai didelė šventė mums, tarybi
niams žmonėms.

Žeminėje buvo tylu. Pro langelį buvo matyti apšerkšni- 
jilsių eglių nusvirusios šakos. Tą rytą iškrito pirmas, la
imi ankstyvas sniegas.

Pulkininkas tuo pačiu balsu tarė:
— Tavo grupė, Kurmeli, šiuo metu mūsų junginyje 

kovingiausia ir stipriausia. Jai dera sutikti šventę įžy
miais laimėjimais. Grupė pajėgi smogti fašistiniams oku
pantams triuškinančius smūgius.

Pulkininkas toliau kalbėjo apie didvyrišką Raudonąją 
Armiją, didžiąją Komunistų partiją, vadovaujančią tita
niškai liaudies kovai prieš kruvinuosius hitlerininkus.

Tavo grupė privalo sudaužyti į frontą vykstantį 
ešeloną, — tarė pulkininkas Kazimieras.—-Tegul tarybi
ni-j e žemėje priešui smogia iš kiekvieno krūmo. Kiekvie
nam geležinkelio kilometre tegul jam gresia mirtis. Mūsų 
/ėmė šventa. Kas kėsinasi prieš ją, turi užmokėti krauju.

Mane sujaudino mūsų partinio vadovo ir partizanų 
vado žodžiai. Atsakiau:



— Drauge pulkininke! Mums gerai žinoma, kokia ne
paprasta šventė artėja. Mano grupė pasiryžusi viską pada
ryti. Kovos uždavinį ji įvykdys.

Likusios pietų dalies metu tarėmės su pulkininku Ka
zimieru, drg. Būgnu ir kitais partizanų vadovais, kokį 
maršrutą mums pasirinkti, kiek reikės sprogstamosios 
medžiagos ir kokių ginklų.

Žinią, kad išvykstame sprogdinti fašistų karinio trau
kinio Spalio šventės garbei, mano grupės žmonės sutiko 
su džiaugsmu. Greit atlikome pasirengimą žygiui. Aš 
instruktavau draugus, patikrinome automatus, gavome dvi 
minas po penkiolika kilogramų, susitaisėme apavą ir rū
bus. Nutarėme negaišti ir išžygiuoti rytojaus dieną.

Auštant buvau pilnai pasiruošęs žygiui. Teisybė, ma
no drabužiai ir batai neatrodė labai puošnūs. Batai buvo 
lopyti ir suraišioti virvutėmis, kailiniukai nutrinti, kepurė 
išblukusi. Tik kelnės buvo stiprios, geros kariškos medžia
gos, kojinės — vilnonės, šiltos.

Bet apginklavimas — be priekaišto.
Aš turėjau prie diržo keturias granatas, durklą, nau

jutėlį automatą PPS, tris apskritus diskus su šoviniais ir 
prie diržo maišeliuose dar septynis šimtus šovinių, pisto
letą, žiūronus, odinę planšetę su kariniais žemėlapiais. 
Visi kiti draugai taip pat turėjo automatus, gausiai šovi
nių, pistoletus, granatų.

Minas įsidėjome į du brezentinius kelionės maišelius. 
Be to, paėmėme kapsulius-detonatorius ir keletą pėstinin
kams naikinti mažųjų minų.

Stebiu, kaip jaučiasi kovos draugai. Juokas, budri 
nuotaika, puikiausias ūpas. Su tokiais kovos draugais
niekur nepražūsi!

Užėjau į štabo būstinę.
— Tamsta pulkininke, grupė iš septyneto asmenų pa-

%
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■.irengusi kovos uždaviniui — susprogdinti priešo ešeloną.
I .nikiam jūsų nurodymo žygiui.

Ir čia pat Kazimieras atsakė:
Išžygiuosit tuojau. ..

Jis uždėjo ant mano peties ranką ir tarė:
Vladai! Vykdyk uždavinį taip, kaip liepia Partija ir 

Tėvynė. Drąsą junk su kariniu atsargumu. Nežūk. Liaudis 
laukia iš tavęs, iš tavo draugų didelių darbų.

Paskui jis mane apkabino ir pabučiavo lyg tėvas.
Išėjome į aikštelę priešais štabo žeminę. Septyni mano 

partizanai stovėjo išsirikiavę. Veidai rūstūs, rimti. Čia 
vieno, čia kito partizano akyse šmėkštelėja partizaniško 
išdidumo ir džiaugsmo kibirkštėlė. Bet vadų akivaizdoje 
visi stengėsi laikytis kuo rimčiausiai.

Ereliai! — sako Kazimieras, žiūrėdamas j juos su 
pasigėrėjimu.

Jis su „Vilniaus“ būrio vado pavaduotoju Būgnu apei
na partizanus. Aikštelėje, apsuptoje šimtamečių eglių ir 
pušų, stovi mūsų žygio dalyviai: mano brolis, slapyvarde 
Česlovas Krupauskas; buvęs paprastas darbininkas Jonas 
I a 11 rinavičius, vyriausias amžium, aukštaūgis, šaltas ir 
minus žmogus; šviesiaplaukė Jadvyga Survilaitė; bebai
mis Juozas Ražas, nedidelis, stangrus, tamsiaveidis, lyg 
uspausta spyruoklė; šalia jų — greitas ir drąsus Simonas 
Tiunikas, o taip pat jo neatskiriamas draugas Lemeševas; 
epiintasis — Elijas Vakselis.

Su mumis kartu keliavo partizanas Pranas Slyva1, ku- 
i i', buvo atvykęs į Lietuvos partizanų centrinę stovyklą 
(.fiuiii nurodymų, o dabar grįžo pas Antaną Dalgį — į Ro
kiškio apskritį.

1 Pranas Slyva — slapyvarde. Tikroji pavardė — Pranas Aksa- 
lllllns.
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— Septyni. . . — taria Būgnas ir draugiškai mums 
mirktelėja. — Septyniasdešimt vagonų su fašistais ir jų 
patrankom velniop! Aa?

Pulkininkas kalba apie būsimą uždavinį, instruktuoja, 
kaip elgtis vienu ar kitu netikėtu atveju, čia pat su kiek
vienu pradeda atsisveikinti. Mus apsupa Naručio miške 
liekantieji draugai. Išgirstame daugybę nuoširdžių linkė
jimų, mums spaudžia tvirtai ir vyriškai rankas kovos bi
čiuliai.

— Iki pasimatymo!
Kazimieras ir Būgnas mus lydi. Takui pasisukus, pa

stebime prie medžio pririštą pakinkytą arklį. Iš kur jis 
atsirado?

Pulkininkas šypsosi:
— Jūsų transporto ešelonas!
Pasirodo, vežimas paruoštas mums. Būgnas pridūrė:
— Jūs nešate nemažą krūvį. . . Kraukite sprogstamą 

medžiagą į vežimą... Kai pervažiuosite partizanų zoną, 
stabtelėkite sudegintame Užnaručio miestelyje. Suraskite 
valstietį Joną Gulevičių ir arklį palikite pas jį. Gulevičius 
juo naudosis, kol grįšite. O paskui — parvažiuosite. . .

Stabtelėjome. Atsisveikinome su vadais. Pėsti pasilei
dome į vakarus. Paeiliui sėsdavome į vežimą po truputį 
pasilsėti. Arklys buvo jaunas ir stiprus. Jis lengvai traukė 
menku miško keliu. Ratai garsiai trinksėjo į storas senų 
medžių šaknis.

Keliavome ligi vėlaus vakaro. Tarp medžių šakų šmės
telėdavo ruda voverės uodega. Vieną kartą kelią perbėgo 
pilka stirna. Šalikelėse matėme hitlerininkų baudžiamųjų 
ekspedicijų sudegintus kaimus. Migloto vakaro prieblan
doje nykiai styrojo juodi kaminai ir sugriuvusios krosnys.
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I’ražygiuodavom pro naujai supiltus kapus. Nuo to vaizdo 
kraujas krešėjo širdyje.

Kiek daug skausmo ir kančių patyrė mūsų liaudis. Ma
lant tuos siaubingus vaizdus, mūsų širdys užsidegdavo 
dar didesne neapykanta. Žygiavome nesikalbėdami. Kiek
vienas buvo paskendęs savo mintyse. Ir man rodosi, kad 
lą minutę jos buvo vienodos: „Už kraują — kraujas! Sven- 
tas liaudies kerštas tegul veda mus Į pergalę!“

Pakeliui sutikome tris būrelius baltarusių ir ukrainie
čių partizanų, grįžtančių įvykdžius kovos uždavinį. Kaž
kur pietiniame miškų krašte jie turėjo savo stovyklą. Tai 
buvo trumpas, bet nuoširdus susitikimas. Čia pat padėję 
žemėlapius, jie papasakojo, kur pastebėti hitlerininkų gar
nizonai, kuriuo keliu pravažiavo jų baudžiamasis būrys, 
kaip ginkluotas, kokios sudėties. . . Atsisveikinę žygiavo
me savais keliais. Jie — namo. Mes — priešo pusėn.

Sutemus atvykome į Užnarutį. Toji gyvenvietė turėjo 
lik pavadinimą. Visi namai buvo sudeginti ligi pamatų, 
ir griuvėsiuose šlaistėsi vėjas. Jis nešiojo pažeme dūmus. 
Kaminai styrojo tiesiog iš žemės. Likę valstiečiai gyveno 
žeminėse.

Vargingos išvaizdos valstietis Jonas Gulevičius pa
kvietė mus į savo ankštą požeminį kambariuką.

■ Gyvenam jau kuris laikas ramiai. . . — pasakojo jis, 
laikydamas pypkę. — Fricai nesirodo... Bėda — druską 
baigiame, o ir duonos vargu ar užteks ligi pavasario...

.lis apsidžiaugė laikinai paliekamu mūsų arkliu.
Nors malkų parsivešiu... Prigulkite, broleliai bran

giausi. Jauskitės kaip namie. Vietos maža, bet pamiegoti 
galima ir šieno kaugėje... Žmona išvirs žirnių sriubos.

Bot aš nusprendžiau šią naktį panaudoti žygiui. Parti
niai mielai sutiko. Visi norėjo greičiau pasiekti galutinį 

I įkali).
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Prisiartino kiti mūsiškiai. Jie pamatė mano rodomą 
ženklą ir tuoj pat iššoko iš vežimą. Partizanai sustingo 
abipus plento su parengtais automatais.

— Nepasiduos — negaišti! — tariau draugams.
Mūsų prasisklaidę vežikai, visiškai nesumišę, pamažė

le važiavo j kalną.
Nežinomas penkių vežimų karavanas prisiartino. Išgir

dau, kaip šnarpė pirmutinis arklys ir kažkas garsiai kosė
jo. Užpakaliniuose vežimuose pusbalsiu šnekučiavosi.

Mus skyrė nedidelis atstumas, ir aš garsiai sušukau:
— Kas važiuoja?
Iš priekinio vežimo atsiliepė kimus balsas:
— Policija!
Man toptelėjo mintis pakartoti tuos pačius žodžius:
— Nebijokite! Čia taip pat policija!
Tą akimirką mano puikūs kovos bičiuliai viską supra

to. Jie be raginimo išsiskleidė ir užėmė dar geresnę pozi
ciją. Svetimieji vežimai sustojo. Iš jų straktelėjo į plentą 
keli žmonės. Jie lūkuriavo ir, matyt, nežinojo, ką toliau 
veikti.

Negaišdamas įsakiau:
—• Grupės vyresnįjį prašau čia!
Nieks nepajudėjo. Jautėsi, kad ten kyla sumišimas, gir

dėjosi, kaip susijaudinę šniokštė policininkai.
Aštriai pakartojau:
— Grupės, vyresnysis, prašau ateiti pasikalbėti!
Jis pakluso ir žengė prie manęs, laikydamas rankoje 

atkištą automatą. Puikiai matėsi, kaip automatas tirtėjo 
jo drebančiose rankose. Jis nežinojo, ką veikti.

— Prašau ir kitus policininkus čia! — pakartojau.
Pirmą kartą taip savotiškai susitikau su priešu. Ir

keista ■— mintys skriejo laisvai ir greit, rodos, seniai žino
jau, kad turiu kaip tik šitaip veikti, o ne kitaip. Taip pat
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nebuvo jokios abejonės dėl savųjų ryžto. Jie pasitikėjo 
manimi, o aš jais.

Prisiartino partizanė Jadvyga Survilaitė. Skambiu bal
su ji pranešė hitlerininkų tarnams:

— Jūs esate apsupti. Prieš jus tarybiniai partizanai.
Policininkai nieko neatsakė. Jie vis tebestovėjo ir iš

baimės kaleno dantimis. Jų buvo ketvertas. Pati kritiš
kiausia sekundė... Jie vis dar tebeturėjo rankose ginklus 
ir delsė, gal būt, nesuvokdami, kokioje padėtyje atsidūrė 
ir kas jiems beliko daryti.

Aš surikau griausmingai:
— Pasiduokite gyvi, arba tuoj būsite sunaikinti! Ar 

nematote, kad į jus nukreipti automatai?!
Nespėjo nuskardėti mano paskutiniai žodžiai, o iš grio

vių šoko kiti draugai. Automatininkai įrėmė savo vamz
džius į policininkus. Girdėjau Juozo Ražo balsą:

—• Tik sujudėk — nudėsiu!
Policininkai suprato, kad bėgti vėlu, o šaudyti bepras

miška. Jie iškėlė rankas...
Mums atiteko du šautuvai, du automatai, keturi pisto

letai, dešimts granatų.
— Daugiau ginklų neturit? — paklausė policininkų 

vyresnįjį Ražas.
— Šovinių keturios dėžės! — sumykė karininkas.
Slyva apžiūrėjo vežimą. Jis ištraukė portfelį, storai

prikimštą popierių. Elektros žibintuvėlio šviesoje pastebė
jome, kad tai įvairiausi dokumentai.

Karininkas stenėjo ir unkštė iš pykčio. Partizanas Tiu- 
ulkas nenuleido nuo jo akių.

Staiga man toptelėjo nemaloni mintis:
— O ką mums daryti su policininkais? Mes juk žy

giuojame sprogdinti traukinio. Negi valkiosime su savimi 
belaisvius?
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Pasišaukiau Praną Slyvą, Jadvygą Survilaitę ir Ražą.
— Kur juos dėti?
Ražas ir Survilaitė pagalvojo ir beveik vienu kartu 

pasakė:
— Neturėjo boba bėdos — įsigijo paršiuką... Tikriau

siai, jie ne vieną mūsų žmogų nukankino... Ypač tas jų 
komendantas... Ar nematote, kaip jis dabar griežia dan
timis?

Survilaitė tęsė:
— Jie važiuoja iš vokiečių užimto miesto... Jie daug 

žino... Ir portfelis su dokumentais.
Aš baigiau jos mintį:
— Teisingai, Jadvyga. Policininkai gali suteikti mūsų 

štabui vertingų žinių. Bet kaip su mūsų uždaviniu? Eše
lonas— šventei svarbi dovana!

Pranas Slyva tylėjo. Paskui jis ištarė:
— Suspėsime... Jų vežimais spustelėkime į bazę. Tų 

niekšų ginklai taip pat nebloga dovana!
Nusprendėme policininkus nedelsiant gabenti į Naru

čio miškus.
Smulkiai apžiūrėjome, kokį jie vežė krovinį. Polici

ninkai gabeno iš Svyrių į Kamajus vietiniam hitlerininkų 
garnizonui produktus. Čia buvo maišai lašinių, cukrus, 
duona ir balti sausainiai, miltai, dešra, konservai, degtu
kai, papirosai ir daug kitų smulkmenų. Štai kaip maitino 
grobikai savo šunis, padedančius negailestingai plėšti 
mūsų liaudį! ..

Kelyje sugaišome pusantros dienos.
Vokiečiai, nesulaukdami atvažiuojančių policininkų su 

maisto atsargomis, pradėjo nerimauti, teirautis ir kaž
kaip sužinojo, kad kelyje policininkus apsupo tarybiniai 
partizanai. Jie išsiuntė būrius savo kareivių ir mus vijosi.

Gerai, kad spėjome pasiekti Naručio partizanų zoną.

140



Pasislėpėme tankiose giriose. Persekiotojai liko tuščiomis 
i aukomis...

Vakare jau šildėmės prie krosnių šiltose žeminėse, tarp 
draugų.

Musų semtuosius hitlerininkų policininkus ištardė 
partizanai Jonas Beržas ir Alfonsas Klimas1, kurie tada 
svečiavosi pulkininko Kazimiero štabe. Jiems pasisekė iš 
atimtųjų iškvosti labai vertingų žinių.

Dieną pasilsėję, išvykome baigti tai, ką mums sutruk
dė nenumatyti įvykiai. Mano grupę sudarė tie patys žmo
nės. Skubėjome: ligi Spalio švenčių liko šešios dienos.

Per keletą naktų nužygiavome apie šimtą kilometrų. 
Geležinkelis buvo jau visai arti. Kelio beliko parai.

Auštant buvome Ežeraičiuose, viename iš Strūnaičio 
valsčiaus kaimų. Čia nuoširdžiai atsisveikinome su Pranu 
Slyva, kuris vyko į Rokiškio apskritį. Linkėjome jam sėk
mės ir greito pasimatymo. Mano grupės dalyviai prašė 
perduoti Antano Dalgio vadovaujamiems partizanams 
nuoširdžiausius linkėjimus. Stambus Antano Dalgio jun
ginys sėkmingai kovojo Lietuvos šiaurės-rytuose, triuš
kindamas okupantus Panevėžio—Rokiškio—Biržų rajo
nuose.

Aplankėme Joną Kazlą, mūsų seną ir gerą pažįstamą.
Kazlas— mažažemis valstietis, žilas, aukštas, dau

ginu kaip penkiasdešimties metų amžiaus, dideliais ūsais. 
Ir tą dieną jis vilkėjo ilgais avikailio kailiniais, perjuos- 
Ini . marga linine juosta. Kalbėjo jis tyliu, ramiu balsu.

Sveiki, sūneliai! —• tarė Kazlas. — Išalkote?
Jis pavaišino mus kaip savo vaikus, ant stalo padėda

ma1. viską, ką turėjo geriausia: rūgusio pieno ąsotį, pus

1 Alfonsas Kūmas— slapyvardė. Tikroji pavardė— Alfonsas Gai- 
IdViflus.
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kepalį duonos, delno dydžio lašinukų gabalą, pažėrė ant 
stalo svogūnų.

Ežeraičiuose visada jausdavomės kaip namie. Visi 
gyventojai pagelbėdavo partizanams. Jie surasdavo rei
kalingą rūbą, megzdavo šiltas pirštines ir kojines, pavė
žėdavo, besiartinant policijai arba priešo kareiviams, tuoj 
pranešdavo.

Atsilygindami valstiečiams, stengėmės keleto kilomet
rų spinduliu aplink Ežeraičius nedaryti jokio triukšmo ir 
antpuolių, kad nepatrauktume baudžiamųjų būrių dėmesio.

Miegojome Kazio daržinėje, giliai įsikasę į šieną. Buvo 
jau popietė. Ir staiga kaime išgirdome šaudymą. Šūvis — 
partizaną pabudins ir iš giliausio miego. Mes pašokome. 
Lauke garsiai krankė išgąsdintos varnos. Šaudymas stip
rėjo. Tratino iš automatų ir šautuvų. Atsidūrėme nepato
gioje padėtyje. Pasirodyti kaime negalėjome, nes dar bu
vo šviesu.

Stebėjome kiemą. Ir staiga matome — per kiemą į dar
žinę eina senukas Kazlas, ant pečių užsivertęs didžiules 
rezgines, tarytum ruošdamasis šerti gyvulius. Jis ramiai 
prieina ligi durų, išsiima raktą iš kišenės, trakštelia spy
ną. (Mes miegojome daržinėje užrakinti, kad niekas mums 
netrukdytų!) Senukas tyliai sako mums:

— Į kaimą atvyko kelios dešimtys vokiečių policininkų 
ir kareivių. Visi jie iš Strūnaičio garnizono. Čia nori rengti 
vakarušką. . . Jų tarpe daug girtų. . .

Paskui jis pasideda rezgines, krauna į jas šieną ir 
kalba:

— Mūsų mergaitės neis su jais šokti. . . Vakarėlis ne
įvyks, sūneliai. . . Pamatysit!

Išeidamas tęsia:
— Dabar einu Į aną kaimo galą. Viską padarysiu, kad 

vokiečiai iš čia išsinešdintų...
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Ežeraičiuose buvo garsus muzikantas Dmitrijus Rise- 
vas. Jis turėjo apie keturiolika metų, bet taip puikiai grojo 
akordeonu, kad su juo nepajėgė susilyginti seni muzi
kantai.

Mažutis, baltaplaukis, drąsiom akim vaikinas buvo vi
so kaimo numylėtinis. Apie nepaprastą Risevo talentą kal
bėjo apylinkė. Net nuostabu.. . Atsisėda tas muzikantas,, 
lai už akordeono jo beveik nesimato. Rodos, vien stebuk
lingas instrumentas kvatoja nesuvaldomu juoku arba pra- 
I,rūksta rauda, primindamas visą okupacijos siaubą, krau
ją, pavergtos Tėvynės sielvartą...

Senukas Kazlas pasišaukė muzikantą:
— Ar grosi toms gyvatėms?
— O ką man daryti, dėde, jeigu jie šautuvu baugins?
— Nebijok!
Kazlas jį pamokė:
— Tu gurkštelk iš stiklinės ir apsimesk girtu girtu

tėliu. ..
Muzikantas taip ir padarė.
Apstoję policininkai prikišo jam krūminės stiklą. 

Dmitrijus išgėrė. Po keleto minučių jo akordeonas su- 
d/.orgė mediniu balsu ir nutilo. Muzikantas nuleipo, iški
šo liežuvį ir ėmė vapalioti nesąmones. . .

Mergaitės išsislapstė trobose. Policininkai iššovė ke
liasdešimt kartų viršun, kitus pagąsdino, save padrąsino 
Ir išklypavo atgal į Strūnaitį. Jie ir neįtarė, kad už ke
liasdešimt metrų nuo jų buvo astuoni partizanai.

Kazlas tuojau skubėjo pas mus ir pranešė:
- Sūneliai! Galite drąsiai eiti į kiekvieną trobą. Kai

me lik savi.
Po lokio padrąsinimo aplankėme keletą kiemų, pasi

kalbėjome su žmonėmis, jie mus pavaišino. Visiškai sute
mus, apleidome kaimą.
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Per naktį nuėjome mišku ir laukais dvidešimt kilomet
rų. Įžengėme į Pabradės valsčių. Netoli Ašvaraičių kaimo 
sulindome į dideles balas ir visą dieną išsėdėjome krū
muose. Tolumoje, ausis įtempus, girdėjosi skubančių j 
frontą ir atgal traukinių bildėjimas.

Atslinko gūdi, tamsi vėlyvo rudens naktis. Ėmė smar
kiai lyti. Nuo medžių stambūs lašai plėšė paskutinius la
pus. Sparčiai žygiavom geležinkelio link.

Juozas Ražas juokaudamas tarė:
— Dabar galėtume eiti vienomis glaudėmis... Vis 

tiek nė sauso siūlo ant kūno nėra. B rr...
O Jadvyga Survilaitė kalbėjo:
— Aš išbursiu, ar nuversime ešeloną, ar ne!
Ji užsimerkdavo ir, pamojavusi dviejų rankų pirštais, 

stengėsi bakstelėti vienu į kitą.
— Visą laiką pataikau. Ešelonas žuvo!
Ir ji linksmai tikino, kad kitaip ir būti negali. Jai vi

sada sekasi, jeigu „burtai“ pavyksta.
Prasidėjo reti miškeliai. Vietą, kurioje turėjome su

sprogdinti priešo karinį traukinį, buvome parinkę pagal 
žemėlapį. Įdėmiai žvalgėmės tamsoje — ar neapsirikome, 
ar vieta tinkama.

Einančių pro šalį traukinių žvangėjimas puikiausiai 
girdėjosi. Pro krūmus jau matėme kibirkštis, skriejančias 
iš garvežių kaminų. Iki geležinkelio beliko pusė kilometro 
kelio. Reikėjo būti dar atsargesniems.

Geležinkelį Vilnius—'Daugpilis, o ypatingai ruožą tarp 
Švenčionėlių ir Pabradės, pastaruoju metu hitlerininkai 
saugojo labai rūpestingai. Kiekviename kilometre jie įren
gė spygliuotomis vielomis apjuostus sargybos punktus. 
Tarp tų punktų, išilgai geležinkelio pylimo, nuolat žings
niavo patruliai. Girdėjome kaustytų kareiviškų batų žings
nius. Patruliai vaikštinėjo po keturis žmones. Rankose jie
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lurėjo kišenines lemputes, kuriomis laikas nuo laiko švys
čiodavo. Dar dažniau sunkiu batu jie stuktelėdavo j bėgį, 
matyt, iš skambesio tikrindami, ar viskas tvarkoje, o gal 
.".ave ramindami.

Plūstelėjo dar gausesnis lietus. Jis taip triukšmingai 
šnarėjo medžių šakose ir lapuose, kad mes drąsiai pakilo
me ir perbėgome arčiau pylimo.

Vieta puiki! Žemėlapis neapgavo. Prieš mus juodavo 
aukšta sankasa. Jos viršuje lėtai slinko juodi sargybinių 
ii lietai. Gulėjome tylutėliai, laukdami traukinio į fronto 

pusę. Iki šiol buvau jau nuleidęs kelis ešelonus. Grupė su- 
uidarė ne iš naujokų. Darbas, žinoma, įprastas. Kaip visa
da, dalis žmonių išsiskleidžia kairiau ir dešiniau, kad sau
gotų minuotojus.

Skambėdamas praūžė ilgas dengtų vagonų, traukinys 
į Vilnių. Iš garso lengvai atspėjome, kad jis tuščias.

— O kad taip knaktelėti tas pelėdas? Aa? — išgirdau 
šnabždant Ražą.— Keturi automatai praverstų.,.

Rankos judesiu parodau, kad jo šneka tuščia. Mes-įsi
gytume keturis automatus, bet praleistume ešeloną, ve
žantį, gal būt, keturis tūkstančius tokių ginklų, o taip pat 
laukus, lėktuvų motorus, benziną... Patrulius nuimti — 
vikrumo reikalas. Vikrumo partizanams netrūksta. Bet 
ešelonas svarbiau!

Gal už puskilometrio išgirdome linksmą dainą... 
Spiegtus balsai sklido iš tamsos. Mes sėlinome lyg tigrai, 
be garso, o čia pat netoli kažkas gėrė kaime sumedžiotą 
kiliminę.

Už penkių šimtų metrų sargybos būstinė. .. — ty
liai tarė greta manęs gulįs brolis. Jis prieš save laikė pa- 
11gą, standrią sprogstamosios medžiagos plytą... — Šian
dien, rodos, sekmadienis?
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— Mes taip pat greit uždainuosim, — šnabždėjo Ra
žas. — Tai bus pati džiaugsmingiausia daina.

Dirstelėjau j laikrodį. Fosforas švietė —■ 23 vai. 35 mi
nutės. Ligi geležinkelio liko aštuoniolika-dvidešimt met
rų. Mes laukiam, laukiam, laukiam...  Traukinio į fronto 
pusę vis nėra.

Grįžta keturi patruliai. Jie eina po du. Kažką sunkiu 
gerkliniu balsu tarp savęs voguriuoja. Mes prilimpame 
prie žemės.

Jeigu miną būtume pastatę anksčiau, patruliai lengvai 
pastebėtų ir sustabdytų traukinį.

Partizanė Jadvyga Survilaitė šnibžda:
— Draugas vade... Man rodos, traukinys eina...
įtemptai klausausi. Zvimbia telefono laidai, čiurškia

lietus. Sunku toje garsų painiavoje susigaudyti — ateina 
traukinys, ar ne .. .  Minutė, dvi, penkios...

Argi mums reikės čia tūnoti visą naktį? Gal būt, par
tizanai suardė kelią kitoje vietoje, gal traukinio nesulauk
sime ligi ryto...

Ne! Ateina!.. Aiškiai girdžiu įprastą bėgių gaudimą 
ir drebėjimą. Sunkus ešelonas artėja. Pakeliu ranką. Dė
mesio! Atsiklaupiu ir atidžiai dairausi. Rodos, jokio pa
vojaus nėra. Patruliai atsitolino pakankamai. Naujų sar
gybų nesimato.

— Pirmyn!
Mudu su broliu Baliu šoktelėjome ant pylimo. Žvyras 

girgžda po kojomis. Aš nešu kapsulius, jisai — šniokšda
mas tempia ilgą tolo plytą. Širdis daužosi iš džiaugsmo ir 
nerimo. Judesiai sutartiniai, įprasti. Mažiau kaip per mi
nutę laiko mudu padedame prie bėgio miną. Ją guldome 
taip, kad sprogimo jėga sviestų garvežį ir vagonus į 
daubą.
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— Tvarkoj! Atgal!—-ištariu vos judindamas lūpas, 
bet man atrodo, kad brolis Balys ir be žodžių supranta, 
ką reikia toliau daryti.

Ateinančio traukinio ūžimas girdėti puikiausiai. Ilga, 
tamsi vagonų gyvatė šliaužia iš pasisukimo tiesiai į mus. 
Susilenkę mes bėgame žemyn. Ratų triukšmas praryja 
mūsų žingsnius. Jaučiu, kaip mano laisvosios rankos 
kumštis suspaustas ligi skausmo. Atrodo, kad ne smogia
mo veikimo mina, o mano kumštis trenks į ešeloną.

Nubėgame du šimtus metrų. Priešais retas miškelis. 
Aštrios šakos braukia veidus ir drasko rūbus. Bėgu palen
kęs galvą, kad neišsidurčiau akių.

Ir staiga, rodos, skilo žemė po mūsų kojomis. Aplink 
viskas sulingavo, siūbtelėjo. Nušvito lyg dieną. Traška, 
lūžta medis, žvanga geležis. Oras pakvimpa dūmais.

Tvykstelėja naujas baisus sprogimas. Net pritupiam. 
Šaudmenys sprogo! Baltoje, skaidrioje šviesoje matau ma
žutę Jadvygą, šalia jos pro šakotą beržą skuba Ražas, to
liau sujuoduoja Tiuniko ar Laurinavičiaus nugara... — 
juodu vienodo ūgio ir panašiai apsirengę...

Gaisras geležinkelio pylimo pusėje negęsta. Šoka ilgos, 
raudonos liepsnos. Dar vis girdisi lūžtančių vagonų traš
kėjimas. Jie dabar grūdasi viens ant kito, rieda į pakalnę, 
gniūžta, plojasi.. . Ima piktai loti trys ar keturi kulkosvai
džiai. Miške aiškiai girdisi, kaip žvygsi kulkos. Bet jos 
spragsi kažkur aukštai, viršum galvų.

Einame greit, be poilsio. Šaudymas ilgai nenutyla. Kai 
sustojome už penketo kilometrų — netvarkingas šaudy
mas dar nenurimęs. Pokši šautuvai, ilgomis serijomis ma
la kulkosvaidžiai. Ak, kiek daug šaudmenų šią naktį išeik
vos tie prakeikti fašistai, įsiveržę į svetimą žemę ir pajutę 
negailestingą liaudies ranką!
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— Ką tik žmonės pranešė, kad apylinkėje bastosi įtar
tini asmenys. .. Jie jau kelios dienos vaikščioja po Didžių
jų ir Mažųjų Cirkliškių kaimus, vis klausinėja partizanų. 
Girdi, ir mes norime partizanauti. . .

Išklausiau pranešimą.
— Ar nepaskolintumėte mums rogių su arkliu? — krei

piausi j Guigą.
Miškininkas ne tik mielai sutiko, bet ir pats pasisiūlė 

pavėžinti.
Važiuoti teko mišku į Mažųjų Cirkliškių kaimą, kur, 

žmonių pasakojimu, visa ta grupė buvo laikinai apsistoju
si pas Petravičienę, senutę-valstietę. įvažiavome į sodybą 
ir sustojome prie pat namo. Miškininkas Guiga su pisto
letu rankoje pasiliko prie arklio, o aš įbėgau j trobą. Pir
kios kampe ant suolo sėdėjo du jauni vyrai ir dvi mer
ginos.

Nukreipęs į juos automatą, paklausiau:
— Kas jūs tokie?
Vienas jų į klausimą atsakė klausimu:
— O jūs kas toks būsit?
Garsiai jiems pasakiau:
— Aš — raudonasis partizanas!
Jie staiga visi su džiaugsmu puolė prie manęs:
— Mes jūsų ir ieškome!
Pasiteiravau:
— Turite ginklų?
Jie vienbalsiai atsakė neturį ir, vienas kitą pertrauk

dami, karštai prašėsi, kad leisčiau jiems eiti su mumis.
Apklausinėjau juos. Atsakymas buvo vienas: „Mes — 

rusai, karo belaisviai, pabėgome iš vokiečių lagerio ir bū
tinai norime stoti į partizanų eiles. . Užsirašiau jų pa
vardes: Juras Cipiženko, 23 metų amžiaus; Antanina
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Jarosenko, 21 metų amžiaus; Liuba Jašina, 19 metų; Ni
kolajus Grigorenko, 22 metų.

Jie nesiliovė prašęsi priimami. Nieko blogo neįtarda
mas, patikėjau jų žodžiais.

— Padėsiu įstoti į partizanų būrį, — atsakiau.
Pasodinę juos į roges, atsivežėme ten, kur manęs ir 

Guigos laukė kiti grupės žmonės. Draugai šiltai priėmė 
apdriskusius naujokus.

Nedelsdami aprengėme juos iš kolonizatoriaus atsar
gų. Pamaitinome. Po pietų nusprendžiau dar kartą pasi
šnekėti su kiekvienu atskirai. Išklausinėjau visus. Atsaky
mai sutapo.

Ryžomės keliauti į bazę Naručio miškuose. Kelias buvo 
tolimas ir pavojingas. Prasidėjo žiema. Sniegas apdengė 
žemę. Kelionei apginklavome ir naujokus. Merginoms da
vėme po savo atsarginį pistoletą, o Nikolajui ir Jurui po 
vieną granatą.

Trim nakties žygiais pasiekėme Narutį. Dar pakelėje 
mus sutiko pulkininkas Kazimieras, brigados vadas 
I’.žerskis, „Vilniaus“ būrio vado pavaduotojas Būgnas.

Raportavau, kad Didžiosios Spalio socialistinės revo
liucijos garbei susprogdinome karinį ešeloną. Be to, pra
nešiau, kad atsivedėme keturis jaunus žmones. Pulkinin
kui plačiai nušviečiau padėtį okupuotoje Švenčionių 
apskrityje.

Vėliau šnekučiavomės štabo žeminėje.
įėjo partizanė Jadvyga Survilaitė. Ji papasakojo savo 

įspūdžius, nes traukinio sprogdinime dalyvavo pirmą kar
ia. Kalba nuklydo apie naujokus. Jadvyga pagalvojusi 
pasakė:

• Su jais ne viskas tvarkoje. ..
Žeminėje įsivyravo tyla. Partizanė paaiškino:
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— Kelyje pas juos atsirado, nežinia iš kur, visai nau
jos penkiakampės žvaigždutės... Iš kur žvaigždutės pas 
belaisvius? Juk žinome, kad vokiečiai lageryje belaisvius 
apiplėšia iki nuogumo, atima net avalynę ir geresnius rū
bus, nekalbant apie visus tarybinius ir karinius ženklus.. .

Pulkininkas Kazimieras atidžiai klausėsi Jadvygos 
Survilaitės žodžių.

O ji tęsė:
— Tiesa, su Liuba Jašina kelionėje susidraugavau. Ji 

man labai patiko...
— Gerai, — tarė pulkininkas. — Naujokus reikia rū

pestingai patikrinti. Daugiau budrumo! .. Partizaninis 
darbas atsakingas. Priešui padarėme nemaža nuostolio. 
Gestapas daug sumokėtų, kad galėtų į mūsų eiles prakišti 
šnipą ar žmogžudį. ..

NAUJI UŽDAVINIAI

Po dviejų dienų poilsio pulkininkas Kazimieras pasi
šaukė mane ir paklausė:

—- Kaip, Vladai, galvotum apie tai, jei iš tavo grupės 
paimčiau partizaną Juozą Ražą?

Pagalvojęs atsakiau, kad su Ražu susirišau žygių 
draugyste, pergyvenau nemaža bendrų pavojų, gaila man 
nustoti tokio patyrusio kovos draugo.

Pulkininkas tęsė:
— Noriu Ražui pavesti naują diversinę grupę. Prakti

kos jis turi pakankamai. Ar jis tiktų, tavo nuomone, to
kioms pareigoms?

— Partizanas Ražas — drąsus ir geras kovotojas, —- 
tariau. — Iš jo gali būti neblogas viršininkas. Bet jis turi 
vieną silpnybę. ..
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— Kokią?
— Kartais ilgokai pasėdi prie buteliuko. . .
Pulkininkas tuojau pasikvietė Ražą.
— Aš noriu tave, Juozai, skirti diversinės grupės va

du. Sako, kad tu mėgsti gurkštelėti?
Ražas kareiviškai kaukštelėjo užkulniais ir atsakė nuo

širdžiai:
—- Drauge pulkininke! Jei man pavesite tokias atsakin

gas pareigas, pasistengsiu atiduoti visas savo jėgas ir, jei 
reiks, gyvybę mūsų Tėvynės labui. 'Prisiekiu — nė laša 
burnon žygio ir uždavinio metu.

Kai Ražas išėjo, paprašiau pulkininką, kad jis pa
skirtų mano grupei naują kovos uždavinį.

— Visi mano partizanai išsiilgo darbo...
Pulkininkas Kazimieras sėdėjo žeminėje, o ant jo stato

gulėjo Švenčionių apskrities žemėlapis. Vadas išklausė 
manęs ir tarė:

-  Tavajai grupei dar reikia šiek tiek pasilsėti, Vla
dai. Jūs turite kaupti energiją sunkiems žiemos žygiams.
I uktelk...

Aš žinojau, kad kovotojai nelinkę ilsėtis. Pakar
tojau, kad apie žygį galvoju ne tik aš, bet ir kiti draugai. 
Jie veržte veržiasi kovon ir prašė apie tai pakalbėti su; 
vadovybe.

Jeigu taip, — pakito Kazimieras ir paspaudė man 
tvirtai ranką, — ruoškitės. Uždavinys aiškus — ešelonas.

Išlydėdamas mus, pulkininkas priminė:
• Atsiminkit, brangūs draugai, kad dabar žiema. Rei

kia dvigubo, o gal ir trigubo atsargumo ir sumanumo, kad 
galėtumėt smogti priešui, o patys nenukentėtumėt. Kiek- 
vieno jūsų gyvybė brangi Tėvynei. Pavojaus metu grum
ti lė:., kaip grumiasi bolševikai.
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Sprogstamąją medžiagą išdalinau nešti trimis nešu
liais. Tai įgalino mus būti judresniais kautynėse. Be to, 
nutarėme mažiau naudotis rogėmis, o daugiau žygiuoti 
pėsti, kad neužkluptų priešo pasalos.

Mano grupę šį kartą sudarė penki žmonės. Geriausias 
mūsų grupės kovos draugas Juozas Ražas liko stovykloje. 
Su juo labai nuoširdžiai atsisveikinome. Išėję iš partiza
ninės zonos, apsivilkome padarytais iš parašiutų balto šil
ko chalatais. Jie žygyje buvo labai patogūs — lengvi, plo
nučiai.

Ritą rytą užėjome pas valstietį Markevičių, kuris gyve
no prie nedidelio miškelio, vienkiemyje, netoli Kamajų.

. .. Per dieną su Markevičiais susidraugavome ir tapo
me bičiuliais. Turėjome naujų laikraščių, LTSR vyriausy
bės atsišaukimų. Daug šnekėjome apie karo eigą ir Rau
donosios Armijos pergales... Valstietis Markevičius nepa
prastai nudžiugo, kai mes jam parodėme mūsų vyriausy
bės neseniai išleistą atsišaukimą „Salin vokiečių klastas!“ 
Jis tuojau pradėjo garsiai skaityti:.

„SALIN VOKIEČIŲ KLASTAS!

Broliai lietuviai!
Paskutinių mėnesių vokiečių pralaimėjimai Tarybų 

Sąjungos—Vokietijos fronte, anglų ir amerikiečių kariuo
menės įžengimas į Europos žemyną, Italijos kapituliacija 
ir jos perėjimas į antihitlerinės koalicijos eiles parodė vi
sam pasauliui, kad hitlerinė Vokietija šuoliais artinasi 
prie savo katastrofos. Jau ketvirtą mėnesį vokiečių kariuo
menė milžinišku frontu traukiasi atgal, neįstengdama 
sustabdyti galingo Raudonosios Armijos puolimo. Per 
trumpą laiką Raudonoji Armija išvijo vokiečius iš pusės 
Ukrainos ir, persikėlusi per Dnieprą, tęsia galutinį Ukrai
nos apvalymą nuo hitlerinių okupantų. Išvarius vokiškuo-
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■'lis grobikus iš Oriolo ir Smolensko sričių, Raudonoji 
Armija giliai įsiveržė į Baltarusiją, vydama vokiečius vis 
*oliau į vakarus. Sėkmingas Raudonosios Armijos puoli
kus kasdien vis labiau priartina frontą prie Lietuvos.

Nebetoli ta diena, kai vokiškieji okupantai bus išvyti
iš Lietuvos taip, kaip jie dabar vejami iš Ukrainos ir 

Baltarusijos.
Visa lietuvių tauta su džiaugsmu sutinka žinias apie 

Vokiečių kariuomenės triuškinimą, laukia Raudonosios Ar
mijos— mūsų Tėvynės išvaduotojos. Į pagalbą Raudona- 
lai Armijai kyla geriausi Lietuvos sūnūs. Visame krašte 
vystosi partizaninė kova prieš vokiškuosius grobikus. Mū- 
N didvyriški partizanai ardo vokiečių armijos susisiekimo 

•«'liūs, naikina hitlerinius budelius ir vokiečių kolonistus, 
neleidžia okupantams išvežti iš Lietuvos prisiplėšto turto. 
Liaudies keršytojams-partizanams padeda visa lietuvių 
limta.

Nepajėgdami patys savo jėgomis nuslopinti lietuvių 
I a n tos pasipriešinimo ir įveikti augančio partizaninio ju
dėjimo Lietuvoj, hitleriniai okupantai griebėsi naujos 
klastos. Jie pradėjo organizuoti vadinamuosius „vietos 
savisaugos būrius” ir „specialius kariuomenės dalinius”.

I.ietuviai! Nesileiskite vokiečių apgaunami! Ne lietuvių 
luitui ir gyvybei saugoti, bet vokiečiams ir jų bernams 
ginti nuo lietuvių tautos neapykantos ir keršto organizuo- 
1. 11 n i tie „savisaugos būriai”. Šių iš nesusipratusių lietu
vių ir visuomenės padugnių organizuojamų banditiškų 
naujų tikslas — padėti vokiškiesiems okupantams naikinti 
lietuvių tautą, žudyti tikruosius lietuvių tautos gynėjus — 
Lietuvos partizanus, didvyriškai kovojančius dėl savo bro
lių lietuvių išvadavimo iš vokiškosios okupacijos. Tos 
gaujos bus siunčiamos ir į Rytų frontą retėjančioms hit
lerinės kariuomenės eilėms papildyti.
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„Vietos savisaugos būrių” organizavimas — tai klas
tingas vokiečių mėginimas suverbuoti iš pačių lietuvių 
tarpo lietuvių tautos budelius. „Savisaugos būrių” ir 
„specialių dalinių” organizavimas — tai naujas klastin
gas okupantų mėginimas suvilioti lietuvius j hitleri
nę kariuomenę ir pasiųsti juos j tikrąją pražūtį Rytų 
fronte.

Šios naujos hitlerininkų klastos akivaizdoje kreipia
mės j visus mūsų tautiečius, vertus lietuvio vardo:

Nestokite į naujus banditiškus būrius, apgaulinga! 
okupantų vadinamus „savisaugos būriais”! Nestokite į 
okupantų organizuojamus „specialius kariuomenės dali
nius”! Vieningu pasipriešinimu sutrukdykite okupantams 
organizuoti „savisaugos būrius”, kaip jūs praėjusią žiemą 
sutrukdėte jiems suverbuoti lietuvius į banditiškų esesi
ninkų legioną. Atsiminkite, kad vokiečių dienos Lietuvoje 
suskaitytos. Tegu nė vienas lietuvis nesuteršia savo sąži
nės, stodamas į kovą prieš savo brolius, nes tuo pačiu jis 
pasmerktų save amžinam savo tautos prakeikimui ir rūs
čiai liaudies bausmei. Kiekvieno lietuvio, pakeliančio gink
lą prieš savo tautą, prieš mūsų didvyriškus partizanus,, 
laukia gėdingas tėvynės išdaviko likimas.

Mes kreipiamės į visus lietuvius, kuriuos hitlerininkai 
apgaule ir klasta suvarė į banditiškus „vietos savisaugos, 
būrius” ir „specialius dalinius”: didis yra jūsų nusikalti
mas Tėvynei ir, jei jūs ir toliau nesiliausit padėję vokie
čiams, jūs neišvengsite gėdingo galo. Tačiau Tėvynė,. 
Tarybų valdžia jums dovanos, jei jūs imsite sąžiningai 
tarnauti lietuvių tautai, Tarybų Lietuvai. Ką gi jūs turite 
daryti? Nukreipkite savo ginklą prieš okupantus! Stokite 
į kovą prieš kruvinuosius vokiečius, užuot kovoję prieš 
savo brolius! Pereikite pas partizanus, prieš kuriuos jus 
siunčia hitleriniai žudikai, ir išvien su partizanais kovo-

156



kitę prieš vokiečius! Tik jei jūs taip elgsitės, išvaduotoji 
mūsų Tėvynė, Tarybų Lietuva, laikys jus savo piliečiais ir 
jūs galėsite sau ramiai dirbti ir gyventi.

Visi į kovą prieš hitlerinių banditų „vietos savisaugos 
būrius” ir „specialius kariuomenės dalinius”!

Visi į pagalbą didvyriškiesiems partizanams, kovojan
tiems dėl Lietuvos laisvės!

Tegyvuoja artėjanti Raudonosios Armijos pergalė!
Tegyvuoja laisva Tarybų Lietuva!

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
Pirmininkas J. Paleckis

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas
M. Gedvilas

Lietuvos KP (b) Centro Komiteto Sekretorius
A. Sniečkus

1943 rn. spalis.“

Valstiečio šeima susijaudinusi klausėsi drąsių ir kovon 
raginančių atsišaukimo žodžių. Markevičius, baigęs skai
tyti, mums tarė:

— Jūs, vyručiai, papasakojote daug malonių ir gerų 
naujienų, bet duokite nors kelis atsišaukimus man, kad 
galėčiau ne tik papasakoti visa tai savo kaimynams, bet 
ir duoti jiems patiems pasiskaityti.

Patikėjome nuoširdžia valstiečio Markevičiaus kalba 
ir davėme jam keliolika atsišaukimų, kad jis juos pa
skleistų savo apylinkės gyventojų tarpe.

Kada pasiruošėme išeiti, priėjo Markevičiaus septynio
likametis sūnus Vytautas.

— Jums teks pereiti netoli esantį upelį, — tarė Vytau
ta s .— Ten yra tiltas. Paskutiniu metu vokiečiai prie jo
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įsirengė slaptas duobes ir jose tupi, tykodami partizanų-. 
Parodysiu saugesnį kelią...

Nutarėme paklausyti. Jis pervedė mus per upelį-senu 
lieptu.

Mūsų kelionės tikslas buvo geležinkelis Vilnius—Le
ningradas. Kad jį pasiektume, reikėjo prasmukti tarp 
Lintupių ir Adutiškio miestelių. Bet tą naktį mums nepa
vyko. Hitlerininkai nepaprastai stipriai saugojo visą 
ruožą.

Atsitraukėme septynetą kilometrų ir pastebėjome miške 
namuką, pro kurio uždengtus langus skverbėsi šviesa. 
Stiprėjo šaltis, reikėjo pagalvoti ir apie dienos poilsį.

Kai priėjome namuką, pamatėme prie durų stovintį 
juodais rūbais žmogų su automatu rankose.

Sugulę į sniegą, garsiai paklausėm:
— Kas jūs esat?
Sargybinis atsakė taip pat garsiai:
— O jums ko reikia? Iš kur?
— Partizanai! — šūktelėjo Laurinavičius.
—- Ir mes tokie patys! — ramiai atsakė sargybinis.
Pasirodė, čia nakvojo grupė baltarusių partizanų iš 

Vorošilovo vardo brigados.
Su jais susipažinome. Tai grupei vadovavo partizanė, 

slapyvarde Ania (tikroji pavardė — Ana Maslovskaja). Ji 
tarė:

— Artėja rytas, draugai lietuviai. Užeikite pas mus. 
Būsite svečiai. Jei užpultų fašistai, bendromis jėgomis 
nulaušime jiems sprandus. Šovinių turime pakankamai. 
Ar netiesa?

Per dieną puikiai pasilsėjome. Pavakare Maslovskaja 
organizavo saviveiklos vakarą valstiečiams. Per tą susiti
kimą susidraugavome su broliais baltarusiais. Išsiskiriant 
rodėsi, kad draugas draugą pažįstame dešimt metų. Tai
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buvo grynai partizaninis prisirišimas. Mus jungė didelė 
ir bendra kova prieš žiaurų priešą — hitlerinius grobikus.

Tą naktį mano grupė sėkmingai perėjo stipriai saugo
jamą geležinkelio liniją. Lintupių pusėje išgirdome kovos 
triukšmą. Kaleno kulkosvaidžiai, dangus nušvito nuo 
gaisrų. Tai Maslovskajos grupė atakavo fašistus.

Vėliau tiksliai sužinojome, ką nuveikė ji ir jos žmonės 
tą naktį. Partizanai sudegino vokiečių šieno ir šiaudų san
dėlius, susprogdino kelis geležinkelio iešmus, sudaužė ir 
padegė policijos namus.

Trečiai nakčiai prasidedant, sunkiai eidami sniego pri
verstais laukais, plakami pūgos, užsukome pas Joną Va- 
lenį. Mums rūpėjo, kokie nauji tarybiniai miestai išva
duoti. Suėjome į Valenio trobą. Ant mūsų baltų chalatų 
tirpo snaigės. Nenusirengėme. Tuoj ėmėme klausinėti šei
mininką apie padėtį fronte. Valenis papasakojo, ką girdė
jęs per radiją, o po to mums įteikė užrašytų žinių san
trauką. Iš jos buvo aišku, kad vokiečiams fronte riesta. 
Juos visur stūmė atgal.

Ėjome sunkiai. Siautė pūga. Laukai, kuriais žygiavo
me, buvo užversti sniegu. Kelią giliame sniege darėme iš 
eilės. Judėjome virtine. Tas, kuris nuvergdavo mindamas 
pirmąsias pėdas, užleisdavo savo vietą sekančiam.

Vos priartėjome prie geležinkelio, pūga nutilo, dingo 
vėjas, pasirodė mėnulis. Mūsų rūbai buvo šlapi nuo sniego 
ir prakaito. Sugulėme krūmeliuose.

Pylimu žingsniavo priešo patruliai. Šiandien jų buvo 
žymiai daugiau. Nespėdavo praeiti viena ginkluota ketve
riukė, pasirodydavo kita. Kas dešimts minučių priešo sar
gybiniai susitikdavo vieni su kitais, triukšmingai kalbėda
miesi.

Prasiveržti prie geležinkelio buvo sunku. Gulėdami 
sniege, žiūrėjome į fašistus ir galvojome — šiąnakt nesi
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trauksime ir, šiaip ar taip, susprogdinsime priešo karinį 
ešeloną.

Partizanas Simanas Tiunikas šnabžda:
•— Naktis šviesi... Labai šviesi...  Bet nieko baisaus! 

Mes hitlerininkus puikiai matom. Jie mūsų netikėtai neuž
klups.

Nusprendėm prasiveržti ligi pylimo. Greitai eiti nega
lėjome. Ant sniego buvo užsidėjusi ledinė pluta. Ji lūžda
ma garsiai traškėjo. Slinkome prie pylimo tik. tada, kai pro 
šalį dundėjo eilinis priešo ešelonas. Mus gerai slėpė ir 
balti chalatai. Prislinkome visai arti ir gulėjome nejudė
dami. Laukėme pasirodant ešelono, kuriam ant savo pečių 
nešėme miną apie šimtą kilometrų.

Greit išgirdome fronto pusėn einančio hitlerininkų ka
rinio traukinio dundėjimą. Ešelonas netrukus pasirodė. ..

Vos spėjome padėti miną ir nubėgti apie pusantro šim
to metrų, aplink viskas nušvito mėlyna šviesa...

Prie geležinkelio šaudė, kažkas sudaužyto ešelono vie
toje degė, iš netoli esančio Švenčionėlių garnizono leido 
raketas. . .

Mes ramiai traukėmės į rytus. Už šešeto kilometrų ra
dome keturių kiemų kaimelį. Valstiečius paprašėme 
parengti mums dvejas roges. Šio kaimelio gyventojai dar 
nebuvo sutikę partizanų, dėl to truputį būkštavo. . . Bet 
greit su jais susikalbėjome, ir jie sutiko padėti.

Vežantiems valstiečiams smulkiai papasakojome apie 
padėtį fronte ir apie mūsų šlovingos Raudonosios Armijos 
pergales, apie tarybinės liaudies pasiaukojimą, o taip pal 
•apie liaudies keršytojų kovą su okupantais.

Partizanas Tiunikas neiškentė ir paklausė valstietį:
— Ar girdėjote geležinkelio pusėje sprogimą?
Valstietis atsakė:
— O kaipgi! Girdėjom!
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Tiunikas nusišypsojo:
—-Tai mes smogėm okupantui.
Valstietis įsidrąsino ir papasakojo, kad tame geležin

kelio ruože jie beveik kas naktį girdi sprogimus.
■—• Taip jiems ir reikia, — pridūrė valstietis, — o kas 

prašė Hitlerį čia atsibelsti?
Pakilo pūga. Laukais ir krūmais nuvažiavę keliolika 

kilometrų, atleidome vežėjus, perspėję, kad neplepėtų, kur 
vežė ir kur išlaipino.

Pūga nerimo. Ji užvertė visas mūsų pėdas. Nuėję dar 
ketvertą kilometrų, atsidūrėme prie plento Vilnius—'Šven
čionys. Užsukome pas pažįstamą valstietį Aleksą Kulie
šių, kuris mums davė duonos, svogūnų ir puskilogramį 
lašinių, o taip pat pavėžėjo penketą kilometrų į Strūnaičio 
pusę.

Užuot važiavę toliau, nusprendėme atsargumo sumeti
mais visą dieną praleisti miške. Atsisveikinę su Kuliešiu
mi, nužingsniavome girios gilumon. Ėjome virtine, taiky
dami žingsnius į tas pačias pėdas. Vėjas gainiojo snie
gą, naikindamas pėdsakus. Buvo penkiolika laipsnių 
šalčio. Sniego iki juosmens. Ligi ryto nekūrėme laužo, nes 
nakties metu ugnis labai toli matyti, ir priešas galėtų pa
stebėti mūsų poilsio vietą. Praaušus kojomis sutrypėme 
sniegą ir padarėme maždaug šešeto kvadratinių metrų 
ploto aikštelę, apstatėme ją eglaitėmis, prilaužėme sausų 
šakų ir užkūrėme nedidelę ugnelę.

Apšilome. Pasidarė linksmiau. Po to prie laužo nuva
lėme-nedidelį plotą nuo sniego, ant laužo įsišildėme eglės 
šakas, paklojome jas ant žemės, sugulėme, prisiglaudę 
vienas prie kito, apsiklojome ir greit užmigome.

Sargybinis prižiūrėjo laužą ir sekė apylinkę.
Kurie sušaldavo, pabusdavo, pasišildydavo prie laužo 

ir vėl atsiguldavo. Taip laimingai miške praleidome dieną.
11 L ia u d ie s k e ršy to ja i i6 i



Sutemus nuėjome dar keturis kilometrus ir užsukome 
pas valstietį Joną Kazlą. Vaišingas šeimininkas suguldė 
mus ant plačios kaimiškos krosnies. Prieš patį rytą, 
pasiėmę antklodes, persikraustėme į daržinę ant šieno. Ten 
pamiegojome keletą valandų. Po to svarstėme naują už
davinį. Partizanas Lemeševas, kilęs iš tų vietų ir gerai 
žinojęs apylinkes, apsiėmė nuvesti mus prie aukšto pyli
mo, nuo kurio priešo ešelonas turėjo lėkti skambėdamas...

Vakare, prieš išeidami iš Ežeraičių kaimo, sukvietėme 
valstiečius ir papasakojome apie Raudonosios Armijos 
pergales frontuose. Po to iškeliavome, nešdamiesi su sa
vim miną, skirtą priešui.

* * *

Buvo tamsi naktis. Snigo. Nuo šalčio poškėjo kaimo 
trobos. Ėjome pėsti. Ligi geležinkelio buvo dvidešimt kilo
metrų.

Rytas išaušo prie Sorų kaimo. Užsukome į artimiausią 
trobą. Nepažįstamai valstiečio šeimai pasakėme, kad esa
me partizanai ir dieną praleisime jų sodyboje. Sodybos 
gyventojai aiškiai susinervino ir priėmė mus šaltai, be 
jokio entuziazmo.

Temstant į trobą įėjo vidutinio amžiaus, nedidelio ūgio 
moteris. Apžvelgusi mus ir mūsų ginklus, ji ėmė plepiai 
tarškėti:

— Kur šnapselis? Kodėl jūs negeriate, vyrukai? Kiti 
jūsiškiai smagiai linksminasi... Jie visą krūminę išgers. . .

— Kokie mūsiškiai? — atsargiai paklausė Izotas Le
meševas.

— Agi kareiviai... Šimtas sėdi, ana, Sorų kaimo kraš
tinėse trobose, o kitas šimtas — Antasaruose. O geria, o 
šoka, o dainuoja jūsiškiai...
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Po to plepūne, laikydama mus vokiečių pagalbininkais, 
išpasakojo, kad kareiviai atvykę valyti miško, kad jie seką 
partizanus, kurie sprogdinę traukinius. ..

Mes klausėmės jos kalbų apie priešą, kuris nuo mūsų 
buvo visai netoli, vos už pusantro kilometro. Nedelsdami 
apsivilkome baltais chalatais, pasidėjome prieš save gink
lus ir laukėme, kol visai sutems. Jei vokiečiai mus užuos 
ligi tamsos, be abejo, teks kautis. Krepšeliai su atsargi
nėmis apkabomis buvo atsegti, granatas sudėjome ant 
stalo. Paruošėm automatus...

Bet priešai, matyt, nesuspėjo mūsų pajusti. į kaimą 
atėjome tamsoje, o jie atvyko vėliau už mus, dienos 
metu. ..

Sulaukę vėlyvo vakaro, išėjome iš trobos, vesdamiesi 
moterį. Paėmėme kryptį dešiniau, apeidami vietovę, kur 
buvo išsidėstę vokiečiai.

Kas daryti su moterimi? Jei ją paleisime, ji, be abejo, 
gali užvesti ant mūsų pėdų priešą. Pavedėję penketą kilo
metrų, nutarėme jos pasigailėti. Ji mielai papasakojo įvai
rias žinias apie vokiečius ir jų talkininkus — buržuazinius 
nacionalistus. Namie, jos žodžiais, esą likę du maži vai
kai. Moterį paleidome, perspėję, kad nedrįstų hitlerinin
kams šnipinėti. Ji bėgte nubėgo per miškelį.

Spėliojome — išduos ji mus, ar ne?
Vėliau paaiškėjo, kad ji savo žodį išlaikė ir priešui 

nieko nepapasakojo.
Gruodžio 22 d. 23 valandą Izotas Lemeševas privedė 

mus tiksliai prie iš anksto numatytos vietos.
Traukiniai ėjo darniai, vienas po kito kas 10—15 mi

nučių. Matyt, Leningrado fronte padėtis buvo įtempta. 
Hitlerininkai metė pastiprinimus. Miną padėjome mikliai.

Nubėgę nuo pylimo šimtą metrų, nutarėme stabtelėti 
po eglėmis ir savo akimis pasižiūrėti, kaip hitlerininkų
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ešelonas lėks į orą. Netrukus pasirodė pritemdintais ži
bintais garvežys. Nenuleidome akių nuo milžino, kuris 
ėjo visu greičiu, virpindamas žemę.

Laukiam vieną, dvi, tris sekundes...
Staiga iš po garvežio plykstelia liepsna, pasigirsta kur

tinantis trenksmas, tamsi masė pakyla aukštyn ir virsta 
ant šono, apsipildama kibirkštimis, garo kamuoliais. Įsi
bėgėję vagonai ėmė šokinėti, lipti viens ant kito... Nesa
vais balsais baubė toje geležinėje krūvoje malami priešo 
kareiviai...

Pakeliui sužinome iš valstiečio, naktį mums parodžiu
sio atsitraukimui teisingą kryptį, kad užvakar kaime, ku
riame gavome roges, lankėsi vokiečiai. Dienos metu jie 
apsupo namus, kratė ir ieškojo mūsų, be to, sulaikė vežė
jus, bet sekančią dieną paleido. Priešo kareiviai ilgai 
vaikštinėjo pėdsakais, grįžo į kaimą, vėl kažkur išėjo...

Sėkmingai žingsniuojam rytų pusėn. Kadangi daugiau 
sprogstamosios medžiagos neturėjome, nusprendėme grįž
ti į Naručio miškus.

Jfc H< *

Dieną praleidome pas senyvą valstietį Liudviką Berna
tavičių, gyvenusį per penketą kilometrų nuo Švenčionių. 
Vakare šeimininkas užkūrė mažutę kaimišką pirtelę. Du 
mūsiškiai stovėjo sargyboje, o tretysis vanojosi. Po dviejų 
savaičių žygių, kai neteko ne tik nusivilkti, bet ir nusiauti, 
dabar išsiplakti beržine vanta, pagulėti ant plautų, pasi- 
garinti — buvo neapsakomas malonumas.

Kai grįžome į trobą, šeimininkas atnešė po stiklinaitę 
degtinės. Jis kalbėjo:

— Brangūs sūneliai. .. Mūsų sena patarlė sako: „Me
tus negerk, dvejus negerk, o po pirties — būtinai gurks- 
telk.”
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Išgėrėme po lašelį, užkandome ir naktį išėjome toliau.
Eidami per kaimus ir stabtelėdami pas valstiečius, visą 

laiką pasakojome žmonėms, kokie nauji miestai išvaduoti, 
nurodėme, kad fašistinių okupantų išvijimo valanda ar
tėja sparčiai. Gyventojai mums dėkojo už tuos trumpus 
pranešimus, už tiesos žodį. Okupantai, mat, savo pralai
mėjimus slėpė.

Sėkmingai perėjome geležinkelį Vilnius—Polockas, ap
lenkdami vokiečių garnizonus Petručiuose ir Gumbinuose. 
Sniego buvo labai daug. Visą laiką stipriai šalo.

Užsukome į namelį, kur anąkart buvome susitikę su 
Maslovskaja. Seimininkai mums papasakojo, kad vokie
čiai nebuvo užsukę į sodybą, matyt, privengdami tos nuo
šalios vietos miške, o gal ir visai apie ją nežinodami.

Po pietų pastebėjau prie mūsų namo liesu arkliuku 
privažiuojant nepažįstamą valstietę. Rogėse gulėjo kažko 
prikrauti maišai. Valstietė išlipo iš rogių. Ji buvo blogai 
apsirengusi, apdriskusi. Vikriu žingsniu ji įėjo į kambarį, 
kuriame sėdėjome. Netikėtas susitikimas! Prieš mus sto
vėjo Ania.

Ji sušilo prie karštos krosnies, sėdo mūsų tarpan, links
ma, žvali. Pasakojo daug, tik nė vienu žodeliu neprasitarė, 
kur važiuoja.

Laurinavičius neiškentė ir paklausė:
— O kaip tu, Anuška, be ginklo drįsti važinėti?
Maslovskaja nusijuokė ir iš sudriskusios kaimiškos 

sermėgos ištraukė pistoletą.
—• Su juo nesiskiriu, — atsakė ji.
Kai ją pasveikinom už sėkmingai įvykdytą antpuolį 

prieš Lintupių garnizoną, ji tarė:
—-Tai dar ne viskas, broliai keršytojai. Mes kovosime 

prieš fašistus, kol bent vienas jų bus gyvas mūsų žemė
je. . . Daug svarbių darbų laukia ateityje.
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Pabuvusi troboje gerą valandėlę, Ania atsisveikino.
— Ligi pasimatymo, draugai lietuviai, — tarė ji.
Maslovskaja išėjo kieman, atsirišo nuo tvoros arkliu

ką. Lauke buvo aštuoniolika laipsnių šalčio. Po kojomis 
girgždėjo sniegas.

— Jei liksiu gyva, draugas Kurmeli, — tarė ji, — su
žinosi, kur aš vykstu ir ką padariau. Kada nors pati papa
sakosiu. ..

Maslovskaja truktelėjo vadeles. Rogelės nušliaužė ke
liuku, partizanė atsisuko, pamojo.mums ranka. Ji važiavo 
tiesiai link geležinkelio, kurį naktį mes atsargiai perėjome.

. . .  Bekeliaudami į bazę, atsidūrėme Kamajų apylinkė
se. Čia sutikome didelį baltarusių partizanų būrį, puikiai 
apsiginklavusį automatais, kulkosvaidžiais, prieštanki
niais šautuvais.

Iš priekinių rogelių iššoko Maslovskaja. Ji buvo to bū
rio vadas.

— Važiuojam mušti priešų,'— tarė ji sveikindamasi.
— Laimingai!
— Kitaip ir būti negali, — atsakė Ania.— Mes ap- 

žvalgėme visa iš anksto!
Supratome, kad ji dienos metu buvo žvalgyboje.
Prisiglaudę prie kaimo tvoros, praleidome išžygiuojan

tį būrį. Suskaitėme penkiasdešimt penkerias roges. Kiek
vienose jų sėdėjo du-trys partizanai.

Priėjome nedidelę Paukštelių gyvenvietę. Vos spėjo
me įžengti į kaimą, kai dešinėje pasigirdo stambios kovos 
garsai. Naktis buvo rami, be vėjo. Ilgai klausėmės. Aišku, 
ten Maslovskaja su savo būriu puolė vokiečių garnizoną.

Paryčiu pasiekėme Bliznikų kaimą, pirmosios Naručio 
partizaninės zonos ribą. Nebetoli buvo mūsų bazė, vado
vybė, draugai. Norėjosi kaip galima greičiau atsidurti 
savųjų tarpe, pranešti, kad uždavinius įvykdėme.
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Apie vienuoliktą valandą pasirodė stambi baltarusių 
partizanų grupė. Anios kolona grįžo atgal!

Dabar ji papasakojo, kur buvo ir ką veikė.
— Vaizduodama valstietę padegėlę, nuvažiavau į Pet- 

ručius, į vokiečių garnizoną, saugojantį geležinkelio maz
gą. Dienos metu skersai ir išilgai išvaikščiojau tą didelį 
kaimą, apžiūrėjau visus priėjimus, priešo gynimosi taškus. 
O naktį ten užkūrėm fašistams pirtį. Tur būt, girdėjote 
šaudant?

Operacija buvo sunki. Hitlerininkai smarkiai priešino
si. Nežiūrint visų sunkumų, partizanai paryčiu užėmė Pet- 
ručius.

Kadangi miestelis iš anksto buvo apsuptas, tai beveik 
visas jo garnizonas buvo sunaikintas. Vos keliems hitleri
ninkams tamsoje pavyko pabėgti. Garnizono štabo na
mai — sudeginti.

— Mes taip pat netekome eilės gerų draugų, — liūdnu 
balsu pridūrė Ania.

Vežimuose pamatėme gulinčius sunkiai sužeistus par
tizanus. Juos vežė į Naručio miškus, į partizanų ligonines; 
jei reiks, sužeistieji lėktuvais, be abejo, bus nuvežti 
Maskvon.

Sį kartą didelė baltarusių partizanų kolona sudarė jau 
daugiau kaip septyniasdešimt rogių.

Kurį laiką žygiavome su Maslovskajos būriu, paskui 
miške mūsų keliai išsiskyrė. Baltarusių partizanų bazės 
buvo kairiau, mūsų dešiniau.

Nuo to laiko nebeteko susitikti su Maslovskaja. Bet 
mes dažnai girdėjome apie tą narsią mūsų Tėvynės patrio
tę, apie jos karžygiškumą. Vėliau TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Įsaku jai buvo suteiktas Tarybų Są
jungos Didvyrio vardas.
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Vakarop mūsų penkiukė rado miške išmintą takiuką, 
vedantį į stovyklą. Per trejetą kilometrų nuo bazės mus 
sustabdė sargybiniai. Širdingai sveikinomės su saviškiais! 
Buvome jau namuose.

Po trisdešimties minučių mano grupė stovėjo prie šta
bo žeminės. Mus sutiko vadovybė: pulkininkas Kazimie
ras, mūsų būrio vadas Stasys Grigas, po sunkaus sužeidi
mo vėl grįžęs mūsų tarpan, „Bičiulių” būrio vadas Jonas 
Beržas ir daugelis kitų.

Raportavau pulkininkui Kazimierui:
— Grupė išbuvo žygyje penkiolika dienų. Susprog

dinti du priešo ešelonai.

*  *  *

Kai savo grupę atleidau poilsio, nuošalyje pastebėjau 
stovinčią ir lyg kažjko laukiančią Liubą, vieną iš keturių 
naujokų partizanų, kuriuos prieš kiek laiko atvedžiau į 
bazę. Liubos veidas rodė, kad ji labai džiaugiasi mūsų 
grįžimu.

Priėjau prie jos ir linksmai tariau:
— Štai, Liuba, su kovos draugais grįžau. Esu svei

kas, gyvas, jaučiuosi puikiai, uždavinį įvykdėme, dabar 
kurį laiką būsime kartu.

Priminiau, kad žygio metu daug galvojau apie ją ir 
jos draugus.

Nespėjome nusiimti karinės aprangos, kai iš štabo at
bėgo partizanas-radistas Murnikovas ir pranešė, jog visą 
mano grupę šaukia pulkininkas Kazimieras.

Norėjau pasikalbėti su Liuba, išklausinėti smulkiai, 
kas įvyko per tą laiką bazėje, kokius partizaninius uždavi
nius ji pati vykdė... Pasakiau jai, kad pasistengsiu iš 
štabo grįžti kaip galima greičiau...

Štabo žeminėje buvo apdengtas stalas. Pulkininkas
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Kazimieras, „Žalgirio” brigados vadas Antanas Ežerskis 
ir kiti partizanų vadai atsistojo ir pakėlė tostą už mūsų 
grupę, įvykdžiusią kovos uždavinius. Nors tuo metu turė
jome šiek tiek daugiau maisto, bet vaišės buvo kuklios. 
Mūsų nuotaika buvo puiki. Juk mus visus jungė rūsti, bet 
didžiai garbinga ir šventa kova dėl Tėvynės laisvės.

Išeinant iš žeminės, pulkininkas nurodė:
— Vladai! Keturi naujokai, prisijungę prie tavo gru

pės ir pereitą kartą atvesti į mūsų bazę, atrodo labai įtar
tini. Surinkta svarbi kaltinamoji medžiaga. Šiąnakt jie bus 
areštuoti. Būk atsargus! Tardymas parodys jų kaltumo 
laipsnį.

Įtemptai laukiau tardymo pasekmių. Man buvo aišku, 
kad mūsų tardytojai dalyką reikiamai ištirs, gestapo sam
dinius, jei mūsų naujokai tokie yra, demaskuos, neleis 
jiems kenkti partizaniniam judėjimui.

Vienuoliktą valandą nakties kaltinami išdavimu žmo
nės buvo sulaikyti ir pavieniui nuvesti tardymui.

Bazėje nebebuvo vien tik Juro. Jis išvyko su mažu da
liniu parūpinti maisto. Bet grupės vadas Vladas Motuzas 
jau žinojo apie tai, kad jis įtariamas kaip gestapo šnipas. 
Jis Jurą akylai saugojo, kad nepabėgtų arba neįklampintų.

Rytą maisto tiekėjų dalinys grįžo. Juras čia pat buvo 
nuginkluotas. Sargyba jį nuvedė pas tardytoją. Tiesa 
greit paaiškėjo: Partizaninis budrumas leido pačiu laiku 
išardyti klastingo priešo voratinklį, sutrukdyti gestapo 
sugalvotą piktadarybę.

Gestapininkai užverbavo išdavikus Antaniną ir Jurą. 
Juodu iš belaisvių stovyklos buvo nuvežti į Berlyną ir ten 
baigė šnipų mokyklą. Po to juos perkėlė į Panevėžio be
laisvių stovyklą. Abu vaidino nelaimingus karo belais
vius, o iš tikrųjų šnipinėjo ir išdavinėjo žmones. Juras 
įvykdė keturis gestapo uždavinius, Antanina — tris.
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Po to gestapas jiems davė naują įsakymą-— insceni
zuoti pabėgimą iš belaisvių lagerio, patekti partizanų ba- 
zėn ir, pasitaikius progai, nunuodyti vadovybę, o taip pat 
atsakingiausius ir geriausius partizanus.

Jiems įteikė labai stiprių nuodų miltelių pavidale, su
piltų į guminius maišelius, kuriuos jie buvo įsisiuvę į švar
kų apikakles. Nuodus mūsų partizaniniai tardytojai rado.

Norėdami išdavikus kaip galima stipriau užkonspiruo- 
ti, gestapininkai pasiūlė jiems bėgti iš lagerio su dviem 
kitais, visai nekaltais, laisvės ir kovos su okupantais 
trokštančiais tarybiniais piliečiais.

Parsidavėliai Juras ir Antanina pasirinko Liubą ir Ni
kolajų, jaunus patriotus, nuoširdžiai norėjusius tapti par
tizanais ir nesupratusius, kad su jais eina samdyti žu
dikai.

Pabėgimas buvo suorganizuotas. Vokietis sargybinis 
nuvedė visus keturis į daržą dirbti. Po to sargybinis su
vaidino užmigusį. Tada Juras ir Antanina pasiūlė abiems 
draugams bėgti... Suprantama, tai buvo lengva.

Išdavikai Juras ir Antanina prisipažino, nes visi įro
dymai buvo prieš juos. Jie painiojosi, kaltino viens kitą, 
veidmainiškai tikino, kad labai gailisi to, ką padarė. ..

Partizaninis teismas abu išdavikus nubaudė aukščiau
sia bausme, o Liubą ir Nikolajų išteisino. Jų geras vardas 
buvo atitaisytas. Liuba ir Nikolajus toliau garbingai ko
vojo mūsų eilėse.

DIDVYRIŠKA JUOZO RAŽO MIRTIS

Kitą dieną stovyklą pasiekė labai liūdna žinia: narsių
jų mirtimi žuvo drąsus Lietuvos partizanas, komjaunuolis 
Juozas Ražas.

Mane pakvietė į junginio štabo žeminę. Čia, be
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mūsų vadų, radau dar du partizanus, nuvargusiais po il
gos kelionės veidais, apsibintavusius žaizdas.

Vienas jų pasakojo, kaip įvyko nelaimė:
— Grupės vado Ražo nebėra... Su juo žuvo dar trys 

lietuviai jaunuoliai... Mes nuvykome į Kaltanėnų apylin
kę sprogdinti priešo traukinio. Ešeloną, vykusį į Leningra
do pusę, susprogdinome. Uždavinį įvykdėme prieš rytą. Iš 
karto buvo labai sunku. Didelės sargybos... Ražas pasa
kė: „Nesitrauksim, kol susprogdinsim.” 'Paskui jis padėjo 
miną. Pasirodė traukinys. Jis nulėkė pašlaitėn. Daug va
gonų su kareiviais susimalė... Pradėjo švisti. Ėmėme 
trauktis, o vokiečių stambus būrys mus persekiojo...

Mielagėnų apylinkėse mus prirėmė prie vienkiemio, ne
toli miškelio. Priešas apsupo. Tai įvyko pavakare. Ražas 
įsakė gintis ligi paskutinio. Iš pradžių gynėmės name. 
Šaudėme pro langus. Po to vokiečiai uždegė namą. Ra
žas pirmas iššoko, atsigulė darželyje, užtraukė Internacio
nalą ir kirto, kirto iš automato į priešus.

Sukilkit žmonės pavergtieji,
Kovon visi išvien smarkyn! —

skambėjo Ražo balsas. Jam pritarė automato šūviai.
Vokiečiai ne vieną kartą siūlė mums pasiduoti. Ra

žas garsiai atsiliepdavo: „Mirsim, bet jūsų vergais nebū
sim!”

Ir jis tęsė, keisdamas tuščias apkabas pilnomis:
Tai jau yr paskutinė 
Sprendžiamoji kova.
Internacionale, —
Žmonijos atgaiva.

Ražą sužeidė į kaklą, po to į krūtinę. Kraujais paplūdęs, 
jis gynėsi toliau, iššaudė du apskritus diskus, dvi ilgas 
apkabas... Po to automato šoviniai išsibaigė. . . Išmetė 
tris granatas. Stvėrė pistoletą... Hitlerininkai iš kulko
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svaidžio ilga serija apžėrė mūsų vadą. Kulkos kapojo su
šalusią žemę. Ražui pataikė dar kelis kartus į krūtinę. Jis 
pakilo, sušuko:

-— Už Tėvynę! Pirmyn!
Dar viena kulka jam pataikė į galvą. Ražas krito veidu 

j sniegą.
Likusieji gynėsi ligi nakties. Dviems iš kautynėse daly

vavusių šešių partizanų sutemų metu pasisekė pabėgti.
Pulkininkas Kazimieras tarė:
— Draugai! Atsistojimu ir trijų minučių tyla pagerb

kime žuvusių draugų šviesų atminimą. Jie parodė, kaip 
reikia mylėti mūsų tarybinę liaudį, Tėvynę, Partiją.

Tą tylos minutę prisiminiau puikų kovos draugą Ražą, 
žygius su juo, kovos valandas... Prisiminiau drąsias akis, 
linksmą veidą, bičiuliškumą. Prisiekiau atkeršyti už jj ir 
žuvusius draugus.

Grįžęs savo grupėn, pranešiau kovotojams:
— Keturis mėnesius su mumis petys į petį kovojo par

tizanas Juozas Ražas. Prieš dvi dienas savo gyvybę jis 
paaukojo dėl mūsų brangiosios Tėvynės laisvės. Ligi 
paskutinio atodūsio vykdydamas Partijos pavestą užda
vinį, Ražas žuvo didvyrio mirtimi. Žiauriai atkeršysim 
fašistams už žuvusius draugus!

Partizanai vienbalsiai pritarė:
— Mes pasiruošę vykti, draugas Kurmeli! Eikite pas 

pulkininką. Prašykite, kad jis siųstų visus nors ir šiandien.
Pulkininkas ir partinė vadovybė mums pritarė. Buvo 

sutarta, kad gruodžio 29 dieną mano grupė paliks bazę ir 
stos į naujas grumtynes su nekenčiamu priešu. Grupę su
darė šie partizanai: Krupauskas, Tiunikas, Grybauskas, 
Katia Steinaitė1, Laurinavičius.

1 Katia Steinaitė — slapyvardė. Tikroji pavardė — IJena Meje- 
rovičiūtė.
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Ilgą laiką su mumis ėjęs sprogdinti traukinių ir kitų 
karinių objektų partizanas Lemeševas atsiskyrė. Nors jis 
buvo kilęs iš Švenčionių apskrities, bet anksčiau priklausė 
baltarusių partizanų „Spartako” brigadai, o pas mus pa
teko blokados metu. Dabar Lemeševas ir keli jo draugai 
grįžo pas saviškius.

Atsisveikindamas jis paprašė pulkininką Kazimierą 
minos, žadėdamas kelionės metu ja susprogdinti fašistinį 
ešeloną. Pulkininkas sutiko.

Prieš mūsų išvykimą įvyko atviras partinis susirinki
mas. Į jį atėję partizanai sėdo ant narų, ant krosnies, kiti 
atsivilko kelmus.

Dienotvarkėje buvo vienas klausimas:
Raudonosios Armijos pergalės prieš vokiškuosius gro

bikus ir partizaninės kovos sustiprinimas.
Atidarius susirinkimą, pirmininkaujančiam pasiūlius, 

visi atsistojome ir pagerbėme žuvusių draugų atminimą. 
Per tylos minutę kiekvieno mūsų akyse spindėjo geleži
nis pasiryžimas — dar smarkiau kovoti su tarybinės liau
dies priešais, kovoti visur ir visada, ligi fašistiniai išga
mos bus sunaikinti.

Pranešimą padarė „Vilniaus” būrio vadas Stasys Gri
gas. Po jo kalbėjo būrio vado pavaduotojas Juozas Būg
nas, smulkiai išnagrinėjęs mūsų būrio pasisekimus, o taip 
pat ir atskirų partizanų klaidas. Baigdamas jis kvietė su
stiprinti partizaninę kovą.

— Šiuo metu okupantus naikina penkios mūsų jungi
nio grupės, — kalbėjo Būgnas. -— Tuoj po partinio susi
rinkimo ir Kurmelio grupė išeina į kovą. Tegul ir ji, veda
ma Lenino—Stalino partijos vėliavos, garbingai kovoja.

Kalbėjo komunistai Ežerskis, Žala, Lesnojus, Kūmas, 
kalbėjo nepartiniai. Visi jie kvietė vis stipriau smogti fa
šistiniams grobikams, patys pasižadėdami duoti pavyzdį.
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Susirinkimo mintis apibendrino pulkininkas Kazimie
ras. Jis taip pat pacitavo J. V. Stalino žodžius:

„Mūsų laimėjimai iš tikrųjų yra didžiuliai. Bet būtų 
naivu nusiraminti, pasiekus šiuos laimėjimus. Dabar, kai 
Raudonoji Armija muša priešą už Dniepro ir prasimuša 
prie vakarinių mūsų šalies sienų, būtų ypač pavojinga pa
siduoti nerūpestingumui, apsiraminti ir nepakankamai 
vertinti rimtus būsimos kovos sunkumus. Dabar priešas 
su ypatingu įsiutimu kausis dėl kiekvieno jo užgrobtos te
ritorijos sklypelio, nes kiekvienas mūsų kariuomenės 
žingsnis į priekį artina valandą, kada bus atsiskaityta su 
vokiečiais už jų piktadarybes, padarytas mūsų žemėje.”1 

Susirinkimą uždarant, sugiedojome Partijos himną. 
Galingai skambėjo nemirtingi Internacionalo žodžiai, šau
kiantieji į kovą. Tuoj po susirinkimo išrikiavau grupę. 
Vadovybė atsisveikino.

Išėjome sprogdinti okupantų ešelonų. Snigo. Pūtė vė
jas, blaškydamas ir keldamas tirštus sniego debesis, kurie 
užpildė orą balzganu rūku.

OKUPANTŲ ŽIAURUMAI

Naktį ėmė smarkiai šalti. Nuo šalčio net blakstienos 
viena prie kitos lipo. Be to, ėjome laukais, per gilų snie
gą. Ligi ryto pavyko nueiti vos dvylika kilometrų.

Priėję Kupos gyvenvietę, išsirinkome netoli miško sto
vintį namuką ir apsistojome. Namuko šeimininkai, įpratę 
dažnai matyti partizanus, užleido karštą krosnį, ant kurios 
ir išmiegojome.

1 J. Stalinas. Apie Didįjį Tarybų Sąjungos Tėvynės karą. 
1950 m., 103 psl.
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Su mumis šį kartą žygin ėjo neseniai priimta į parti
zanų eiles jauna mergaitė Katia Steinaitė. Kelionės metu 
ji papasakojo apie savo ir artimųjų išgyventą siaubą ir 
kančias.

Tas pasakojimas buvo toks šiurpus, kad drįstu jį užra
šyti, norėdamas parodyti, ligi kokio sužvėrėjimo nusirito 
fašistiniai išgamos, svaičioję apie „gryną arijų rasę”, 
„vienintelę išrinktą” hitlerininkų gaują.

. . .  Katia su šeima gyveno mažame Baltarusijos TSR 
Polocko srities Jodu miestelyje. Jos tėvas buvo valstietis.

— Buvau pionierė, vėliau mane priėmė į komjauni
mą, — pasakojo Katia. — Turėjau dar du brolius ir sesutę.

Jau pirmomis okupacijos dienomis hitlerininkai suimi
nėjo visus nespėjusius evakuotis tarybinius aktyvistus, 
įstaigų tarnautojus, komjaunuolius, o taip pat žydų tau
tybės piliečius. Areštuotus suvarė mokyklon, kurioje anks
čiau mokiausi.

Kol sėdėjome areštuoti, hitlerininkai su vietiniais na- 
cionalistiniais-šovinistiniais elementais plėšė tuščius na
mus, šaudė gyvulius, išvežė visą mūsų kuklų turtą.

Per keturias dienas mokykloje ir aplink ją susibūrė 
trejetas tūkstančių areštuotų žmonių. Suvežė žmones ir iš 
kitų kaimų, miestelių. Stovyklą aptvėrė spygliuota viela.

Penktąją dieną fašistai pareikalavo, kad suimtieji su
rinktų du kilogramus aukso arba auksinių daiktų, penkio
lika kilogramų sidabrinių dirbinių, o jei tokio kiekio bran
genybių nebūsią — tai viešai bus sušaudyta du šimtai žy
dų tautybės piliečių.

Per parą nustatyto kiekio aukso surinkti nepajėgėme. 
Be to, niekas netikėjo, kad vokiečiai gali taip žiauriai pa
sielgti.

Praėjus parai, hitlerininkai mūsų akyse sušaudė du 
šimtus moterų, senių, vaikų...
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Taip jie-darė kelis kartus iš eilės, padidindami reika
laujamo aukso kiekį. Daug žmonių išėjo iš proto, mirė 
nuo bado ir užkrečiamų ligų.

Kai iš trijų tūkstančių liko tik tūkstantis, mus išvarė iš 
stovyklos ir ginė į kitą miestelį, kurio viena dalis buvo 
aptverta spygliuota tvora. Ten jau radome kelis tūkstan
čius žmonių.

Ir čia hitlerininkai reikalavo aukso. Kasdien jie sušau
dydavo šimtą penkiasdešimt-šimtą aštuoniasdešimt žmo
nių. Žmonės, norėdami išsigelbėti, kasėsi žemėn. Tačiau 
fašistiniai sargybiniai mėtė į urvus po žeme granatas, 
šaudė iš automatų, leido ten šunis... Sugaudytus žmones 
varė į sunkiausius darbus arba šaudė.

Mano tėvas, norėdamas apsaugoti šeimą nuo mirties, 
iškasė kelių metrų gylio urvą po stovėjusia darže išviete. 
Įėjimą į urvą užstatė dėže su mėšlu.

Prasidėjo žmonių gaudynė. Stovykloje garsiai lojo šu
nys. Suo-pėdsekis atvedė prie mūsų slėptuvės. Urve tuo 
metu buvo mano tėvas, motina, sesutė ir brolis, tolima gi
minaitė ir aš.

Hitlerininkai įsakė mums išeiti. Tėvas, žinodamas, kas 
laukia viršuje, atsisakė. Sargybiniai paleido kelias auto
mato serijas.

Tėvai, broliukai, sesutė, giminaitė ryžosi išeiti. Aš juos 
išbučiavau ir pasilikau duobėje, pasislėpusi tamsiame 
kampe. Išgirdau, kaip viršuje sutratėjo automatai, sukliko 
motina, mažieji vaikai... Juos sušaudė.

Naktį išlindau iš duobės. Pamačiau, kad visi artimieji 
sušaudyti.

Verkdama puoliau prie jų, nušluosčiau purvinus vei
dus, paskutinį kartą pabučiavau ir palaidojau toje pačioje 
duobėje, kurioje dar rytą visi slėpėmės.
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Buvau devyniolikos metų. Nusprendžiau eiti, kur akys 
veda. Nežinojau, kur dingo vyresnysis brolis, slėpęsis ki
toje vietoje. ..

Priėjau mažą upelį, per kurį buvo nedidelis tiltas. Nors 
jis ir neturėjo karinės reikšmės, buvo saugojamas dviejų 
vokiečių ir dviejų vietinių išdavikų. Jie sulaikė mane. Bu
vau sumušta tiek, kad netekau sąmonės. Fašistai numetė 
mane krūmuose. Naktį atsipeikėjau. Sukaupusi visas jė
gas, nušliaužiau į netolimą mišką.

Tris mėnesius klajojau miške, misdama uogomis, gry
bais, prisikasdama lauke bulvių. Vietiniai gyventojai man 
padėdavo, bet visą laiką persekiojo fašistų pagalbininkai.

Išklajojau miške ligi šalčių. Partizanų sutikti nepa
vyko. Lapkričio mėnesio pradžioje mane sugavo polici
ninkai, surišo virvėmis ir nuvežė į getą.

1942 m. vokiečiai visą getą, kuriame mano tautiečių 
liko labai maža, perkėlė į kitą vietą. Čia jie atvirai šaudė 
grupėmis senius ir vaikus. Kasdien sunaikindavo ligi pen
kių šimtų žmonių. Į getą gabeno naujas busimųjų aukų 
partijas.

1942 m. gegužės mėn. vokiečiai pakėlė ant kojų apie 
aštuonis tūkstančius žmonių. Tq klaikaus vaizdo niekad 
neužmiršiu. Alkaną, pusnuogę minią apsupo ginkluotos 
sargybos. Kai kurie mūsiškiai ėmė jaudintis, kad, tur būt, 
veda šaudyti.

Hitlerininkai nurodė, kad teks persikelti į naują darbo 
vietą. Mus dargi truputį pamaitino. O visa tai buvo ištisa 
apgavystė!

Septynias valandas mus varė smėlėtu keliu. Silpnes
nieji nugriūdavo. Mūsų ausis pasiekdavo dažni vaitojimai 
ir šūviai. Sargybiniai pribaigdavo nepajėgiančius eiti.
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* * *

Aplink švietė pavasaris. Buvo stebuklingos gegužės 
mėnesio dienos. O žmonės ėjo nežinia kur, gal būt, 
m irti...

Mus lydėję hitlerininkai perdavė koloną kitai grupei 
ginkluotų kareivių, atrodo, jau laukusių mūsų atvykimo.

Smėlio aikštė, kurioje sustojome, buvo apraizgyta 
spygliuotomis vielomis. Pamatėme jau iškastas milžiniš
kas duobes.

Mums įsakė nusirengti. Prie duobės krašto stodavo vi
siškai nuogi žmonės. Girti budeliai ėmė šaudyti. Užmušti 
ir sužeisti žmonės krito į duobes... Ant jų virto kiti... 
Šaudė grupėmis po aštuoniasdešimt-šimtą žmonių...

Ir taip be galo. ..
Dirbo tikslus mirties konvejeris. Pamačiau, kad mirtis 

neišvengiama. Pabėgti neįmanoma. Ir vis dėlto galvojau 
kažkaip gintis, kažką daryti. ..

Nusirengiau. Vokiečiai apžiūrėjo rankas ir burną, ar 
neturiu aukso. Po to atsistojau su likimo draugais prie 
duobės krašto. Pasigirdo automatų salvės...

Atsidūriau duobėje tarp nuogų lavonų. Ant manęs krito 
negyvi. Pajutusi, kad likau gyva ir dargi nesužeista, nu
sprendžiau gulėti ir laukti šaudymo pabaigos. Tarpais 
vokiečiai šaudė į lavonus, matyt, norėdami pribaigti su
žeistuosius.

Baisi egzekucija tęsėsi keletą valandų.
Viršum manęs gulėjo jau kelios eilės lavonų. Kvėpuoti 

darėsi sunku. Pamažėle ėmiau lįsti viršun. Daugelis žmo
nių dar judėjo paskutinėse konvulsijose.

Hitlerininkai užpylė lavonus žeme. Kadangi duobės 
buvo pilnos, tai maža vietos liko ir antkapio žemei. Jos 
sluoksnis tebuvo keleto centimetrų.
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Budeliai į sunkvežimius sukrovė rūbus, avalynę ir už
dainavę nuvažiavo.

Kai išlipau iš kapo, buvo šilta, tamsi naktis. Šaudymo 
vietoje radau kelis skudurus, apsirengiau ir pabėgau miš
kan. Už aštuoneto kilometrų radau vienkiemį. Žmonės ma
ne pamaitino, davė kaimiškus rūbus.

Devynis mėnesius klajojau miške, kol sutikau stambų 
lietuvių partizanų junginį, vadovaujamą drg. Jurgio. Ton 
grupėn mane priėmė. Tapau partizane. Aš ryžausi keršyti 
tėvų, brolių, tūkstančių nekaltų žmonių žudikams.

1943 m. rudenį, vokiečiams užpuolus Naručio miškus, 
drg. Jurgio brigada prasiveržė iš apsupimo ir nužygiavo 
į Vilniaus kraštą. Kovos metu atitrūkau nuo savo briga
dos, slapsčiausi su keliais draugais balose, vėliau sutikau 
pulkininką Kazimierą. Jis mane priėmė į savo junginį.

— Štai dabar esu čia ir vykstu su jumis atlikti užda
vinio, — baigė Katia Steinaitė. — Su didžiausiu džiaugs
mu su jumis naikinsiu fašistus.

sis *  *

Naktį bandėme pereiti geležinkelį. Tačiau fašistai, stip
riai išgąsdinti Petručių garnizono antpuolio, sutiko mus 
pasiutusia ugnimi. Buvome priversti pasitraukti į mišką, 
ėjome kairiau ir dar kartą metėmės per geležinkelį į kitą 
pusę. Pereiti pavyko.

Ant geležinkelio Vilnius—Polockas minos nedėjome, 
nes traukiniai čia ėjo labai retai.

Kitą rytą atvykome į gerai pažįstamus Lintupių miš
kus. Retkarčiais kelią perbėgdavo išgąsdintos stirnos ir 
kiškiai. Po vėjuotos nakties miškas buvo ramus ramus. 
Ant medžių gulėjo tirštas sniegas. Ir kartais rodėsi, kad 
einame per baltus tunelius.
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Į Guigos namelį įžengėme kaip į savo gimtąją pasto
gę. Mus šildė Albino Guigos šeimos jautrumas ir nuošir
dus noras mums padėti.

Guigos žmona Jadvyga, kaimo mokytoja, pasisakė vai
kus mokanti būti ištikimais tarybinei Tėvynei.

— Visada kartoju, — pasakojo Guigienė,— kad jie 
galės tik tada laimingai augti, kai iš mūsų žemės bus iš
vyti fašistiniai banditai. . .

Po to Guigienė man tarė:
— Pasakysiu nelabai linksmą naujieną, draugas Kur

meli. Vokiečiai iš kažkur sužinojo, kad čia dažnai užeina 
partizanai.

Jai atsakiau:
— Jūs privalote būti labai, labai atsargūs. Jei gesta

pas kvies apklausinėjimui, geriau jau nebesirodyti. Taip 
pat žiūrėkite, kad gestapas jūsų neįsiviliotų kitu būdu... 
Gestapininkai mėgsta kviestis dėl visai nekaltų reikalų, o 
po to užpuola ir verčia išduoti draugus.

Guiga ir Guigienė atsakė, kad ir dabar jau pasidarę 
atsargūs.

Kitą naktį, valstiečių pavėžėti, atsidūrėme netoli Šven
čionių esančiame Kazlų kaime, pas valstietį Liudviką Ber
natavičių. Jo bute visą poilsio dieną sėdėti buvo neįma
noma: dažnai lankėsi kaimynai. Susikraustėme į iš vakaro 
kūrentą pirtį. Seimininkas atnešė šiaudų, pagalvius, ant
klodžių.

Vienas partizanų užlipo pirties pastogėn, šiaudiniame 
stoge padarė nemažą plyšį ir stebėjo apylinkę. Per dieną 
neblogai pasilsėjome.
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Prie geležinkelio atėjome išvargę, nes teko ištisą parą 
praleisti miške, o šaltis nekrito.

Mačiau, kad Katia Šteinaitė, vienintelė mano grupėje 
mergaitė, gerokai pavargo. Tačiau mano paklausta, kaip 
jaučiasi, ji atsakė:

— Esu jauna, sveika. Nuovargio nejaučiu. Jaučiuosi 
puikiausiai.

. . .  Ešeloną susprogdinome geležinkelyje Pabradė— 
Švenčionėliai.

Atsitraukę septynetą kilometrų, kaime gavome pastotę. 
Iš ryto jau buvome pas Joną Kazlą, kuris sutiko žodžiais:

— Na, brangūs partizanai, pasakokite, kur buvote ir 
ką nuveikėte?

Jam atvirai papasakojome. Valstietis džiaugėsi nema
žiau už mus.

— Miklūs jūs, mano sūneliai. Ne tik priešo traukinį 
sudaužėte, bet tokiais sniegynais nuėjote dvidešimt penkis 
kilometrus!

Po to jis pasikinkė arklį ir išvažiavo naikinti mūsų 
pėdsakų. Žiemos metu tai darydavo visi valstiečiai, pas 
kuriuos užsukdavome.

Kitą naktį grandinėle praėjome pro pat Švenčionių 
miestą, norėdami užsukti pas ryšininką Joną Valenį. Eida
mi priemiestine Vilniaus gatve, susitikome nepažįstamą 
žmogų. Jį sulaikėme ir paklausėme, kur jis taip vėlai 
vaikštinėjąs. Vyras atsakė:

—- Ponai policininkai! Sėdėjau pas kaimyną, kortavo
me. Grįžtu be kapeikos...

Ginklo jis neturėjo. Aš, vaidindamas policininką, pa
mokiau, kad niekad taip vėlai nevaikščiotų.
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Vyras skubiu žingsneliu nuspaudė j miesto centrą, o 
mes šiek tiek pastoviniavome ir iš lėto pasukome pas savo 

ryšininką.
Valenis mums įteikė nedidelį sąsiuvinį, kuriame rūpes

tingai žymėjo visus Tarybinio Informbiuro pranešimus 
apie padėtį fronte.

Grįždami atgal, į tą sąsiuvinį žvilgtelėdami, mes galė
jome valstiečiams tiksliai papasakoti, kur eina frontas ir 
kokius miestus išvadavo šlovingoji Raudonoji Armija.

. . .  1944 m. sausio 10 dieną nuleidome dar vieną priešo 
ešeloną.

SUSITIKIMAS SU PRIEŠU

Vežėmės žygyje sunkiai susirgusį partizaną Simaną 
Tiuniką. Jis gulėjo rogėse, apvyniotas antklodėmis, o mes 
žygiavome pėsti iš paskos. Ligonio temperatūra pakilo iki 
39,5°. Nenorėdami jo varginti greitu važiavimu, per naktį 
nukeliavome vos šešetą kilometrų.

Rytą sustojome Didžiuosiuose Cirkliškiuose pas Liuci
jų Drobišą. Nors Tiuniką ir paguldėme ant karštos kros
nies, bet jis taip drebėjo, kad girdėjosi, kaip kalena jo 
dantys.

Staiga sulojo šuo. Kažkas garsiai pabeldė į langą. 
Sukilome ir truputį susijaudinę atsistojome trobos kam
puose, laikydami parengtus automatus. Net mūsų ligonis 
Tiunikas staiga nušoko nuo krosnies, tarytum liga būtų 
praėjusi. Jis taip pat čiupo savo ginklą. Kieme pasigirdo 
storas vyriškas balsas:

— Atidarykite duris.
Seimininkas, tirtėdamas iš baimės, prislinko prie lan

gelio ir tarė: .
— Kas čia toks ir ko reikia?
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Iš tamsos tas pats vyriškas balsas atsakė:
— Atidarykit, Liucijau. Tai aš — Juodasis Vosylius.
Drobišas iš karto pralinksmėjo ir paskubėjo prie durų.
— Juodasis Vosylius! Savas, vyručiai. Nieko nebijoki

te. Juodasis Vosylius — iš Vorošilovo brigados.
Įėjo vidutinio ūgio, labai stambus vyras, juodais lyg 

derva plaukais, o su juo dar penki baltarusių partizanai. 
Kaip jau buvo įprasta, pasibučiavome su bendros kovos 
draugais.

Juodasis Vosylius papasakojo, kaip su didžiausiu var
gu šią naktį perėję geležinkelį prie Petručių, kur Maslovs- 
kajos būrys prieš mėnesį sudaužė garnizoną. Okupantai 
dešimteriopai didesnėmis jėgomis saugojo tas vietas.

Baltarusiai ėjo sprogdinti, o mes tai jau buvome pada
rę. Mielai jiems perteikėme visą savo kelionės patyrimą, 
smulkiai nupasakojome maršrutą, perdavėme žvalgybos 
žinias.

Prašvitus pasivaikščiojome kaime, pasikalbėjome su 
žmonėmis.

. . .  Bebūdami pas kalvį Jedevičių, staiga pastebėjome 
kaiman įvažiuojant roges, kuriose sėdėjo nepažįstamas 
pilietis. Mūsų sargyba sulaikė nepažįstamąjį ir pranešė 
apie tai Juodajam Vosyliui ir man.

Aš paklausiau nepažįstamąjį:
— Iš kur jūs vykstate, pavardė?
Vyras, apie penkiasdešimt metų amžiaus, mažomis pe

lės akutėmis, nenorėjo pasisakyti. Pareikalavau griežčiau. 
Jis išstenėjo:

— Mano pavardė Lotakas. Aš esu iš Gerdanių.
Pasišaukiau į šalį Juodąjį Vosylių ir paaiškinau jam:
— Tu žinai, koks paukštelis pakliuvo. Juk jis iš Ger

danių, iš gyvenvietės, kur keliolika vietinių apsiginklavo 
ir padeda vokiečiams. Ta gyvenvietė sudaro įtvirtintą
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punktą. 1943 metų vasarą pro tą kaimą ėjo grupė balta
rusių partizanų. Naktį iš kaimo juos apšaudė. Vienas par
tizanas buvo užmuštas. Kitą rytą Gerdanių fašistinės prie- 
plakos ilgai tyčiojosi iš lavono, o paskui vidurkelyje išrau
sė duobę, įmetė jon žuvusį ir užrausė. Per tą kapą važia
vo ir ėjo...

Juodasis Vosylius įsiliepsnojo partizanine neapykanta. 
Ilgai nelaukdamas, jis užtaisė automatą ir šoko prie Lota- 
ko. Sustabdžiau Vosylių ir tariau:

— Rūpestingai apklauskime jį. Tegul papasakos, kaip 
ten buvo.

Lotakas išsisukinėjo kaip šeškas, patekęs į spąstus. 
Jis gynėsi nieko nežinąs.

Apklausinėjom jį keturiese. Didžiųjų Cirkliškių kaimo 
valstiečiai mums pagelbėjo. Jie papasakojo, kad Lota
kas — stambus buožė, pats didžiausias hitlerininkų patai
kūnas, įtvirtinto Gerdanių kaimo vadeiva. Faktai buvo 
prieš Lotaką. Pagaliau jis prisipažino.

— Esu Gerdanių kaimo komendantas, — tarė išda
vikas.

Po to Lotakas papasakojo, kurie kaimo gyventojai ėmė 
iš vokiečių ginklus. Jo žodžiais, „savanorių” hitlerininkų 
armijai padėti kaime esą aštuoniolika žmonių.

Sušaukiau savo vyrus, o Vosylius savo. Jiems papasa
kojome, kokį dvikojį žvėrį sučiupome.

—- Tėvynės išdaviką sušaudyti dar maža, — kalbėjo 
Juodasis Vosylius. — Mes priversime jį padėti sutriuš
kinti fašistpalaikių lizdą Gerdaniuose. Turime atkeršyti už 
žuvusiojo draugo kraują.

Nusprendėme kartu su Juodojo Vosyliaus grupe aplan
kyti Gerdanius. Valstiečiai pakinkė šešetą arklių. Ligonį 
palikome patikimoje troboje, pažadėję grįždami jį paimti.
184



Pirmose rogėse sėdėjo išdavikas, šalia jo Juodasis 
Vosylius ir aš. Leidomės kelionėn.

Naktis buvo tamsi, žvaigždėta. Kažkas užpakalinėse 
rogėse niūniavo:

Tamsi naktis, tik žvaigždelės bemirgą erdvėj;
Bet ne miegas tą naktį galvoj, —
Mes j mūšį vykstame vėl 
Ir su priešais kovosime drąsiai.

Arkliai bėgo ristele išvažinėtu keliu. Ir nepastebėjome, 
kaip nulėkėme dvylika kilometrų ir prisiartinome prie Ger- 
danių. Miškelyje, per kilometrą nuo kaimo, sustojome. Visi 
buvome apsirengę baltais maskavimosi chalatais. Išdaviką 
Lotaką apdengėme iš Drobišo šeimos paskolinta paklode. 
Jis ėjo mūsų priekyje, žemai nuleidęs galvą. Kaip elgtis, 
jam buvo nurodyta.

Pirmiausia su Lotako pagalba turėjome suimti sargy
bos viršininką ir likviduoti sargybas (Lotako žodžiais, 
sargyboje buvę keturi žmonės. Jie turėjo dargi kulkosvai
dį). Operaciją planavome įvykdyti be šūvių, tylomis.

Priėjus kaimą, Lotakas parodė kraštinį namą.
— Jame gyvena sargybos viršininkas, — tarė išdavi

kas, neslėpdamas savo įsiutimo.
Negaišdami nė minutės, įsiveržėme į trobą. Joje tera

dome moterį su vaiku. Paklausėme, kur jos vyras. Ji, nie
ko neįtardama, atsakė, kad jis pirtyje verdąs naminę.

Įsakiau Lotakui nuvesti į pirtį. Vienas partizanas pasi
liko sargybos viršininko troboje, dalis mūsų žmonių kai
mo gatvėje, o mes su Lotaku pasukome pirtin. Jos lange 
pastebėjome šviesą. Dar mums nepriėjus, iš pirtelės iššoko 
du vyrai su šautuvais rankose.

Lotakas, paragintas automato vamzdžio bakstelėjimu 
į nugarą, tarė sausu balsu:

— Nebijok, Anuprai, tai savi.
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Sargybos viršininkas ir jo pavaldinys ramiai apsisuko 
ir grįžo pirtin. Pasekėme juos.

Atsidūrę viduj, rūsčiai šūktelėjome:
—- Rankas aukštyn!
Vokiškos prieplakos pasirodė esą tokie bailiai, jog, nė 

neriktelėję, pakėlė rankas. Mes juodu nuginklavome, ap
ieškojome ir nuvarėme į sargybos viršininko trobą.

Po to, vesdami Lotaką ir sargybos viršininką, ėjome 
kaimo centran, kur turėjome rasti kitus sargybinius. Nu
ėję du šimtus metrų, staiga išgirdome vokiškai tartus žo
džius:

— Starkes vind (stiprus vėjas).
Sargybos viršininkas atsakė:
— Ost, vest (rytai, vakarai).
Tuoj pat buvo nuginkluotas ir šis postas. Jame buvo 

trys parsidavėliai.
— Ar daugiau sargybų yra?
Lotakas ir sargybos viršininkas pasiskubino atsakyti:
— Kaip dievą mylim, nėra daugiau...
Nuvedę suimtuosius trobon, mes toliau vaikštinėjome 

po kaimą. Lotakas mums nurodinėjo apsiginklavusiųjų 
trobas.

Priėjome pirmąjį namą. Vos pabeldėme langelin, vidu
je esantis vyras šoko prie lango su šautuvu, bet Lotako 
balsas jį nuramino. Verkšlenančiu balsu ginkluotasis kal
bėjo savo komendantui:

•— Aš taip išsigandau... Jau maniau, kad kažkas ne
tvarkoje, kad kaime bolševikai... Man dargi kažkoks bai
sus sapnas prisisapnavo...

Vos įėjome trobon ir švystelėjome kišeniniu žibintu
vėliu, stiprus vyriškis bandė daryti kažką panašaus į šau
tuvo kilstelėjimą prie peties. Juodasis Vosylius trinktelėjo 
jam automato buože. Pasipriešinimo noras praėjo.
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Taip rinkome kaimo „garnizoną”.
Lotakas nurodė dar vieną namą, kuriame gyvenąs kul

kosvaidininkas, turįs tris granatas. Pastuksenome į duris. 
Okupantų šliužas, matyt, supratęs ne viską esant tvarko
je, ilgai neatidarė. Lotakas dar ilgai jį įkalbinėjo leisti vi
dun ir nieko nebijoti.

Galų gale kulkosvaidininkas nusiramino ir kyštelėjo 
galvą pro vos vos pravertas duris, laikydamas parabelį. 
Stiprus Juodojo Vosyliaus smūgis, ir jis išsitiesė ant 
slenksčio.

Po trijų valandų darbo nuginkluoti išdavikai buvo su
varyti vienon vieton. Patikrinome pagal Lotako duotą są
rašą — trūko trijų „savanorių”. Tariamės, ką su jais da
ryti? Kai kurie mūsiškiai, jų tarpe ir Juodasis Vosylius, 
siūlo nubausti visus išdavikus už bendradarbiavimą su 
priešu ir tarybinių žmonių žudymą aukščiausia bausme — 
sušaudymu.

Po pasitarimo grįžtame į trobą. Išdavikai dreba kaip 
epušės lapai. Aš tariau:

— Duodame jums paskutinį žodį.
Pasigirsta verksmas ir aimanos. Vienas suimtasis pa

prašo žodžio:
— Jūs mus sušaudysite. Taip, mes esame kalti. .. La

bai kalti, kad nuėjome su okupantais. Bet dar kaltesni yra 
tie, kurie privertė mus, gąsdindami kalėjimu ir mirtimi, 
paimti ginklą prieš savus...

Mes paklausėme:
— O kas privertė jus paimti ginklą?
Pasigirdo gailiai kūkčioją balsai:
— Mus privertė apsiginkluoti Lotakas. Jis turtingiau

sias kaime... Jis mums sėklą skolina, padargus... Jis 
gąsdino mus išvežimu Vokietijon, prie darbų...
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Ėmė kalbėti ir kiti, graudžiai verkdami, žadėdami nie
kad daugiau nesidėti su hitlerininkais, neginti jų inte
resų. ..

Išeiname ir vėl tariamės. Keli partizanai kalba, kad 
Gerdanių „kareivius” mes surinkome be šūvio, be pasi
priešinimo. Gal būt, jie tikrai suprato savo klaidą ir taps 
garbingais tarybiniais piliečiais.

Galų gale nusprendžiame — šį kartą pasigailėsime tų 
žmonių, įpainiotų į purviną ir negarbingą tėvynės išda
vikų kelią. Pasiimsime tik jų vyriausiąjį, patį sąmonin
giausią organizatorių — Lotaką. Tegul jį apklausia ir tei
sia vadovybė.

Mūsų sprendimą Gerdanių kaimo gyventojai išklausė 
su didžiausiu džiaugsmu. Vienas buvęs „garnizono” ka
reivis teigė:

— Tegul mano rankos nudžiūsta, jei dar kartą imsiu 
šautuvą prieš ju s ...

Ir kitas kalbėjo panašiai:
— Man atleidžia Tėvynė. Šito nei aš, nei mano vaikai 

neužmirš. Savo nusidėjimą išpirksiu. Gyvybe prisiekiu. 
Dar sykį tai padarysiu — karkite ant pirmos šakos. Čia 
man pamoka visam gyvenimui.

Lotaką nusivedėme į bazę. Išdavikas gavo tai, ką buvo 
užsitarnavęs.

*  *  *

Bazėje gavau naują žvalgybos uždavinį. Grupę sudarė 
visai kiti žmonės. Partizanė Katia Šteinaitė labai norėjo 
eiti su mumis, bet jos neleido.

Jau buvome pasiruošę išvykti, atsisveikinome su drau
gais, kai prie manęs priėjo Katia. Iš jos rusvų akių pabiro 
ašaros.

— Ko tu verki, Katia? — paklausiau.
— Su tavimi, Vladai, — tarė ji, — noriu pasikalbėti ne-
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kaip su vadu, o kaip su bičiuliu, gal būt, pačiu artimiau
siu ir geriausiu.

Katia minutėlei nutilo, nubraukė ašaras ir po to tyliu 
balsu, kuriame jautėsi nepaprastas susijaudinimas, ištarė:

—- Per mėnesį bendros kovos pamilau tave. Nedrįstu 
skirtis...  Sutinku eiti kartu į bet kokį pavojų, kad tik bū
čiau kartu. Ir štai, tu išeini, man taip graudu, taip grau
du. .. Nežinau dėl ko... Gal aš neteisi... Bet taip liūdna 
man bus be tavęs...

Susijaudinęs atsakiau:
— Labai nustebinai mane savo žodžiais ir nuoširdu

mu, Katia. Žygyje išbuvome beveik mėnesį, bet tu man 
nė puse lūpų nieko neprasitarei...

Ji atsakė:
— Nedrįsau... Bet dabar pasakiau, ką jaučiu. Kitaip 

negaliu...
Deja, daugiau su Katia man neteko susitikti.
Po dienos atėjo radiograma iš Jurgio brigados. Į ten 

kvietė prie mūsų bazės priklydusius blokados metu par
tizanus. Katia buvo viena tokių. Ji išžygiavo į Rūdiškių 
miškus.

Vykdant kovos uždavinį, Katia Steinaitė ir keli drau
gai buvo hitlerininkų apsupti. Partizanai gynėsi ligi pas
kutinio šovinio. Jie visi žuvo. Žuvo ir Katia.

Sužinoję apie tai, gailėjomės jaunos ir drąsios mergai
tės, per savo trumpą gyvenimą tiek daug išgyvenusios ir 
garbingai žuvusios su ginklu rankoje dėl Tėvynės laisvės.

Atsimenu dar vieną susitikimą.
Vakare važiavome per sudegintą Užnaručio miestelį. 

Išgirdome partizanų dainą. Dainavo žeminėj, nes ap
link nesimatė ne tik sveiko namo, bet dargi ir sveikos 
sienos. Staiga iš žeminės iššoko Izotas Lemeševas, senas 
mūsų grupės dalyvis ir bičiulis.
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Pasirodo, jis grįžo iš operacijos, nuleidęs vieną trau
kinį. Labai džiaugėmės, kad mūsų auklėtinis ir kovos 
draugas pats dabar tapo grupės vadu, o nuo jo rankos 
skrenda į orą susprogdinti ešelonai. Aš ypatingai džiau
giausi Lemeševo pasisekimais dėl to, kad mudu kartu pra
dėjome kovą, įvykdėme pirmąsias diversijas.

Išsiskyrėme. Mūsų keliai ėjo skirtingomis kryptimis. 
Pasirodė, tas susitikimas taip pat buvo paskutinis. Netru
kus Lemeševas vykdė kovinį uždavinį. Prasibrovęs ant py
limo, jis dėjo miną. Traukinys artėjo. Staiga Izotą Leme- 
ševą ir jo draugus apsupo vokiečiai.

— Pasiduokit! — rėkė jie.
Lemeševas ir jo draugai galėjo tai padaryti. Gal jie 

būtų likę gyvi. Bet taip niekad nedaro tarybiniai žmonės, 
ypač komunistai, komjaunuoliai. Jie iš priešo niekados 
neprašo malonės.

— Eikite arčiau, mes pasiduosim, — tarė Lemeševas, 
numesdamas automatą.

Nudžiugę hitlerininkai bėgo iš dviejų pusių. Kai as
tuoni kareiviai prisiartino, Lemeševas krito ant minos ir 
nuspaudė degtuvą. Mina sudraskė ne tik partizanus, bet ir 
priešus. Iš šios partizanų grupės gyvi liko tik ryšininkas 
ir vienas partizanas. Jie paspruko nuo hitlerininkų ir, grį
žę į partizaninį „Spartako” junginį, pranešė apie Lemeše
vo ir jo draugų didvyrišką žuvimą.

* * *

Bazėje susilaukėme svečių. Atvyko Edvardo Taujėno' 
vadovaujami Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio 
dvidešimt du žmonės.

'Edvardas Taujėnas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Edvar
das B,aleišis.
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Taujėną, kilme valstietį, aukštą, tvirto sudėjimo vyrą, 
tamsiais ūsais ir tamsia barzdele, gerai pažinau 1942 me
tais. Jo vadovaujamas Kosto Kalinausko vardo būrys vei
kė Švenčionėlių ir 'Pabradės rajonuose.

Edvardas Taujėnas pulkininkui Kazimierui atnešė 
Mairancų apylinkės valstiečių dovaną —- didžiulį di
džiulį pyragą, specialiai iškeptą Siaurės Lietuvos par
tizanų vadui. Pyragas buvo užsiūtas baltos drobės mai
šelyje.

Taujėnas papasakojo, dėl ko jis atvyko į bazę. Jo būrys 
augo, o žmonės turėjo menkus ginklus, dar ir tų pačių 
stigo.

Pulkininkas Kazimieras jį nuramino:
— Ginklų mes duosim, duosim tiek, kiek1 reikės. Iš 

Maskvos, iš Lietuvos partizanų štabo, atskrido kelis kartus 
transporto lėktuvai. Jie sėkmingai numetė savo važtą. 
Gausite ne tik automatų, kulkosvaidžių, bet ir sprogstamo
sios medžiagos, o taip pat šovinių.

Su Taujėnų trumpai šnektelėjome. Jis papasakojo apie 
savo būrio įvykdytas diversijas, apie aiškinamąjį darbą 
valstiečių tarpe.

Jo partizanai labai gerai ir meiliai atsiliepė apie vadą. 
Taujėną liaudis praminė „Dėde Barzda” dėl jo tankios, 
tamsios ir gražios barzdelės.

Su valstiečiais Taujėnas dažnai susitikdavo. Kaip par
tizanas ir komunistas, jis atsiliepdavo jautriai, jei valstie
čius ištikdavo bėda. Taujėno būrys gynė valstiečius nuo 
okupantų antpuolių ir visokeriopai stiprino valstiečių pa
sitikėjimą savomis jėgomis.

Iš bazės Edvardas Taujėnas išsivedė savo vyrus jau 
puikiai ginkluotus. Jie nešėsi dargi ginklų, šaudmenų ir 
sprogstamosios medžiagos atsargas.

191



* * *

Naktį -važiavome keliomis rogėmis. Valstiečiai šmaikš
čiai ginė arklius. Pasiekėme siaurąjį geležinkeliuką. Jis ėjo 
lygiagrečiai plento, nusmaigstyto telefono stulpais. Plen
tas vedė iš Lintupių į Švenčionis. Nusprendėme sugadinti 
telefono liniją.

Iššokę iš rogių ir liepę valstiečiams grįžti, nubridome 
į kaimą. Mat, neturėjome piūklų. [ pagalbą mums atėjo 
valstiečiai. Prie telefono linijos atsivedėme aštuonetą vyrų 
su keturiais piūklais. Uždavinys buvo aiškus :— nuplauti 
keliasdešimt stulpų, o laidus paslėpti.

Matėme, kad valstiečiai iš pradžių bauginosi dargi 
ir už piūklo imtis. Ėmėme aiškinti darbo svarbą, bet jie 
kažko delsė ir žvalgėsi į šalis. Mykolas Grybauskas nu
sprendė parodyti, kaip reikia dirbti. Jis paėmė už vieno 
galo skerspiūvę, pritūpė ir šūktelėjo valstiečiui:

— Na, broliuk, čiupk!
Valstietis stvėrė už kito piūklo galo. Suskambėjo plūk

iąs, pakvipo piuvenomis. Greit pirmasis stulpas pakibo ant 
vielų.

Grybauskas su valstiečiu priėjo prie antrojo stulpo. 
Piūklas ėmė skambėti dar smagiau, o po kelių minučių jau 
skardėjo ištisas piūklų orkestras. Valstiečiai įsidrąsino, o 
mes rūpestingai saugojome nuo užpuolimo. Mačiau, kaip 
jie nuo vieno stulpo prie kito ėmė bėgte bėgti, lenkdami 
viens kitą. Žemėn, lyg pagal komandą, gulė stulpai.

Kai kurie valstiečiai ėmė pusiau piauti žemėje gulin
čius telefono stulpus.

— Kitaip vokietis dar sugalvos vėl panaudoti, — pa
aiškino vienas kaimietis.

Kad lengviau būtų dirbti, valstiečiai nusimetė kailinu
kus ir vatines. Per valandą buvo sugadintas poros kilo-
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Ežeraičių kaimas. Jame dažnai apsistodavo „Vilniaus" ir Kosto Kalinausko vardo
būrių partizanai



metrų ruožas. Atlikę darbą, valstiečiai linksmai drožė na
mo, nusinešdami vielą. O mes laukais, kiškių takais, pėsti 
nuėjome geležinkelio kryptimi.

PAVOJINGA AKIMIRKA

Maždaug šeštą valandą ryto, labai išvargę po nakties 
kelionės, atsidūrėme Ežeraičių kaime. Nusprendėme pasil
sėti dienelę, nes to buvome užsitarnavę — ką tik suardė- 
me hitlerininkų ryšį. Be to, turėjome pasiimti tame kaime 
paslėptą miną ir vėl grįžti prie geležinkelio.

Užėjome pas senuką valstietį Aleksą Pekarskį. Vos 
įėję trobon, susėdome ant medinio suolo, stovėjusio palei 
sieną. Seimininkė ant stalo padėjo karštų garuojančių bul
vinių blynų, kurie buvo tikras skanumynas ir greit nu
malšino alkį. Tuojau pasijutome tvirtesni, žvalesni. Val
gant ir besišnekučiuojant su maloniais šeimininkais, už 
lango darėsi vis šviesiau ir šviesiau.

Paskui nutarėme susikraustyti Pekarskio namuko po- 
grindin, į kurį durelės buvo tiesiai iš buto. Pogrindyje bu
vo šilta. Jame valstietis laikė bulves, runkelius ir kitus 
žemės ūkio produktus. Tiesa, oras buvo sunkus, bet į tai 
nekreipėme dėmesio.

Pekarskis atnešė du šiaudų kūlius ir patiesė ant bulvių.
Mykolas Grybauskas mūsų nakvynę juokdamasis pa

vadino „pelių spąstais“, nes iš pogrindžio tebuvo vienas 
išėjimas, o ir tas siauras bei nepatogus.

Sargybinio nei troboje, nei kieme nepastatėme, nes vi
siškai pasitikėjome šiais tarybiniais žmonėmis. Seiminin
kas ir šeimininkė patys pasižadėjo eiti sargybą. Rūsyje 
miegojome ligi vidurdienio. Staiga laipteliais nusileidžia 
senutė Pekarskienė.
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— Stokit, vaikeliai, — šnabžda ji, baisiausiai susijau
dinusi, drebančiu balsu. — Kaimą užgriuvo vokiečių karei
viai. Dabar jūs, vaikeliai, žuvote... Vokiečiai, gal būt, ži
no, kad čia kažkur partizanai. . . Ir tiek jų daug, vaikeliai, 
kaip varnų, visur pilna.

Visa tai išpasakojusi, ji pravirko tokiu balsu, tarytum 
mes jau būtume pašarvoti. Akimirksniu mūsų penkiukė 
buvo ant kojų. Nuraminome senutę ir paprašėme išeiti j 
kaimo gatvę apsidairyti.

Pekarskienė, vos pravėrusi duris, pastebėjo priešo ka
reivius, būriais užeinančius į kiekvieną sodybą. Ji išėjo į 
gatvę. Prie senutės priėjo devyni hitlerininkai ir paklausė 
laužyta lenkų ir lietuvių kalba:

— Matka, partizanas matyti? Partizanas būti? Laši
niai būti? Jaika būti? Snapselis būti?

Antanina Pekarskienė susivaldė ir atsakė:
— Gyvenu ne čia, o kitame name.
Senutė nuvedė hitlerininkus j kaimyno Adomo Pekars- 

kio namus. Čia jau sėdėjo keli fašistai ir godžiai ėdė atim
tus iš valstiečių produktus. Atėjusieji prisidėjo prie jų.

Tuo pat metu kaimynė Marija Pekarskienė nubėgo prie 
daržinės ir pastatė prie sienos ligi tol gulėjusią pasienyje 
baltą lentą. Tai reiškė, kad kaime yra priešas.

Greta Pekarskių gyvenę bendrapavardžiai, kaip ir kiti 
Ežeraičių gyventojai, nežinojo, kad mes jau kaime.

Sėdėdami rūsyje, girdėjome kareivių balsų triukšmą, 
automatų ir šautuvų šūvius.

Pasirodė senis Aleksas Pekarskis. Jis pašnibždomis 
pranešė, kad Ežeraičių kaimas iš visų pusių apsuptas. Kai
mo gatvės galuose ir daržuose pastatyti keli kulkosvai
džiai.

Nusprendėme žūti, bet nepasiduoti. Viduryje rūsio pa
stačiau miną kovos padėtin. Viens po kito prisiekėme, pa-
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bučiuodami savo ginklus, būti Lenino—Stalino partijai 
ištikimais ligi galo.

— Laikysimės rūsyje, — siūlė Krupauskas. — Jei ne
bus išeities, hitlerininkai gaus tik mūsų kruvinus lavonus.

Automatus nukreipėme į dureles.
'— Guldysime kiekvieną, kas tik pasirodys, — pasakė 

Grybauskas, atsigulęs ant bulvių ir pasidėjęs ant lentinio 
gardo užtvaros priešais save automatą, — o jei jau nebe- 
išspruksim, tai tu, draugas vade, įjunk miną.

Laurinavičius užėmė poziciją už statinės su kopūstais.
Vėl išgirdom žingsnius viršuje. Po trobą vaikščiojo. 

Paskui atsargiai kažkas ėmė kelti dangtį. Automatų vamz
džiai pakilo. Tačiau laipteliais ėmė leistis pažįstamos, 
klumpėmis apautos kojos.

— Tuo tarpu dar neblogai, — tarė gana ramiai drą
sus senukas Pekarskis.

— Vokiečiai šaudo šunis, mokosi taikyti į mūsų viš
tas. Daugelis plėšikų girti. . .

Šeimininkas šiek tiek lukterėjo ir pamažu išlipo iš 
rūsio.

Labai stebėjomės, kad šis paprastas valstietis nerodo 
jokių išgąsčio žymių, net visiškai nepasikeitęs jo veidas. 
Jis iš lėto uždarė rūsio dureles ir, atsisėdęs troboje prie 
lango, stebėjo, kas dėjosi aplink.

Po keliolikos minučių priešo būrys sugriuvo jo trobon. 
Aiškiai girdėjome, kaip bildėjo jų sunkūs, kaustytais pa
dais batai, kaip jie gargaliavo gcmuriniais garsais.

To negana — jie ėmė varyti kaimo gyventojus kaip tik 
į Pekarskio namą, kurio pogrindyje tūnojome mes.

Suvarę valstiečius į kambarį, hitlerininkai pusvalandį 
kažką šūkavo žmonėms. Girdėjosi lietuviški, lenkiški, vo
kiški balsai. Skaitė įsakymą apie reikalą kovoti su parti
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zanais, apie bausmes už slėpimą ir apie dovanas už kiek
vieną pristatytą gyvą ar negyvą liaudies keršytoją.

Turiu prisipažinti — baisiai knietėjo atverti duris iš 
pogrindžio ir sviesti granatą į okupantus. Suprantama, 
nebuvo galima to padaryti, nes granata būtų nukovusi 
ne tik priešus, bet ir savus. Turėjome kiūtėti ir laukti, kas 
bus toliau.

Ežeraičių kaimo gyventojai, o ypač senuko Pekarskio 
šeima, laikėsi didvyriškai. Jie neišsidavė, kad seniai pa
laiko ryšius su partizanais, juos maitina, globoja, nakvy- 
dina. Gerai žinojome, kad liaudis savų kovotojų niekada 
neišduoda, sunkią valandą neapleidžia.

Susirinkimui pasibaigus, minia sujudo. Apleisdama 
kambarį, ji trepsėjo kojomis, girgždėjo varstomos durys, 
aidėjo balsai gatvėje.

Po kiek laiko troboje senukas Pekarskis prašneko 
pilna burna:

— Išvažiavo prakeiktieji!
Jis linksmutis įžengė pogrindin ir papasakojo, kaip 

prieš kelias minutes priešas apžiūrinėjo tvartus, daržinę, 
šieną ir šiaudus smaigstė durtuvais.

Pavojus buvo praėjęs. Nervai pamažu pradėjo aprimti. 
Mano draugai, žinoma, nebijojo susitikti su vokiečiais, 
jie veržėsi į kovą, bet mes turėjome daug svarbesnių už
davinių: sprogdinti vykstančius į frontą hitlerininkų eše
lonus su kareiviais ir amunicija, naikinti jų įgulas; kovoti 
su eiliniais hitlerininkais, atvykusiais į kaimą vogti vištų, 
kiaušiniauti, mums nebuvo jokio tikslo. Tokiu atveju ga
lėtų nukentėti ramūs kaimo gyventojai, ko visiškai neno
rėjome ir visada vengdavome.

Po keleto sunkių kelionės naktų mums pavyko netoli 
Pabradės miesto susprogdinti didžiulį priešo ešeloną, ku
ris vežė fronto link ginklus ir kariuomenę.
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*  *

Mano sesutė Regina visą laiką gyveno Švenčionių 
mieste. Su ja palaikiau nuolatinį ryšį. Dažnai ji, o taip pat 
jos draugai ir draugės, mieste iškabindavo iš mūsų gautus 
atsišaukimus arba sudėdavo į vokelius, užrašydavo spaus
dintomis raidėmis adresą ir išsiuntinėdavo įvairiems val
dininkams, o taip pat policijos karininkams ir eiliniams.

Partizanai buvo išleidę kelis specialius atsišaukimus 
policininkams. Štai vienas jų:

„Mirtis vokiškiems okupantams!

POLICININKAI!

Apgaule ir grasinimais vokiškieji grobikai įpainiojo 
jus į savo pinkles. Vokiškieji okupantai privertė tave tar
nauti jiems, eiti prieš savo tautą, prieš Tėvynę. Tu tapai 
savo tautos priešu.

Niekšingas priešas padarė tave savo tautos i šdavikm 
Tu eini šuns tarnybą pas vokiečius. Su tavo pagalba vo
kiškieji okupantai gaudo tavo gimines, pažįstamus, bu
vusius draugus ir veža katorgos darbams į Vokietiją. 
Tuos, kurie slapstėsi nuo mobilizacijos, vokiečiai šaudo 
vietoje, degina jų visus trobesius. Tu čia irgi padedi vo
kiečiams.

Tavęs, kaip žvėries-vokiečio, bijosi vaikai, seneliai ir 
moterys. Jie žino, kad geruoju vokiečiai ir policija į kaimą 
nevažiuoja. O jei atvažiavo, tai būtinai bus pralietas ne
kaltų žmonių kraujas, bus apiplėštas kaimas.

Tu vokiečiams reikalingas tiktai dabar kaip šuo, sau
gojąs jų plėšikišką valdžią. Bet kada jie bėgs iš Lietuvos, 
o tas laikas ne už kalnų, tada tu būsi jiems nereikalingas.

Nesitikėk sulaukti pagalbos iš vokiečių. Jie nepadės 
tau. Jie išmes tave kaip nereikalingą šlamštą. Bėgti tau
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nebus kur. O ateiti pas mus ir apgailestauti savo banditiš
kus darbus bus jau vėlu.

Jeigu tu nori grįžti j savo tautos šeimą, nuplauti nuo 
savęs gėdos ir išdaviko dėmę, mesk tarnybą ir su ginklu 
eik į lietuviškuosius partizanų būrius. Nedelsk nė minutės! 
Mušk vokiškuosius okupantus ir eik pas partizanus!

„Vilniaus" Lietuvių Partizanų Junginio Stabas 
1944 metai, vasaris.”

Tie atsišaukimai po nakties kartais atsirasdavo net 
ant policijos būstinių sienų ir durų.

Regina, vykdydama mano nurodymą, susipažino su 
vienu policijos vachmistru, kuris ėjo vokiečių policijos ka
rininko pareigas ir vadinosi Lukštiniu.

Tai buvo ilgas, sunkus ir, aišku, pavojingas darbas. 
Bet vachmistras Lukštinis, dirbęs okupantams, nuolat 
gaudamas Tarybų Lietuvos vyriausybės atsišaukimus ir 
partizanų laiškus, matyt, pajuto sąžinės balsą.

Suprantama, kad daugeliui suklaidintų žmonių tuo 
metu vėrėsi akys. Hitlerinė karo mašina riedėjo į kapą. 
Frontas artėjo. Vis didesni ir didesni tarybinės žemės plo
tai buvo išlaisvinami iš okupantų nagų.

Vokiečių kariuomenės vadovybė apie padėtį fronte 
pranešdavo labai kukliai ir trumpai: „Vokiečių kariuome
nės dalys, trumpindamos frontą, užėmė naujas pozicijas.” 
Plačiosios Lietuvos gyventojų masės nebetikėjo okupantų 
„nekaltais“ pranešimais. Visi laukė Raudonosios Armi
jos — išvaduotojos.

Susitikimą su vachmistru Lukštiniu suorganizavome 
prie pat Švenčionių miesto. Tam tikslui išrinkome sulūžu
sią gryčiukę, kurioje gyveno Valenio brolis Jonas. Jonas 
Valenis buvo nedidelio ūgio, truputį kuprotas. Iš pirmo 
žvilgsnio jis atrodė gamtos nuskriaustu žmogumi, kuriam
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nerūpi pavojingi ryšiai su partizanais, nerūpi politika, 
titaniška liaudies kova su pavergėjais. Iš tikrųjų — tame 
žmoguje slypėjo vyriška ir drąsi siela.

Partizanai Tiunikas, Laurinavičius labai skeptiškai 
žiūrėjo j susitikimą su hitlerinės policijos vachmistru. Jie 
tvirtino, kad, gal būt, tas policininkas galįs įvilioti mus 
į spąstus ir pražudyti. Aš gi tikėjau, kad Lukštinis gali 
būti mums naudingas žmogus: Regina ilgai tikrino.

14 vai. lengvomis rogutėmis prie Valenio namo priva
žiavo Regina su Lukštiniu. Vachmistras buvo apsirengęs 
vokiečių policijos leitenanto uniforma.

Sargybinis iš anksto pranešė juos artinantis. Dėl visa 
ko čiupome ginklus ir numatėme trumpiausią atsitraukimo 
kelią į mišką.

Regina iššoko pirmoji ir pabeldė į duris. Policininkas 
paklusniai sekė ją.

— Atidarykit duris, savi...
Tuos pačius žodžius pakartojo ir vachmistras. Buvo 

labai keista girdėti „savi“ iš lūpų žmogaus, dėvinčio pik
čiausių mūsų priešų — hitlerininkų uniformą. Mano par
tizanai niūriai žiūrėjo, kas iš to viso išeis.

[leidome. Prieš mane kariškai išsitempė storas, dar 
nesenas žmogus. Prie jo diržo pūpsojo revolverio makštis.

Du partizanai buvo sargyboje, o trise buvome troboje.
Vachmistrui padaviau ranką. Jis kiek pralinksmėjo ir 

burbtelėjo:
— Atvežiau viską, ko prašėte. . .
Ir ant stalo Lukštinis paklojo pilną savo policininkų 

sąrašą, kuriame buvo atžymėta, iš kur jie ir kuo „pasižy
mėjo“. Padėjo ir kitą sąrašą — visų Lukštiniui žinomų 
vokiečių agentų, gyvenusių kaime ir šnipinėjusių fašistų 
naudai. Be to, jis pristatė ir nemažą krūvelę dokumentų 
bei instrukcijų slaptos lietuviškos nacionalistinės-buržua-
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zinės organizacijos, kurią vokiečiai galvojo panaudoti 
pogrindiniam darbui tuo atveju, jeigu tektų pasitraukti, 
jei Lietuva būtų Raudonosios Armijos išvaduota. Mano 
pasiūlymu Lukštinis įstojo į tą organizaciją.

Dvi valandas vyko rimtas pasikalbėjimas su vach
mistru. Jis pareiškė:

—• Mano akys atsivėrė. Aš, nors ir kilęs iš smulkių 
valstiečių šeimos, visą laiką ėjau prieš Lietuvos liaudį ir 
jos teisingus troškimus. Dabar labai džiaugiuosi, kad ga
liu nors kiek būti naudingas Tėvynei. Manau, kad ji man 
atleis sunkius nusikaltimus.

Išsiskirdamas Lukštinis prisiekė ir toliau padėti mums, 
vedantiems nesutaikomą kovą su okupantais ir jų tarnais, 
pikčiausiais Lietuvos priešais..— buržuaziniais nacionalis
tais.

Kiek vėliau patikrinome vachmistro pristatytus doku
mentus— ar jie nesuklastoti. Dokumentai buvo tikri.

*  Ф 'Ąi

1944 m. vasario 2 d., padedant valstiečiams Kaziui 
Dudėnui ir Feliksui Kimberiui, tarp Švenčionių ir Strū
naičio bažnytkaimio nuplovėme trylika telefono stulpų.

Po to užsukome pas pagyvenusį valstietį Ilją Lariono- 
vą, kuris Švenčionių mieste supirkinėjo visą fašistinę 
spaudą. Maždaug 10 vai. ryto jis, pasiramsčiuodamas laz
da, nulingavo keliuku per didžiules pusnis į miestą, iš 
kur, praslinkus kelioms valandoms, grįžo su didžiuliu ry
šuliu fašistinių laikraščių.

— Na, ir pasisekė man šiandien. Supirkau krūvą viso
kių laikraščių ir nutariau užsukti pas ryšininką Jokūbą 
Ratkevičių. Jis įbruko dar daugiau tų popiergalių, vos-ne- 
vos parvilkau. Bus jums, vaikeliai, ko skaityti, — kalbėjo 
pavargęs senis Larionovas, rodydamas didžiulį pundą.
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Tuos laikraščius pristatydavome į bazę, iš kur lėktu
vais jie buvo gabenami Maskvon, į lietuvių tarybinių 
laikraščių redakcijas. Žurnalistai ir rašytojai duodavo at
kirtį fašistiniams rašeivoms, demaskuodavo melą.. . Per 
radiją, „Tiesą“, „Už Tarybų Lietuvą“, gausiai skleidžia
mus iš lėktuvų ir partizanų rankomis atsišaukimus visa 
Lietuva sužinodavo teisybę, mokėsi nekęsti parsidavėlių, 
dirbančių plunksna už markes fašistinių grobikų naudai 
ir nuodijančių žmonių sąmonę. . .

Grįžtant mūsų kelias ėjo per Baltarusijos TSR Posta- 
vų rajoną. Nedideliame kaime netoli nuo Lintupių mies
telio gavome ketverias roges su keturiais vežikais, įpra
tusiais vežioti tarybinius partizanus. Kelias mums buvo 
gerai žinomas. Ne vieną kartą teko pėstiems ir važiuo
tiems keliauti tomis vietomis. Jos buvo laikomos nepavo
jingomis.

Už Dubrovščiznos kaimo tekėjo nedidukas upelis, prie 
kurio tilto hitlerininkai mėgdavo rengti spąstus partiza
nams. Prisiartinę prie šio tilto, išlipome iš rogių. Valstie
čius praleidome pirmyn, o patys ėjome ariergarde su pa
rengtais kovai automatais. Nei prieš tiltą, nei už jo mūsų 
niekas nesulaikė. Už tilto sėdome į roges, ir jos lengvai 
skriejo į priekį.

Porą kilometrų pravažiavę laukais, pasiekėme nedidelį 
miškelį. Miškelis greit baigėsi, vėl buvo laukas, po to miš
kas. .. Laikrodžio rodyklė rodė vidurnaktį.

Miškais ir miškeliais prisiartinome prie Naručio par
tizanų zonos. Hitlerininkai šiose vietose jau seniai nesi
rodė. Džiaugėmės, kad grįžtame sveiki ir laimingi namo 
(taip partizanai vadino savo bazę).

Privažiavome dar vieną mišką. Kažkuris mūsų pavadi
no ji Tylia giria“. Simanas Tiunikas aplenkė mano ro
gutes. Jį pasekė Krupauskas. Kiekvienas norėjo greičiau
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patekti pas saviškius. Arkliai viesulu nešė roges, jų kojos 
žarstė sniegą, kurio gabalai dažnai atsimušdavo j mūsų 
kūnus. Veidus plakė žvarbus žiemos vėjas, kuris skverbė
si pro drabužius kaip per rėtį. Buvau sušalęs, išvargęs. 
Ant veido užsitempiau maskavimosi chalato gaubtą ir 
ėmiau snausti.

Staiga priekyje, gal per šimtą metrų nuo manęs, pasi
girsta uraganiška salvė. Kerta iš automatų, šautuvų, už
gieda kulkosvaidžiai. . . Viršum galvos zvimbia kulkos. 
Mano rogutes tempęs arklys staiga klumpa, krinta krūti
ne į kietai suvažinėtą kelią ir šliaužia. Po to jis virsta ant 
šono, ir garsiai lūžta ienos. Arklys užmuštas. Čia pat su
dejuoja vežėjas ir nugriūva į šiaudus. Jis nejuda, o iš jo 
negyvos rankos iškrinta botagas.

Ugnis nesiliauja. Ore traška ir laksto nukirstos me
džių šakos. Krūmų priedangoje nušliaužiu kiek šalin. Ran
du partizaną Mykolą Grybauską. Netrukus prie mūsų pri
sideda ir Jonas Laurinavičius. Naktis šviesoka. Priešais 
save už keliasdešimt metrų pastebėjome didelę grupę 
žmonių.

— Gal būt, tai ne vokiečiai? — galvojome. — Gal įvy
ko nelaimingas atsitikimas — susidūrėme su kita parti
zanine grupe...

Bet ne! Matome, kaip nežinomų asmenų grupė apspin
ta roges, kuriomis važiavo mano brolis. Jų vežėjas, ma
tyt, taip pat sužeistas. Jį muša šautuvų buožėmis, rėk
dami:

— Sakyk, ką vežei?
Vežiko atsakymo negirdėjome, bet greit sekė naujas 

klausimas:
— Kaip jie buvo apsiginklavę?
Trumpa tyla, ir girdime sužeisto valstiečio aimaną, 

žodžius:
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— Visi jie s ii kulkosvaidžiais...
Nedelsdami trenkėme iš automatų į fašistų gaujų, 

[vyksta trumpas, bet karštas susidūrimas. Vokiečiai mus 
apmėto granatomis. Tuo pat atsakome ir mes...

Po to, matydami, kad prieš keliolika kartų gausesnį 
priešą neatsilaikysime, traukėmės gilyn į sniego privers
tą mišką. Šautuvų ir kulkosvaidžių tratėjimas nesiliovė. 
Dingo Tiunikas ir mano brolis.

Auštant atsidūrėme beveik toje pačioje vietoje, kur 
vyko susišaudymas. Ir matome — krūmuose stovi įsipai
niojęs arklys su rogutėmis. Partizanas Grybauskas ne
delsdamas paėmė vadžias, išstūmė arklį ir roges į kelią. 
Susėdome ir važiuojam. Už keliasdešimt metrų radome ir 
antrąsias roges. Jose gulėjo negyvas valstietis, o sužeis
ta kumelė taip pat buvo įsispraudusi tarp medžių ir 
krūmų.

. . . Stabtelėjome Buikiškių kaime. Kaimiečius paprašė
me nuo kelio paimti nukautus mūsų vežikus. Būdami šia
me kaime, pastebėjome per laukus einantį nepažįstamą 
žmogų. Dirstelėjęs pro žiūroną, pamačiau, kad vyriškis 
ginkluotas automatu.

Užsislėpę už trobų, laukėme nepažįstamojo. Galvojo
me, geriausiu atveju, paimti jį gyvą. Tačiau viskas baigė
si labai laimingai ir džiaugsmingai. Tas žmogus buvo ma
no brolis, sveikutėlis, benešąs ne tik savo, bet ir dar vieną 
PPS automatą. Pasirodė, kad Krupauskas grįžo ryte 
į kautynių vietą ir, sniege radęs Tiuniko automatą, drožė 
link bazės.

Visą laiką mus kankino mintis — kas atsitiko su Si- 
manu Tiuniku: gyvas jis ir klaidžioja miške, ar sužeistas 
pateko fašistams į nagus?
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Mūsų spėliojimai vis sukosi apie rastą ir atgabentą 
automatą. Atrodė, kad daugiau niekada nebesusitiksime 
su drąsiuoju Simanu Tiuniku.

Pietums stabtelėjome sudegusiame partizanų zonos 
kaime. Ir štai, apie 16 vai. pasirodė ir Tiunikas. Pamatęs 
mus, jis priėjo ir ėmė verkti kaip vaikas, prašydamas pasi
gailėjimo už prarastą automatą.

—■ Padėjau automatą priešais save, — aiškino Tiuni
kas. — Kai trenkė pirmosios salvės, mano arklys pasibai
dė ir staigiai metėsi j šalį. Tuo metu automatas iškrito. . . 
Aš su arkliu ir rogėmis nulėkiau dar keliolika metrų, o 
paskui virtau iš vežimo. Priešo ugnis nesiliovė... Hitle
rininkai stipriai apšaudė kelią, ir man nebebuvo laiko ieš
koti ginklo... Anksti rytą grįžau į tą vietą, ilgai vaikšti
nėjau ir ieškojau, bet nieko neberadau, išskyrus mūsų 
vežamus į štabą fašistinius laikraščius. Juos surinkau, su
rišau virvute, ir štai, jie čia. Jei atleisite man, kovos bičiu
liai, už automato netekimą, prisiekiu —- mūšyje su hitle
rininkais įsigysiu kitą.

Tiunikui įteikėme jo paties ginklą. Jis džiaugsmingai 
bučiavo mus po kelis kartus ir nesiliovė sau priekaištavęs, 
kad taip įvyko.

Vakare jau raportavome pulkininkui Kazimierui apie 
mūsų grupės dešimties parų žygį, įvykdytus diversijos 
aktus, apie hitlerininkų parengtus netoli partizaninės zo
nos spąstus, kurių pavyko laimingai išvengti. Po to smul
kiai papasakojome pulkininkui Kazimierui, kaip žuvo nuo 
hitlerinių okupantų du valstiečiai, kurie mus laisvanoriš
kai sutiko pavėžėti keliolika kilometrų.

Stabe mus supažindino su padėtimi frontuose, davė 
pasiskaityti laikraščių. Iki vėlyvos nakties svarstėme ko
vos uždavinius, dalijomės pergyventais įspūdžiais.
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DOVANOS IŠ MASKVOS

Rytą bazės radistas Murnikovas pasiuntė LKP (b) 
Siaurės srities komiteto radiogramą į Maskvą. Radiogra
moje buvo pranešta apie Siaurės srities partizanų veiks
mus per paskutinę savaitę. Toje radiogramoje, tarp kita 
ko, buvo paminėtos ir tik ką sugrjžusios mano grupės 
įvykdytos diversijos.

Apie dvyliktą valandą partizanų stovykloje pasklido 
žinia:

— Radistas priima Maskvos atsakymą. . .
Greit visi žinojome džiaugsmingas naujienas: štabas 

atsakė, kad radiograma gauta. Lietuvos partizanų štabas 
siunčia į Naručio bazę lėktuvus su šaudmenimis ir karine 
apranga. Lėktuvai išskrenda šiandien! Jų sutikimui su
daromas būrys. į tą būrį patenka ir visa mano grupė.

Aikštelė, į kurią lėktuvai turi numesti savo krovinius, 
buvo nuo mūsų bazės už ketverto kilometrų. Važiavome 
rogėmis. Buvome gerai ginkluoti. Pasiekę aikštelę, išsi- 
skleidėme kovos tvarka, kad galėtume ją dengti nuo gali
mų vokiečių antpuolių. Arklius ir roges paslėpėme krū
muose, kulkosvaidžiams įrengėme laikinus apkasėlius. 
Aikštelėje išdėliojome penkias sausų šakų krūvas. Jos, 
atskridus lėktuvams, bus uždegtos. Tai sutartas ženklas. 
Lakūnai jį žino iš anksto.

Tikslios lėktuvų atskridimo valandos nežinojome. Juo 
ilgiau laukėme, tuo daugiau nerimavome. Mums rodėsi, 
kad štai tuoj, tuoj išgirsime lėktuvų ūžesį.

Slenka minutės, valandos, artėja rytas, o mes vis lau
kiame. . . Laukiame!.. Kodėl lėktuvai nesirodo?

Kai prašvito, laukti nebebuvo prasmės. Sunkus trans
porto lėktuvai skrisdavo tik naktimis. Susirūpinę ir nu
siminę grįžome į bazę. Radistas pranešė, kad tik ką gau
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ta radiograma: „Lėktuvai dėl labai blogo oro iš savo aero
dromo išskristi negalėjo. Laukite šiąnakt.“

Diena slinko labai lėtai. Atrodė, niekaip negalėsime 
sulaukti vakaro.

Naručio miškuose oras buvo pilkas, ūkanotas, nedžiu
ginąs.

Vakarykščios sudėties grupė vėl išžygiavo į aikštelę. 
Užėmėme sargybos vietas, prie laužų atsistojo žmonės, 
pasiruošę juos kiekvieną minutę uždegti.

Visiškai sutemus, rogėmis į aikštelę atvyko mūsų bū
rio vado pavaduotojas Juozas Būgnas ir „Bičiulių“ būrio 
vadas Jonas Beržas. Jie pranešė, kad gauta radiograma 
apie lėktuvų išskridimą.

Aplink tylu ir šalta. Ir staiga išgirstame ūžesį. Ne 
vienas, bet keli lėktuvai! Greitai jie jau gaudė viršum gal
vų. Lakūnai rado mūsų aikštelę. Ilgai negalvodami, už- 
degėm keturis kraštinius laužus. Ryški šviesa šovė į viršų.

Vienas lėktuvas nusileido visai žemai ir darė ratą. 
Būrio štabo viršininkas drg. Fedlco įsakė uždegti pasku
tinį laužą — penktąjį, esantį tarp degančių laužų.

Su didžiausiu nekantrumu stovėjome nuošaliai, sau
godami aikštelę nuo galimo pasalūniško fašistų antpuolio.

Staiga išvydome neaukštai didelį baltą gaubtą. Jis 
greit smunka žemyn. Parašiutas! Prie laužų nusileido* 
vienas po kito penki parašiutai, o prie jų buvo pririšti 
maišai. Kiti lėktuvai taip pat išmetė siuntinius. Prie kiek
vieno maišo bėgo du trys partizanai ir nešė juos į roges.

Su beribiu dėkingumu klausėmės tolstančių lėktuvų 
motorų aido. Partizanai mosavo lakūnams kepurėmis, 
pirštinėmis, iškeltais automatais. Ačiū jums, sparnuotieji 
broliai, už dovanas iš Maskvos!

Užgesinę laužus, skubėjome į bazę. Pulkininkas Kazi
mieras laukė su visu štabu. Ką tik prašvito. Atidarėme

206



užantspauduotus maišus. Akys raibo — kokia gausi, tur
tinga ir puiki buvo siunta! Tą sykį gavome kulkosvaidžių, 
automatų, šaudmenų, sprogstamos medžiagos, Maskvoje 
leidžiamų laikraščių.

Mūsų vadovybė netgi nepamiršo atsiųsti šokolado, pa
pirosų ir tabako, šiltų žieminių drabužių. Pusė maišo 
buvo prikrauta vokiškų markių. Be to, gavome labai daug 
darbo žmonių dovanų. Įvairių tautybių tarybiniai žmonės 
atsiuntė mums laiškelius ir siuntinius.

„Kovokite ligi galutinės pergalės! — rašė laiškuose. — 
Muškit okupantus ir vykite iš gimtosios žemės.“

Nemažą dovanų dalį sudarė ir Amerikos pažangiųjų 
lietuvių siuntiniai. Amerikos lietuviai tuo metu vykdė 
platų vajų, paremdami lietuviško junginio karius bei par
tizanus. Tai jie darė, nepaisydami įžūlaus reakcionierių 
persekiojimo bei siundymo.

Amerikos lietuvių dovanas iš Maskvos mums perdavė 
su asmeniniais aukotojų laiškeliais. Iš Bruklino, San 
Francisko, Bostono ir Oklahamos, iš Pitsburgo, Čikagos 
lietuviai darbininkai rašė: „Išlaisvinkite Tarybų Lietuvą 
nuo teutonų palikuonių — hitlerinės nešvaros. Mes su ju
mis! Linkim kuo greičiausiai pasiekti pergalę ir vėl lai
mingai pradėti socialistinę statybą respublikoje.“

Amerikos lietuviai atsiuntė šiltų pirštinių, vilnonių 
megztinių, šilkinių baltinių, šiltų liemenių, nosinių, koji
nių. Taip pat gavome iš Amerikos lietuvių darbininkų 
žurnalų bei laikraščių. Iš jų sužinojome, kad šimtai tūks
tančių lietuvių išeivių Pietų ir Siaurės Amerikoje nuo pat 
karo pradžios buvo priešingi fašistiniams grobikams. 
Amerikos žemyne išeinantieji pažangūs lietuviški laikraš
čiai, o taip pat įvairios pažangios organizacijos smerkė 
hitlerinius okupantus ir jų batlaižius kubiliūnininkus, 
plechavičininkus ir visus kitus buržuazinius nacionalistus.
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Štai Argentinos lietuvių laikraštis „Momentas“ 
1942 m. birželio mėn. numeryje rašė: „Tarp Lietuvos liau
dies ir kruvinojo hitlerinio fašizmo eina mirtina kova. . . 
Yra tik vienas būdas padėti Lietuvos liaudžiai — visapu
siškai remti narsiąją Raudonąją Armiją ir jos sąjunginin
kus. Tik Raudonoji Armija nušluos nuo Europos žemyno 
fašizmą ir išvaduos pavergtąsias šalis, kartu ir mūsų tė
viškę Lietuvą.“

Mūsų štabo vadovybė išdalino partizanams dovanas. 
Tą pačią dieną įvyko partizanų susirinkimas, kurį galima 
pavadinti džiaugsmo mitingu.

Susirinkime buvo svarstomas kovos su vokiškaisiais 
grobikais sustiprinimo klausimas. Pranešimą padarė 
LRP (b) Šiaurės srities komiteto sekretorius pulkininkas 
Kazimieras. Kalbėjo daugelis partizanų, partiniai ir nepar
tiniai. Visų žodžiuose skambėjo mintis:

— Už didelę ir vertingą paramą bei pasitikėjimą, 
mums skiriamą lietuvių tautos, Tarybų liaudies, Partijos, 
atsidėkosime dešimteriopai smarkesniais smūgiais priešui.

*  *  *

Vasario 15 d. mano grupė vėl iškeliavo sprogdinti eše
lonų. Šį kartą žygį skyrėme narsiosios Raudonosios Ar
mijos 26-jų metinių garbei.

Valstiečiams gabenome lėktuvais iš Maskvos atvežtų 
atsišaukimų, šviežių laikraščių, brošiūrų. Pakeliui užėjo
me pas vargingą valstietį Minajų Špaką, turėjusį pusę ha 
žemės.

Dar rudenį mano grupės partizanai pasiūlė tam patrio
tiškai nusiteikusiam valstiečiui įrengti savo sodyboje par
tizanams slėptuvę. Vieta jai tiko, nes Medviediškių 
kaimelis buvo išsibarstęs atskiromis sodybomis. Špako 
namas, labai mažutis, sukrypęs ir senas, buvo prie nedi
delio miškelio.
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Šiandien valstietis parodė savo darbą. Įėjimas į slėp
tuvę buvo įrengtas sulūžusiame tvarte. Nuvaręs karvę ša
lin, valstietis atkasė mėšlą, po kuriuo pasirodė tvirtos 
durelės. Atvėrus duris, juodavo skylė. Ji vedė į siaurą ke
leto metrų ilgio koridorių po žeme. Už koridoriaus buvo 
pusantro metro aukščio patalpa, sutvirtinta rąstais. Čia 
Špakas paklojo lentas, ant jų paskleidė šiaudų.

Slėptuvėje pilnai galėjo išsitekti penkiolika-dvidešimt 
žmonių. Stebėjomės tuo daug triūso pareikalavusiu įren
gimu.

Valstietis slėptuvę kasė naktimis. Jam daug padėjo 
žmona Akulina, kuri, užmigdžiusi mažus vaikus, negailė
davo jėgų darbui.

Milžinišką kiekį žemių Spakas išnešė kibirais ir pinti
nėmis. Kieme buvo gilus, bet išdžiūvęs šulinys. Dalį žemių 
valstietis supylė į šulinį, o kitą išbarstė aplink sodybą.

Panašias slėptuves, valstiečių rankomis padarytas, tu
rėjome ir kituose kaimuose. Ypatingai didelio pavojaus 
metu partizanai išnykdavo, kaip patarlė sako, lyg žemėn 
prasmegdavo.

•i-* * *

. . .  Vasario dvidešimt antros naktį atsidūrėme netoli 
Sudatų kaimelio, prie Pabradės—Švenčionėlių geležin
kelio.

Ryžomės susprogdinti fašistų ešeloną lygiai vidurnak
tį, Kremliaus kurantams mušant dvyliktą valandą ir ra
dijo diktoriui pranešant apie prasidedančią Raudonosios 
Armijos įsteigimo 26-jų metinių dieną.

Mes, partizanai, tykodami priešo ešelono ir ruošda
miesi smogti hitlerininkams toli už pirmųjų fronto linijų, 
galvojome apie mūsų šlovingąją Komunistų partiją, nenu
galimąją Raudonąją Armiją, apie mūsų plačiosios Tėvy
nės sostinę Maskvą.
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Sargyba prie geležinkelio buvo sustiprinta. Hitlerinin
kų kareiviai dažnai laidė raketas ir kažką baugino, šau
dydami trumputėmis automatų serijomis.

Bet mes turėjome pakankamai praktikos, užsigrūdini
mo ir drąsos, kad padarytume tai, ką nusprendėme.

Išgirdome fronto pusėn einantį traukinį. Miną padėjo
me. Ir staiga, visai netoli traukinys stabtelėjo.

Ką daryti? Nuimti miną ar laukti? Kodėl traukinys su
stojo? Gal būt, kokia nors klasta?

— Tur būt, hitlerininkai pastebėjo ant geležinkelio 
bėgių padėtą miną, nes pavojai jiems visur vaidenasi,— 
tyliai šnabžda Krupauskas, — ir dėl to sulaikė traukinį. 
Išsigando „didieji kariautojai“, bet minų vis tiek neiš
vengs.

Galų gale ryžomės miną nuimti, kad ji nepatektų į sar
gybinių rankas. Jau pakilome, kai vėl pasigirdo garvežio 
švilpukas ir šniokštimas. Pasitraukėme atgal.

Vėliau pasirodė, kad ešelonas privažiavo mažutę pus
stotę ir ten dėl kažko porai minučių sustojo.

Suprantama, netrukus įsibėgęs traukinys užšoko ant 
mūsų „dovanos“ ir susprogo.

Atsitraukėme maždaug per penkiolika kilometrų nuo 
įvykio vietos. Dieną ilsėjomės, o temstant pasukome prie 
geležinkelio linijos. Sį kartą nutarėme šliaužti per Sudato 
ežerą ir nuversti karinį traukinį ne pamiškėje, bet prie 
ežeriuko. Veikti reikėjo atsargiai. Prieš dieną įvykdę 
sprogdinimą, be abejo, suerzinome fašistus, ir jie galėjo 
išstatyti pasalas arba kur nors aplink slankioti, ieškodami 
mūsų pėdsakų.

Peršliaužę ežerą, įsitaisėme prie medinių skydų, ku
riais buvo nusmaigstytas neaukštas pylimas. Skydai sau
gojo kelią nuo sniego pusnių.
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Per skydų plyšius, apsikasę sniegu ir gerai slepiami 
baltų maskavimosi chalatų, stebėjome geležinkelį. Tris 
valandas išgulėjome ir sušalome j kaulą. Mus ypač pyki
no tai, kad nė vienas traukinys nepraėjo nei į vieną, nei j 
kitą pusę... Matyt, hitlerininkai įvedė naują tvarką — 
nebeleisti ešelonų naktį, judėjimą atnaujinti tik dieną.

Visą laiką siautė pūga. Įsidrąsinę ėmėme šokinėti ir 
trepsėti, rankas plakėme į šonus. Priešo sargybinių maža 
tematome. Viskas aplink atrodė negyva. Vien telefonų vie
los liūdnai staugė. Kamavo kažkoks slogutis.

Prieš auštant susierzinę palikome savo postus ir nu
bridome nuo geležinkelio. Prie pat Sudato ežero buvo 
sniego beveik užpustytas Kh'deikiškių kaimelis. Jame tu
rėjome pažįstamą. Nutarėm paklausinėti jį apie vakarykš
čio ešelono sprogdinimo efektą, apie priešui padarytus 
nuostolius.

Valstietis Klemensas Larionovas papasakojo, kad mū
sų mina sutraiškė trylika vagonų, o dar apie dešimtis 
nulėkė nuo bėgių, apsivertė, suskilo.

— Trys sanitariniai vagonai, atsiųsti iš Vilniaus, buvo 
prigrūsti sužeistų ir užmuštų,—-pasakojo valstietis. — 
Kitus negyvus, nebetilpusius į sanitarinius, sukrovė ant 
platformų. Aplamai, čia beveik kasdien partizanai verčia 
traukinius. Daug jūsų atsirado, brangūs liaudies karei
vėliai. ..

Taip mums bekalbant, pasigirdo iš anapus ežero einan
čio traukinio triukšmas. Pyktis suspaudė širdis. Kaip ty
čia! Po to subildėjo antras, trečias ešelonas...

Geležinkelio linija nuo mūsų buvo už pusantro kilo
metro. Vagonų ratų žvangėjimas, atrodė, tiesiai daužė 
mums į smilkinius. „Apgavo! Išsisuko prakeiktasis prie
šas. .
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Dirstelėjome į laikrodį — 5 vai. 15 min. Mūsų spėji
mas buvo teisingas —• hitlerininkai laukė ryto ir vėl at
naujino judėjimą.

Simanas Tiunikas nušoko nuo suolo, pasilenkė prie 
langelio, įdėmiai pažiūrėjo ir atsisukęs tarė:

— Netoli. Gal dar sykį pabandom?
Jis pasakė visų mūsų mintį! Po keleto minučių ežero 

ledas jau skambėjo po mūsų kojomis. Miną padėjome ne
delsdami. Ant jos užšoko didelis keleivinių vagonų są
statas.

Po kelių dienų ryšininkai pranešė, kad ir šį kartą 
mums pasitaikė neblogas taikinys. Susprogdintasis sąsta
tas vyko iš Daugpilio. Juo keliavo atostogų pasižymėję 
fronte fašistiniai kareivos. Daugelis jų poilsį rado pagelž- 
kelėje...

PARTIZANŲ EILĖS GAUSĖJA

Atlikusi diversinius uždavinius, mūsų grupė per kele
tą naktų pasiekė štabą — Naručio miškus.

Grįžęs į bazę, nuėjau į junginio štabą pas pulkininką 
Kazimierą. Stabo žeminėje buvo gyva. Pulkininkas Kazi
mieras sėdėjo už stalo, ant kurio gulėjo patiesti Švenčio
nių, Zarasų, Utenos apskričių žemėlapiai, išmarginti spal
votų pieštukų atžymėjimais: kokiose geležinkelio linijose 
ir kokiose vietose susprogdinti hitlerininkų ešelonai. To
liau gulėjo krūva kažkokių lapelių, kuriuose pieštuku buvo 
padaryti įvairūs pataisymai. Čia pat sėdėjo „Žalgirio” 
brigados štabo viršininkas, „Vilniaus“ būrio vadovybė. 
Pulkininkas skaitė tik ką parašyto naujo atsišaukimo tu
rinį.

Žeminės kampe būriavosi kelios merginos-partizanės. 
Jos buvo apspitusios spausdinimo presą, dažų voleliu te
pė rinkinį, dėjo balto popieriaus lapelius ir tuoj juos nu-
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iminėjo. Kvepėjo švieži spaustuvės dažai, atspausdintų 
atsišaukimų krūva augo, partizanės juos džiovino ir dėjo 
į dėžutes.

Partizaninė spaustuvėlė turėjo apsčiai, darbo. LKP (b) 
Siaurės srities komitetas dažnai leido naujus atsišauki
mus, kiekvieno jų tiražas siekė du-tris tūkstančius 
egzempliorių. Per nepilnus metus rankiniu būdu mūsų sto
vykloje buvo atspausdinta dešimtys tūkstančių egzemplio
rių atsišaukimų, kuriuos partizanai plačiai paskleidė kai
muose ir miesteliuose.

Įdomiai buvo suorganizuota spaustuvė. Šriftą jai su
nešė mūsų ryšininkai, suėję kontaktan su Vilniaus spaus
tuvių darbininkais.

LKP (b) Siaurės srities komiteto sekretorius ir tos sri
ties partizanų junginių vadas pulkininkas Kazimieras, 
buržuazijos valdymo laikais priklausęs pogrindinei Lietu
vos Komunistų partijai, buvo spaustuvės darbininkas. Pri
siminęs savo senąjį amatą, jis surinkdavo atsišaukimų 
tekstą, nes mūsų tarpe kitų raidžių rinkėjų nebuvo.

Atsišaukimus nuolat spausdino šaunios mūsų mergai- 
tės-partizanės: Valė Beržaitė, Jadvyga Survilaitė, Verutė 
Mikalauskaitė, Jane Pukštytė, mūsų ryšininko Valenio 
duktė Sofija.

Štai vienas tokių atsišaukimų:
„Mirtis vokiškiems okupantams!

I ŠVENČIONIŲ APSKRITIES JAUNIMĄ

Beveik treji metai, kai vokiškieji okupantai niokoja 
mūsų kraštą. Hitleris ir saujelė lietuvių tautos išdavikų — 
kubiliūnininkų pasistengė gerokai nualinti Lietuvą. Smur
tu ir apgaule įpainiojo Lietuvos jaunimą į karo mašiną. 
Brangiausią mūsų tautos turtą — jaunimą Hitleris panau
doja kaip įrankį ginti savo reikalams. Lietuvos jaunimą
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siunčia j frontą ir kovai prieš partizanus. Už tai žadėjo 
po karo žemės plotus. Bet, deja, tie jaunuoliai, gindami 
Hitlerio reikalus, negarbingai žūsta nuo Raudonosios Ar- 
mijos karių, Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos partizanų 
kulkų, nesulaukę žadėtosios žemės plotų.

Kelios dešimtys tūkstančių Lietuvos jaunuolių pa
smerkti bado mirčiai Vokietijos fabrikuose bei įmonėse. 
Šimtai jų žūsta Vokietijoje nuo anglų-amerikiečių bombų.

JAUNUOLIAI! Artėja vokiškojo fašizmo sutriuškinimo 
galas. Galingais smūgiais Raudonoji Armija, kurios eilėse 
kovoja ir lietuviškieji daliniai, nubloškė vokiečių kariuo
menę prie Estijos, Latvijos ir Ukrainoj prie Bugo ir Styro 
upių. Kasdien išlaisvinami iš vokiškųjų okupantų nagų di
deli žemės plotai.

Jausdamas greitą savo galą, vokiškasis fašizmas, it 
skenduolis, kabinasi į jus. jaunuoliai, jis kartu skandina 
ir jus: su kubiliūnininkų pagalba mobilizuoja į kariuome
nę ir katorgos darbams į Vokietiją. Tuo pačiu nori atito
linti savo žlugimo galą.

Ar jūs galite išvengti to baisaus likimo?
Žinoma, galite. Tau duoda ginklą į rankas — atsuk jj 

prieš vokiečius.
Slapstykis nuo mobilizacijos!
Organizuokite savo draugus ir prisidėkite prie didžio

sios liaudies keršytojų armijos — prie partizanų!
Naikinkite lietuvių tautos išdavikus — kubiliūninin- 

kus!
Savo darbais, organizuotumu, neapykanta vokiškajam 

okupantui, savo partizaniniais veiksmais pagreitinsit vo
kiškojo fašizmo viešpatavimo galą.

Lietuvos Lenino Komunistinės Jaunimo Sąjungos 
Švenčionių Apskrities Komitetas

1944 metai, vasaris.“
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Išleisdavome ir tokių atsišaukimų, kuriuose būdavo 
karikatūrų, piešinių, eilėraščių.

Valstiečiai graibstė partizaninius lapelius su didžiau
siu susidomėjimu. Jie perdavinėjo juos ne tik iš trobos 
j trobą, bet turgaus dienomis iš kaimo j kaimą, iš vienos 
apylinkės į kitą.

Skirstydamas atsišaukimus, pulkininkas Kazimieras 
taip pat nurodydavo vietoves, dar nė karto partizanų 
neaplankytas. Ten irgi reikėjo nugabenti teisingą bolševi
kinį žodį apie tarybinės liaudies kovą.

* ••• *

Vasario 29 d. mane iššaukė į štabą. Įėjęs štabo būsti
nėje radau tik pulkininką Kazimierą ir „Vilniaus“ būrio 
vadą Stasį Grigą. Jie buvo pasilenkę prie žemėlapio. Su
pratau, kad vadai apie kažką svarbaus tarėsi.

Pulkininkas kreipėsi į mane:
—- Draugas Kurmeli! Tu ir tavo diversinė grupė įvyk

dė daug svarbių uždavinių. Jūs garbingai tarnavote Tė
vynei ir Komunistų partijai, sukaupėte partizaninės patir
ties. LKP (b) Siaurės srities komitetas nutarė visus jus 
iškelti į atsakingus postus, skirti dar pavojingesnių užda
vinių vykdymui. Tave, Vladai, nutarėme paskirti būrio 
vadu. Kaip galvoji, susidorosi su tokiu dideliu ir atsakin
gu uždaviniu?

Susijaudinęs atsakiau, kad, jeigu bolševikų partija 
man rodo tokį didelį pasitikėjimą, vesiu dar negailestin- 
gesnę kovą su Tarybinės liaudies priešais.

— Jei reiks paaukoti gyvybę, nedvejodamas paauko
siu ją Tėvynės labui.

Pidkininkas Kazimieras man nurodė, kad po kelioli
kos dienų bus suorganizuotas naujas būrys, kurį ir reikės 
priimti.
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— Augam, ■— kalbėjo pulkininkas. — Kasdien didėja 
mūsų žmonių skaičius... Tenka organizuoti naujus dali- 
nius.

Po to pulkininkas Kazimieras pranešė, kad mano bro
lis Balys skiriamas „Žalgirio“ būrio vadu, o Jonas 
Laurinavičius, Simanas Tiunikas, Elijas Vakselis skiria
mi trijų atskirų, naujai formuojamų diversinių grupių vir
šininkais.

Kitą dieną iš bazės išėjo diversinės grupės, vedamos 
naujųjų vadų.

Lydėdamas mišku Joną Laurinavičių, seną bendros 
kovos draugą, truputį jaudinausi. Buvo kažkaip neįprasta, 
kad jis išeina su kitais žmonėmis, be manęs. . . O juk tiek 
kartų žygiavome greta, tiek kartų greta lipome ant 
geležinkelio pylimo tamsią naktį, siaučiant pūgai, plakant 
lietui arba pučiant šiltam vasaros vėjui ir mirgant skais
čioms žvaigždėms danguje...

— Jonai, — kalbėjau atsisveikindamas, — tavo gru
pės vyrukai narsūs. Laikykitės visi kartu bičiuliškai ir 
drąsiai. Bus gerai! Jeigu pasitaikytų juoda minutė — gyvi 
nepasiduokite. Kovokite ligi paskutinio kraujo lašelio. 
Sekite Marytės Melnikaitės, Domo Ročiaus, Juozo Norei
kos, Aleksandro Kucevalovo ir kitų žinomų partizanų- 
didvyrių pavyzdžiu. Laimi tie, kurie ir mirdami tiki per
gale!

* * *

Dvi savaites laukiau vadovybės nurodymo, kur reiks 
bazuotis su naujai suorganizuotu būriu. Be darbo sėdėti 
neteko.

Greta buvo Vorošilovo vardo baltarusių partizanų bri
gada. Brigados vadovybė kreipėsi į pulkininką Kazimierą, 
prašydama atsiųsti patyrusį sprogdintoją.
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— Važiuok, — tarė pulkininkas. — Kaimynai baltaru
siai žino apie tave ir tavo rankomis susprogdintus šešio
lika traukinių. Jie teiravosi — ar negalėtum padirbėti po
rų savaitėlių jų instruktoriumi.

Vorošilovo vardo brigados stovykla buvo tame pačia
me miške, už penketo kilometrų.

Važinėjau į ten lengvomis rogelėmis pats vienas. Iš 
ryto nuvykstu, pasidarbuoju trejetą-ketvertą valandų ir 
grįžtu.

Iš pat pirmosios dienos su baltarusiais užsimezgė nuo
širdūs santykiai. Kursantų buvo aštuoniasdešimt. Pirmąjį 
instruktyvinį pranešimą pradėdamas, kalbėjau:

— Per keletą dienų, brangūs draugai baltarusiai, pa
sistengsiu iš visos širdies, kaip galima aiškiau ir papras
čiau išdėstyti sprogdinimo darbą. Kiekvienas jūsų turi 
atsiminti, kad neatsargus elgesys su sprogstamomis me
džiagomis, neteisingas minų užtaisymas ir ištaisymas 
gali baigtis tik vienu — mirtimi. Mes mirti nenorime. Mir
tį turime nukreipti į kraugerius fašistus. Baigę šiuos 
trumpus kursus, jūs taip ir darysit. Naikinsit hitlerinius 
okupantus visur ir visada, kol šventoje Tarybų žemėje 
neliks nė vieno fašisto!

Instruktavimo darbas ėjo sklandžiai. Baltarusiai, di
džiąja dalimi ligi šiol buvę paprasti darbininkai, kolūkie
čiai, labai domėjosi sprogdintojo specialybe.

Su baltarusiais partizanais dirbau keturiolika dienų.

.. . Jonas Laurinavičius su grupe uždavinyje išbuvo 
dešimtį dienų. Jis grįžo su džiaugsminga naujiena: fašistų 
karinis traukinys susprogdintas.

Po to į bazę parėjo ir Simanas Tiunikas su savo vy
rukais. Dvylikos dienų laikotarpyje ši jauna diversinė 
grupė nuleido du priešo traukinius!
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Greit atsirado ir Elijas Vakselis su saviškiais. „Du 
traukiniai!“

Netrukus Laurinavičius vėl išėjo. Daugiau su juo ligi 
karo pabaigos susitikti neteko. Tačiau ne kartą girdėjau 
ir džiaugiausi jo žygdarbiais. Jis per trumpą laiką su
daužė vieną po kito tris traukinius, susprogdino tiltą 
plente tarp Adutiškio ir Švenčionėlių, du karinius sunk
vežimius tarp Lintupių—Švenčionių, sunaikino telefono 
liniją Mielagėnų—Švenčionių ruože, įvykdė daug kitų ko
vinių uždavinių. Tarybų vyriausybė atžymėjo Laurinavi
čiaus kovą keturiais vyriausybiniais apdovanojimais, jų 
tarpe Tėvynės karo 1 -jo laipsnio ordinu.

. . . Kovo 14 d. rytą, saulei nešykštint pirmųjų pava
sario spindulių, naujų uždavinių vykdyti išžygiavo „Vil
niaus“ būrio grupių vadai: Gelažūnas, Semionovas, Mo
tuzas ir Lėlys.

Lėlys tik prieš porą dienų buvo grįžęs su savo grupe 
iš žygio, kurio metu jis susprogdino priešo ešeloną tarp 
Ignalinos ir Švenčionėlių.

Lėlys, kilęs iš paprastų darbininkų, 1940 metais tapo 
komjaunuoliu. Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, eva
kavosi drauge su kitais Lietuvos TSR piliečiais į rytinius 
TSR Sąjungos rajonus. Jo gyvenimas buvo kupinas žygių 
ir kovos. Jis iš eilinių partizanų pasidarė būrio viršila, 
net diversinės grupės vadu. Lėlys, komjaunimo auklėtinis, 
1943 m. liepos mėnesį jau VKP(b) narys. Nuo 1942 m. 
pabaigos iki 1944 m. pavasario jis susprogdino penkis 
priešo traukinius ir atliko daug kitų kovinių uždavinių.

Už kovos žygius Lėlys buvo atžymėtas keturiais ap
dovanojimais, jų tarpe Raudonosios Žvaigždės ordinu.

Atsisveikinimas su išžygiuojančiais draugais įvyko 
netoli pulkininko Kazimiero žeminės. Visų nuotaika buvo 
pakili. Pavasario vėjelio gairinami stoviniavome būre
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liais ir šnekučiavomės apie išžygiavusius draugus, apie 
didžiules ir nepaprastas Raudonosios Armijos pergales 
fronte. Visus gaubė įsitikinimas, kad netoli brangiosios 
Tėvynės galutinis išvadavimas iš okupantų priespaudos, 
artėja hitlerinių grobikų galas. Visiems norėjosi išsišne
kėti, išsipasakoti savo svajones ir lūkesčius.

Pulkininkas Kazimieras, apsuptas draugų, stovėjo 
viduryje. Jis švelniai čiuptelėjo mane už alkūnės, pakvietė 
Stasį Matį, Mažąjį Mykolą ir nusivedė mus į žeminę.

— Draugai, — kalbėjo pulkininkas Kazimieras, — 
Raudonoji Armija atžygiuoja pas mus. Turime dar smar
kiau sukrusti, kad jos žygiavimas būtų spartesnis. Prieš 
mus dar daug kovinių uždavinių.

Po to pulkininkas Kazimieras įsakė Stasiui Mačiui ir 
Mažajam Mykolui su savo grupe palydėti „Žalgirio“ bri
gados vadą Antaną Ežerskį į baltarusių partizanų zoną, 
į Begomilio aerodromą.

Greitai bazę pasiekė siaubi žinia: Kosto Kalinausko 
vardo būrys lenkiškųjų nacionalistų sudaužytas, jo vadas 
Edvardas Taujėnas žuvęs, nelygioje kovoje kritę dar dvi
dešimt keturi partizanai.

Bazėn atėjo keli žmonės iš Kosto Kalinausko vardo 
būrio. Jie pranešė apie nelaimę.

Vasiljevas ir Berdnikovas papasakojo, kaip jie išgel
bėjo du sunkiai sužeistus Kosto Kalinausko vardo būrio 
partizanus. Vasilijus Beršakas, iššaudęs visus šautuvo 
šovinius ir smarkiai sužeistas, išsitraukė iš makščių pis
toletą, pridėjo jo vamzdį prie smilkinio ir stingstančiomis 
lūpomis ėmė kartoti senos rusų jūreivių dainos „Varia
gas” žodžius:

Draugai, prie pabūklų, visi į vietas. . .
Tuoj bus paskutinis paradas...
Be baimės, be gailesčio mūšį sutiks
Drąsus išdidusis „Variagas“. . .
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Atsišaudydami Vasiljevas ir Berdnikovas prišliaužė 
prie Beršako, paėmė iš jo revolverį ir, jau netekusį są
monės, išvilko iš kovos lauko. Jiedu išnešė ir partizaną 
Fadejų Kovalenką, taip pat labai rimtai sužeistą, nebe
galėjusį net pašliaužti.

Tačiau šiurpiausia atvykusių draugų pranešimo dalis 
buvo ta, kuri kalbėjo apie Kosto Kalinausko vardo būrio 
vado Edvardo Taujėno ir jo štabo žuvimą.

Nelygiame mūšyje su aštuoniais šimtais priešų iš ke
turiasdešimt šešių mūsų partizanų žuvo dvidešimt keturi,, 
o du buvo sunkiai sužeisti. Partizanai nukovė apie sep
tyniasdešimt priešų. Nemažas skaičius buvo ir sužeistų.. 
Valstiečių žodžiais, sužeistieji buvo vežami aštuoniolika 
vežimų, po tris-keturis kiekviename.

Vakare, kai stovykla aprimo, pulkininkas Kazimieras 
pasikvietė mane.

— Vladai! — tarė jis. — Pats matai, koks smūgis išti
ko mus. Bet Kosto Kalinausko būrys nemirė. Būrys turi 
gyventi ir keršyti okupantams-grobikams už mūsų liau
dies ašaras ir kraują. Keliauk į Kazėnų miškus ir vado
vauk būriui!

* * *

Kitą rytą man reikėjo išvykti iš bazės, surasti nuken
tėjusio būrio likučius, sucementuoti juos, papildyti nau
jais žmonėmis ir toliau kovoti. Tik dabar, kai reikėjo atsi
sveikinti su bičiuliais, kovojusiais beveik metus greta, 
supratau, kaip sunku juos palikti.

„Vilniaus“ būrys kovoje mane išauklėjo ir išugdė. 
Mūsų partinė vadovybė užgrūdino daugybę bebaimių 
liaudies kareivių-partizanų. Kiek daug šlovingų kovos- 
akimirkų praeityje! Supratau, kad daugelio „Vilniaus“ 
būrio draugų partizanų vardus atsiminsiu ligi paskutinės 
gyvenimo minutės. Nepamirštamos bus pavojų, pergalės
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džiaugsmo, negailestingų kovų su žiauriu priešu va
landos.

„Vilniaus“ būrys nuo 1943 metų birželio mėn. išugdė 
•dar du savarankius ir tvirtus kovos dalinius. Vienas 
jų — „Perkūnas“, kuriam „Vilniaus“ būrys davė dvide
šimt patyrusių partizanų, veikė Rūdninkų giriose, netoli 
Vilniaus. „Perkūno“ būriui vadovavo Juozas Bagdonas ir 
Vacys Šilas1. Nuo savo įkūrimo dienos (1943 m. rugsėjo 
mėn.) būrys išaugo, sudaužė penkiolika priešo traukinių, 
susprogdino kelis kilometrus geležinkelio, įvykdė daug ki
tų diversinių aktų. Antrasis iš „Vilniaus“ būrio gimęs par
tizaninis dalinys turėjo „Vytauto“ vardą. Jam vadovavo 
Kazys Viršila2. To dalinio bazė buvo Švenčionių apskri
tyje, Labanoro miškuose.

Augo ir mūsų brangusis „Vilniaus” būrys. Prade
dant kovą, mūsų buvo keturiolika žmonių, o 1944 m. kovo 
mėn. „Vilniaus“ būrį sudarė šimtas šešiasdešimt du par
tizanai, puikiai apginkluoti ir turį didžiulį kovos patyri
mą. Vien tik priešo ešelonų per nepilnus metus buvo su
daužyta dvidešimt keturi. O kiek okupantų buvo nukauta 
ir sužeista.

Ir ne tik „Vilnius“ augo. .. Augo ir stiprėjo „Už Tė
vynę“, „Audra“, „Pirmyn“, Adomo Mickevičiaus vardo, 
„Dainava“, „Mirtis vokiškiems okupantams“, „Kęstutis“, 
„Margiris“ ir kiti būriai.

Laikinai okupuotoje Tarybų Lietuvos teritorijoje knibž
dėte knibždėjo partizanų. Lenino—Stalino partijos vado
vaujama kova dėl lietuvių tautos išvadavimo stiprėjo ir 
darėsi vis grėsmingesnė okupantams ir buržuaziniams na

1 Vacys Šilas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Vacys Jusevi-
i LIS.

2 Kazys Viršila — slapyvardė. Tikroji pavardė — Kazys Štuike- 
vičius.
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cionalistams, pikčiausiems bei klastingiausiems lietuvių 
liaudies priešams.

Tarybų Lietuvos išvadavimo valanda sparčiai artėjo. 
Dėl to reikėjo dar labiau sustiprinti smūgius okupantams. 
Reikėjo stoti į paskutines lemiamas grumtynes su sužeis
tu, bet dar gaju, įsiutusiu, plėšriu, galutinai nepribaigtu 
priešu.

* * *

Kovo penkioliktą iš bazės išvyko nemažas partizanų 
būrys. Ėjome į Kazėnų girią. Krupauskas turėjo priimti 
„Žalgirio“ būrio vadovybę, brigados vadas Antanas Ežers- 
kis — sėsti j lėktuvą ir skristi Maskvon. Aš vedžiausi de
šimt partizanų, turėjusių būti pirmuoju Kosto Kalinausko 
vardo būrio papildymu.

Diena buvo skaisti, saulėta, kaip retai graži. Veidus 
glostė šiltas vėjas. Artėjo pavasaris.

Pamiškėje partizaniškai atsisveikinome su pasiliekan
čiais. Žygiuodami dažnai atsigrįždavome atgal ir maty
davome likusius bendros kovos draugus. Jie ilgokai stovė
jo prie seno ąžuolo ir stebėjo mūsų kelią.

Jau ilgokas kelio gabalas skyrė mus nuo Lietuvos par
tizaninio judėjimo centrinės stovyklos, kurią palikome 
šiandien, bet vis tebekeliavome per partizaninę zoną, mū
sų liaudies keršytojų krauju iškovotą ir ginamą nuo hit
lerinių grobikų.

Visų nuotaika buvo labai pakili. Tarpgiriuose ir miš
kuose skambėjo mūsų dainos. Stipriu ir lygiu tenoru už
traukia „Žalgirio“ brigados vadas Antanas Ežerskis:

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja.. .
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Prie antro posmo prisijungia daugiau kovos draugų. 
Dar garsiau sklinda daina:

Nuo Prūsų šalies,
Kaip sparnai debesies,
Padangėmis raitosi dūmai...

Dar tebeaidi miške dainos žodžiai, kai partizanas Ma
nsis Mykolas bosu pradeda savo mėgiamiausią dainelę:

Jau pražydo obelys ir kriaušės,
Išsisklaidė ūkanos plačiai,
Ir mergaitė ėjo į pakriaušę. ..

Nenori nusileisti ir Stasys Matis. Iš jo lūpų išgirstame 
visų partizanų tarpe populiarios dainelės žodžius:

Per pakalnes ir per slėnius 
Mes žygiuojame pirmyn,
Kad fašistus nugalėjus!

Ne vienas skardingo paupio ir miškingos paežerės 
apylinkių gyventojas, girdėdamas mūsų dainas, bet mūsų 
nematydamas, galėjo pamanyti, kad tai nerūpestingi jau
nuoliai, grįžtą iš vestuvinių vaišių. Fašistų okupuotų mūsų 
šalies rajonų kaimuose tuomet retai teskambėdavo links
mos ir laisvos dainos žodžiai.

Džiaugėmės, kad bolševikų partija, tarybinė liaudis 
pasitiki mumis ir paveda svarbius uždavinius. Didžiulės 
atsakomybės supratimas stiprino mus, kėlė drąsą, gaivi
no pasitikėjimą savimi, o visa tai veržėsi iš širdies skam
bia daina. Dar viena daina nesibaigdavo, o prasidėdavo 
kita. Garsiai skardėjo lietuvių ir rusų liaudies dainos...

Ypač įspūdingai suskambo Mykolo Kostiukovo pradė
tos dainos žodžiai:

f kovą stoki mirtiną,
Didžioji mūs šalie!
Fašizmo juodą slibiną 
Mes turim nugalėt...
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Išvykdami iš partizaninės stovyklos, jau žinojome apie 
Raudonosios Armijos pergalingas kovas prie Sevasto
polio, Odesos, ties Leningradu.

Tada džiūgavo visa tarybinė liaudis, nes didvyriškoji 
Raudonoji Armija puolė visame fronte ir naikindama vijo 
vokiškuosius fašistus, laimėjo stambiausias pergalės deši
niojo Dniepro kranto Ukrainoje.

Tomis dienomis kiekvienam sąmoningam piliečiui bu
vo aišku, kad artinasi fašistinių grobikų galas.

Mums, partizanams, dar ir todėl buvo džiugu, kad, 
dalyvaudami didžiulėje liaudies išsivadavimo iš fašistinių 
okupantų kovoje, galėjome prisidėti prie nekenčiamo prie
šo sutriuškinimo.

Popiete mūsų grupė pasiekė vietovę, kur neseniai buvo 
didžiulis Brusų kaimas, rėmęsis į Vileikos ir Postavų 
plentą. Dabar čia abiejose kelio pusėse stūksojo apgriu
vusios krosnys su gramozdiškais dūmtraukiais, išvirtusios 
tvoros, nudegusiomis šakomis obelys ir kriaušės, grasina
mai karksojo pajuodavę, suanglėję beržų, liepų, ąžuolų ir 
kitų medžių kamienai.

Niūrus sudeginto kaimo vaizdas prislėgė mus. Aplink 
jokios gyvybės, jokio garso: nei žmonių kalbų, nei vaikų 
krykštavimo, nei svirčių girgždėjimo, nei šunų lojimo, nei 
galvijų bliovimo, nei gaidžių giedojimo. Visa vietovė pri
minė kapinyną.

Maždaug kaimo viduryje, kur gatvė daro didžiausią 
įlinkį pietų kryptimi, ant apdegusio ąžuolo šakos kadarojo 
gandralizdžio liekanos — senos akėčios ar varteliai. Silp
no vėjo judinami, jie savotiškai girgždėjo, gailiai cypė. 
Apsidairėme. Beveik ties pačiu ąžuolu, ant kalnelio, buvo 
didžiulis pasagos formos kapinynas. Gražiai išrikiuoti 
kūpsojo viršum sniego žemučiai mediniai paminklai. Pa-
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niliilduose neįgudusią ranka padaryti įrašai bylojo apie šį 
luiiui!} ištikusią baisią nelaimę.

Stovėjome ir tylėjome.
Štai ką fašistai neša mūsų liaudžiai! — pasakė Sta- 

.ys Malis, dešinės rankos smiliumi rodydamas į kapinyną.
Truputį atokiau nuo plento buvo išlikęs nesunaikintas 

vienas vienintelis valstiečio namelis. Nespėjome atidaryti 
pirkios durų, kai du maži valstiečio vaikai klykdami palin
do palovėn. Senutė greit nušliaužė ir pasislėpė už kros
nies.

Šeimininkas pradėjo visus raminti:
Nebijokite, čia mūsų žmonės — partizanai!

Senukas Balachovičius papasakojo, kad Brusų kaime 
gyveno šimtai valstiečių, kurių daugelis buvo smulkūs ir 
neturtingi. 1943 metų rugsėjo mėnesio kaitrios dienos pa 
ryčiu vokiečiai apsupo Brusus, išžudė daug žmonių ir su 
degino visus trobesius.

I.ikę gyvi, savo žuvusių senelių, tėvų, brolių, seserų ir 
drangų atminimui pastatė paminklus. Kiekvienas antka
pis slepia ne vieną žmogų, bet dažniausiai visą šeimą.

Kodėl vokiečiai sudegino Brusus ir išžudė gyvento
mis? paklausėme valstietį.

Mūsų apylinkės žmonės tiesiog neapkentė okupan- 
lų. Hitlerininkams sunku buvo ne tik surinkti iš Brusų 
kilimo nepakeliamą duoklę, bet ir patiems pavojinga čia 
Irnnkytis, -— kalbėjo Grigorijus Balachovičius.— Jeigu 
vienas kitas kvaišas vokietukas pasirodydavo, tai Brusų 
apylinkėje baigdavo savo dienas. Daug mūsų kaimo vyrų 
ir moterų partizanavo. Praėjusių metų pradžioje atsibastė 
kažkoks perėjūnas siuvėjas, kuris, eidamas iš vieno kiemo 
I kilų, ketvertą mėnesių siuvo vyrams, moterims ir vai
kinus įvairius drabužius.
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— Tai tikriausiai buvo fašistų šnipas, — įterpė ne
kantraudamas Mykolas Kostiukovas.

— Niekam tada ir į galvą nedingtelėjo, kad paprastas 
siuvėjas galėtų būti fašistų šnipas, nes jį kai kurie paži
nojo kaip padorų žmogų, o ir jis pats visaip niekino hit
lerininkus ir juokėsi iš jų, — kalbėjo toliau valstietis.—- 
Seniems žmonėms pasirodė įtartinas didelis siuvėjo smal
sumas. Jis klausinėdavo kaimo žmones apie šį bei tą ir 
norėdavo viską žinoti. Kadangi siuvimo metu jis beveik 
niekur iš kaimo nebuvo išvykęs, tai žmonės juo pasitikėjo. 
Visi manė, kad siuvėjas, tur būt, pabėgęs iš miesto. Siuvė
jas apvilko visą kaimą ir atsisveikinęs iškeliavo. Niekas 
nesiteiravo, kur jis vyksta, lygiai kaip niekas nežinojo, iš 
kur atvyko.

Po kiek laiko kaimą užplūdo fašistai. Jie norėjo pas 
seniūną sušaukti kaimo gyventojų susirinkimą. Kvietė vy
rus ir moteris, ypač jaunimą. Tačiau mažai kas teatvyko. 
Okupantai pradėjo niršti. Jie buvo, matyt, pasirengę įvyk
dyti kažkokią viešą egzekuciją, nubausti neištikimuosius, 
o jaunimą išvežti katorginiams darbams į Vokietiją. Hit
lerininkai pradėjo skaityti kažkokį raštą, minėti okupan
tams „nusikaltusių“ kaimo gyventojų pavardes... Mūsų 
vyrai nebeiškentė ir ginklu pasipriešino. Iš krūmų ir laukų 
jie pradėjo šaudyti į hitlerininkus.

— Na, ir pasiuto fašistai. Jie padegamomis kulkomis 
apibėrė kaimą, šarvuotomis mašinomis laužė tvoras ir na
mus, traiškė žmones. Užvirė baisiausios kautynės, — tęsė 
su pagieža valstietis. — Moterys tiesiog nuogomis ranko
mis1 puolė vokiečius. Anastazija Balachovič, pamačiusi, 
kad fašistai jos giminaičio mažą vaiką įmetė į degantį 
namą, stvėrė kastuvą ir taip tvojo hitlerininkui per ma
kaulę, kad tas išvirto kaip meitėlis.

Okupantai visą dieną šaudė, padeginėjo, griovė trobe-
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sius, žudė žmones. Visur buvo pilna lavonų. Jaunesni pa
bėgo j artimiausią mišką ir prisijungė prie partizanų, o 
senius ir vaikus šaudė panamėse arba gyvus sudegino 
trobose ir daržinėse.

— Štai, žiūrėkite, kas beliko iš mūsų didelio kaimo, — 
baigė valstietis Balachovičius, rodydamas ranka išvarty
tas ir apdegusias tvoras, medžius ir styrančius dūmtrau
kius.

— O fašistų daug paklojote? — paklausė vienas parti
zanų.

— Hitlerininkai išsivežė kelis sunkvežimius lavonų ir 
sužeistų. Kai jie, bijodami partizanų apsupimo, išsidangi
no, o mes surinkome užmuštus ir sužeistus saviškius, tai, 
ką jūs pasakysite, sunkiai sužeistųjų tarpe radome ir siu
vėją hitlerininkų uniforma.

Mus apėmė didžiulis pyktis ir neapykanta žvėriškiems 
okupantams, kurie taip žiauriai pasielgė su ramiais kai
mo gyventojais.

Kiek tokių kaimų visoje Šalyje sunaikino vokiškieji gro
bikai, kiek jie nekaltų taikių mūsų Tėvynės žmonių nukan
kino ir nužudė — nesuskaityti!

Šiurpus Brusų kaimo gyventojų likimas kėlė baisius 
žmonių kankinimo vaizdus. Širdyje stiprėjo vienas troški
mas: mušti, mušti ir dar kartą mušti prakeiktuosius oku
pantus, kurie atsibastė j mūsų tarybinę Tėvynę, atnešė 
mums, mūsų seneliams, tėvams ir vaikams skurdą, vargą, 
nelaimes.

*  *  *

Apie antrą valandą po pietų mūsų grupė, susidedanti 
iš devyniolikos lietuvių partizanų, kurių tarpe buvo „Žal
girio” partizanų brigados vadas draugas Antanas Ežers- 
kis, pasiekė kitą partizaninį kaimą — Olsevičius.
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To kaimo gyventojai baltarusiai mus labai maloniai 
priėmė. Pats Olsevičių kaimas buvo už keleto kilometrų 
nuo Naručio miškų. Lietuvių ir baltarusių partizanams šis 
kaimas buvo mielas ir brangus. Čia visada buvo galima 
užtikti sustojusius partizanus. Šio nuostabaus kaimo vals
tiečiai buvo labai nuoširdūs, visada stengdavosi padėti 
kuo galėdami partizanams.

Vakare aplankėme keletą Olsevičių kaimo pirkių. Ne
reikėjo geros uoslės, kad pajustum šviežios ruginės duo
nos kvapą, nereikėjo didelio pastabumo, kad, pravėręs 
duris, pamatytum jaunas moteris, tvirtomis rankomis mai
šančias duonkubilyje tešlą, kuri paryčiu putliais raguo
liais keps krosnyje ir dar šilta pasieks partizanines sto
vyklas.

Olsevičių kaime beveik kasdien driekėsi pažemiu arba 
stačiai kilo aukštyn kūrenamų pirčių, kuriose maudydavo
si Naručio miškų partizanai, dūmai. Daug kur galima bu
vo pastebėti, kaip mikliose rankose švysčioja adata ar yla, 
išgirsti siuvamos mašinos duslų čeksėjimą ir pamatyti 
šalia gulinčius baltinių, įvairių drabužių, slepiamos spal
vos apsiaustų krūvas, gausybę naujų ir senų batų. Visa 
tai buvo partizanams!

Tame kaime dažnai būdavo daromi valstiečiams politi
niai pranešimai, į kuriuos gausiai atsilankydavo plačios 
apylinkės gyventojai, ypač jaunuomenė. Pranešimus dary
davo partizaninių brigadų politiniai vadovai, vadai, komu
nistai, komjaunuoliai ir aktyvistai. Ne mažiau valstiečių 
sutraukdavo ir įvairių partizaninių dalinių saviveiklos pa
sirodymai, ypač koncertai, o taip pat trumpi vaidinimai, 
dzinguliukai, kuriuose būdavo pajuokiami okupantai. Po 
tokių vaidinimų ilgai užtrukdavo nesibaigią plojimai ir 
šūksniai: „Pakartoti Pakartoti”

Nenutrūkstamas kultūrinis ir politinis bendradarbiavi
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mas tarp partizanų ir valstiečių vyko visą laiką ir vi
suose kituose arčiau partizaninės zonos esančiuose kai
muose ir vienkiemiuose. Ypač įspūdingi buvo baltarusių 
partizanų Vorošilovo vardo brigados atliekami saviveikli
niai koncertai, vaidinimai.

Kaimo gyventojai nekentė fašistų ir laukė jų išvijimo. 
Dėl to valstiečiai taip artimai susidraugavo su tarybiniais 
partizanais, o partizanai gerbė valstiečius. Partizanai, ži
nodami valstiečių jausmus ir nuotaikas, stengėsi visaip 
jiems padėti, ginti juos nuo hitlerininkų savivaliavimo ir 
žadinti juose geresnės ateities viltį.

Siame tarybiniame kampelyje dažnai svečiuodavosi 
pogrindinių partinių organizacijų ir partizaninių dalinių 
vadovai.

Olsevičių kaime išsiskirstėme po valstiečių pirkias. Čia 
truputį pasilsėjome, užkandome, pasišnekučiavome su 
žmonėmis. Valstiečių ilgai nereikėjo prašyti, kad pakin
kytų į roges savo arkliukus ir pavėžėtų mus keletą kilo
metrų per gilų sniegą.

Netrukus atėjo į trobą, kurioje ilsėjomės, valstiečių 
išrinktas seniūnas Vladas Bobrovičius ir pranešė, kad de
šimts rogių jau laukia. Po pietų išvykome iš Olsevičių, 
pasukdami Kazėnų miškų link.

Važiuodami dažnai sutikdavome pavienius ir grupė
mis traukiančius partizanus, kurie vyko į Naručio miškus. 
Mes truputį stabtelėdavome ir klausinėdavome juos, kas 
gero girdėti ir ar galima vidurdienį toliau keliauti. Jie 
draugiškai papasakodavo, kad aplink per keliolika kilo
metrų kaimuose gausu baltarusių partizanų, o hitlerinin
kai čia nedrįsta net kojos įkelti.

Po keleto valandų mūsų rogės nušliuožė maždaug pen
kiolika kilometrų gerai išvažinėtu keliu. Tada pirmą kartą 
pajutau, ką reiškia dienos metu keliauti. Toks malonumas
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mums retai tepasitaikydavo, nes dažniausiai keliaudavo
me naktimis. Dieną vienu akies žvilgsniu galima aprėpti 
visą apylinkę, viską pamatyti.

Mūsų voros priešakyje, maždaug už trijų šimtų metrų, 
važiavo apsiginklavę automatais žvalgai. Likusi vilkstinė, 
esant keliolikos metrų atstumui tarp rogių, sekė iš paskos. 
Priešakinėse rogėse sėdėjome trise: aš, Stasys Matis ir 
„Žalgirio” brigados vadas Antanas Ežerskis.

Kelias rangėsi miškais ir tarpumiškiais.
Arkliai lengvai kiceno lauko keliu, kai maždaug už ki

lometro nuo mūsų, iš eglyno pakraščio, staiga išniro kele
tas rogių, kuriose sėdėjo po daug žmonių. Net per didoką 
atstumą pastebėjome, kad ten yra ginkluoti vyrai.

—- Draugai, fašistų policija! — suriko, berods, pirma
sis Aleksejus Zaikovas.

— Štai jums ir riestainis! O sakė, kad per penkiolika- 
dvidešimt kilometrų čia nesutiksi frico, — prakošė pro 
dantis Mažasis Mykolas.

Nedidelis malonumas dienos metu susitikti su hitle
rine policija, o ypač dabar, kai buvome daug kartų bloges
nėje padėtyje. Fašistai buvo miške, o mes gryname lauke. 
Pasirinkimas jau nulemtas!

Antanas Ežerskis duoda komandą visiems šokti iš ro
gių, o valstiečiams apgręžti arklius ir dumti į šalį.

Sugulėme ant sniego. Apsidairiau ir apžiūrėjau vieto
vę. Dešinėje — lygus laukas, o iš kairės pusės — dauba, 
kuri kreivodama vingiuojasi į tą patį mišką, iš kurio pasi
rodė įtartinos rogės. Gynimosi ir puolimo planas aiškus. 
Pasitarėme. Nuomonės sutapo. Pasiskirstėme pareigomis.

Puolimo nepradedame. Tegu fašistai išlenda iš miško 
ir puola mus per lauką. Iki jie priartės, pusės nebeliks. Jei
gu jie žino daubą ir čia laukė, norėdami mus užpulti, tai
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gali prislinkti prie mūsų. Tada mūsų padėtis pablogės — 
turėsime gintis plyname lauke.

Jeigu čia netikėtas susitikimas, jie daubos nežino, tai 
mes, palikę apsaugai keletą žmonių dabartinėje vietoje, 
dauba pasitrauksime į mišką. O miške fašistams mūsų 
neįveikti!

Žvelgiame į pamiškę. Ten — nė gyvos dvasios. Rogės 
su ginkluotais vyrais grįžo į mišką. Laukiame, kas bus 
toliau. Praeina dešimt minučių, penkiolika, praeina pusva
landis, o kaip ilgai teks laukti — nežinia. Niekas nešaudo 
ir nepuola. Toks laukimas dar daugiau veikia mus.

— Einu lažybų iš dėžutės cigarečių — fašistai pabė
go ,— juokdamasis sako Kostiukovas. — Kas su manimi 
lažinsis?

Ivanas Vinokurovas stato dvi dėžutes.
Tuo pačiu metu iš miško išeina vyras ir drąsiai žygiuo

ja mūsų link.
— Fricai sumanė dar kažkokias išdaigas? — klausia

mai prataria Antanas Ežerskis.
— Velniai juos griebtų! — atsako Krupauskas.
Prisiartinęs per šimtą metrų, nepažįstamasis sušunka

iš pradžių baltarusiškai, o paskui lietuviškai:
— Vorošilovo vardo brigados partizanai siūlo jums, 

fašistinei policijai, pasiduoti!
Štai kaip reikalai susiklostė! Mums siūlo pasiduoti. Iš 

karto dar įtariame, kad ir čia gali būti fašistų pinklės.
Pasitarę pasiunčiame Aleksejų Zaikovą į mišką. Vis

kas greitai paaiškėja.
Džiaugėmės sveikindamiesi su baltarusių partizanais. 

Sį kartą nebuvo išeikvotas be reikalo nė vienas šovinys, 
abiejų pusių partizaninės vadovybės šaltumo ir apdairu
mo dėka išvengta aukų.
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— Po šimts velnių, taip ir neteko susikibti su fašis
tais, — juokavo lietuvių ir baltarusių partizanų būryje 
Mažasis Mykolas. — Na, draugai Kostiukovai ir Vinoku- 
rovai, duokite čia cigaretes!

Нг Ц : sje

Palikome miško supamą Misiūnų kaimą. Dešinėje pu
sėje sutvisko Dagilių ežeras. Žingsniuodami paežere, 
greit atsidūrėme Dagilių kaime. Užsukome j pirmą kraš
tinį kiemą. Ir šiame kaime jautėmės visiškai saugiai, nes 
čia dar buvo partizanų zona, geriau sakant, tos zonos 
paskutinės apylinkės.

Dagiliuose gerokai pasilsėjome. \ pirkią, kurioje susto
jome, ateidavo valstiečiai ir apiberdavo įvairiais klausi
mais. Čia užtrukome iki vėlyvo vakaro. Visiškai sutemus, 
valstiečiai pakinkė ketvertas roges, kad pavėžėtų „Žalgi
rio” brigados vadą Antaną Ežerskį ir jį lydinčius šešis 
partizanus.

Su Antanu Ežerskiu kartu keliavo Stasys Matis, o taip 
pat lakūnas Ivanas Novikovas, kuris prieš porą mėnesių 
buvo pabėgęs iš vokiečių nelaisvės. Tarybinis lakūnas ne
rimavo užnugaryje; žemėje jis jautėsi kaip girių paukštis 
ankštame narve, troško iš padangių ties Berlynu ar Ke- 
nigsbergu vėl smogti fašistams ir nesulaikomai veržėsi 
į savo aviacijos junginį.

Sis drąsus lakūnas, būdamas vokiečių nelaisvėje, matė, 
kaip žiauriai hitlerininkai kankino, tyčiojosi iš tarybinių 
karo belaisvių, kaip varė juos prie sunkiausių darbų ir ma
rino badu.

Belaisviai kasdien šimtais mirdavo nuo kankinimų ir 
nepakeliamo darbo, ligų ir bado.

Atvykęs pas partizanus, lakūnas Novikovas buvo nepa
našus į žmogų: sudriskę skarmalai karojo ant jo,
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patsai visiškai sunykęs — tik oda ir kaulai, akys įdubu
sios, veidas pageltęs.

— Bombarduojant Kenigsbergą, mano lėktuvas buvo 
pašautas, su kovos draugais turėjau iššokti iš jo. Leidžian
tis vėjas mus išsklaidė. Pasiekęs žemę, negalėjau rasti 
draugų. Koks jų likimas — nežinau. Pats patekau į hitle
rininkų rankas. Fašistai pirmiausia pareikalavo, kad pa
pasakočiau viską apie Raudonąją Armiją, ypač tarybinę 
aviaciją. Kai atsisakiau tai padaryti, jie negailestingai 
sumušė ir įmetė į drėgną rūsį ir ten laikė, neduodami val
gyti, beveik visą savaitę.

Užuot davę valgyti, fašistai pradėjo klausinėti apie 
nuotaikas Raudonojoje Armijoje. Aš tylėjau. Hitlerinin
kai griebėsi naujų gudrybių. Jie nusivedė mane į liuksu
sinį slaptosios policijos restoraną, vaišino degtine, alumi, 
vynu, davė puikiai pavalgyti, siūlė krūvas pinigų, atvedė 
net jauną apkūnią vokietę — vienu žodžiu, ko tik nori, 
tik būk atviras ir kalbus.

Fašistai, be abejojimo, manė, kad pasigersiu ir pradė
siu viską taukšti. Tačiau ir tai jiems nepasisekė. Teisybė, 
tą vakarą jie mane paliko ramybėje, tur būt, manydami, 
kad aš nusilakiau kaip vokietis.

— Kitą dieną vėl pakartojo tą patį, bet tylėjau. Tai, 
matyti, nepaprastai sudomino hitlerininkus. Jie stengėsi 
visokiais būdais ir visokiomis priemonėmis mane iškvosti, 
kasdien vis kitaip tardydami ir kankindami.

Buvę su manimi tarybiniai karo belaisviai pasakojo, 
kad hitlerininkai, betardydami ir bekvosdami belaisvius 
Kenigsbergo stovykloje, nukankino šimtus tarybinių karių.

Kuo toliau, tuo buvo aiškiau, kad tėra du keliai: mir- 
tis ar pabėgimas. Man pavyko pabėgti:

Sis drąsus lakūnas, būdamas vokiečių nelaisvėje, suge
bėjo paslėpti ir išsaugoti nuo visokių kratų, net ir tais at-
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vėjais, kai buvo visiškai išrengiamas, VKP(b) partinio 
bilieto dalį, kurioje įrašyta pavardė, vardas, tėvo vardas, 
numeris ir antspaudas, o taip pat Raudonosios Vėliavos 
ordiną.

Draugas Ežerskis turėjo skristi lėktuvu iš Begomilio 
miškų į Maskvą, kad nuvežtų svarbius dokumentus Lietu
vos partizaniniam štabui. Tuo pačiu lėktuvu turėjo išskris
ti ir Novikovas. Juos lydėjo lietuvių partizanų grupė, va
dovaujama Stasio Mačio, kuris ne kartą buvo keliavęs 
šiomis vietovėmis, nešiojęs įvairius labai svarbius doku
mentus.

Antano Ežerskio palydovų tarpe buvo ir Mažasis My
kolas, sumanus, judrus, malonus vyrukas, geras ryšinin
kas, dar gana jaunas — gimęs 1921 m. Kėdainiuose. Jo 
tėvas buržuazijos valdymo laikais skurdo kaip ir kiti dar
bininkai, o jis pats ruošėsi būti siuvėju. Mykolo tėvas mirė 
1933 m., o motiną, seserį ir brolį nužudė vokiškieji oku
pantai.

Mažasis Mykolas 1940 m. įstojo į komjaunimą, o 
1942 m. į VKP(b) eiles. Prieš Didįjį Tėvynės karą dirbo 
Kėdainių apskrities komjaunimo komitete. Tėvynės karo 
pradžioje jis kovojo Raudonojoj Armijoj.

1942 m. rudenį su lietuvių grupe Mažasis Mykolas per
ėjo frontą ir pateko į priešo užnugarį. Besiorganizuojant 
įvairiuose Lietuvos kampeliuose partizanams, jis palaikė 
nuolatinius ryšius tarp partizanų vadovybės ir Švenčionių, 
Utenos bei Zarasų apskričių partizaninių dalinių.

Mažasis Mykolas dalyvavo vieno ešelono, šešių sunk
vežimių ir kelių tiltų sprogdinime, o taip pat įvykdė kitus 
diversinius uždavinius. Kartu su Kaziu Viršila jis buvo 
pasiųstas su svarbiais dokumentais į Maskvą, iš kur atve
žė mūsų partizanams valstybinius apdovanojimus.
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Mažasis Mykolas mėgdavo pasakoti apie lankymąsi 
Maskvoje:

— Mus kvietė į fabrikus ir mokyklas, kolūkius, kur 
darbininkams, mokiniams, studentams ir valstiečiams 
pasakojome apie mūsų brangiąją Tarybų Lietuvą, apie jos 
liaudies kovas ir kančias, apie partizanų žygius. Visi mus 
laikė broliais ir nepaleisdavo, kol nepapasakodavome vis
ko ir apie viską.

— Jus, draugas Ežėrski, dar geriau priims Maskva! 
Pamatysite, kokie ten malonūs žmonės! — baigė pasakoti 
Mažasis Mykolas.

Labai sunku buvo skirtis su Antanu Ežerskiu. Visa 
musų grupė pasisiūlė lydėti jį į partizaninį aerodromą, bet 
brigados vadas pasakė:

— Dėkoju jums, brangieji bičiuliai, bet pagalba nerei
kalinga. Mums negresia jokie ypatingi pavojai. Jūs, drau
gai, vykite greičiau į savo vietas ir naikinkite priešus.

Vėlyvą naktį spaudėme rankas rogėse sėdinčiam briga
dos vadui ir jo palydovams.

Netrukus slenkančias į rytus roges paslėpė nakties 
tamsa.

* * *

Paryčiu mūsų grupė susitiko prie Ožarių kaimo tris 
partizanus. Greitai su jais susipažinome ir papasakojome, 
kas esame ir kur keliaujame. Tuomet jie pasiūlė užsukti į 
kaimą.

Vienas partizanas buvo ginkluotas automatiniu šau- 
lilvu, o likusieji turėjo Degteriovo kulkosvaidžius. Paaiš
kėjo, kad kaime yra apsistojęs baltarusių partizanų Gaste- 
lo vardo brigados būrys. Šiam koviniam būriui vadovavo 
Aleksandras Orlovskis.

Draugai baltarusiai mus maloniai sutiko ir pasiūlė pa
viešėti, paaiškindami, kad čia negresia joks pavojus. Vo
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kiečiai retai atsilanko, o atsilankiusieji ne visada išneša 
sveiką kailį.

Mielai sutikome pasilsėti pas draugus baltarusius, nes 
buvome gerokai pavargę, o lauke neatlyždamas spaudė 
kovo mėnesio šaltis.

Nuvykome į baltarusių partizanų štabą, kuris buvo pa
čiame Ožarių kaimo viduryje. Draugiško pokalbio metu 
susipažinome su būrio vadu Aleksandru Orlovskiu, ant 
kurio krūtinės spindėjo Lenino ir Raudonosios Vėliavos 
ordinai. Tai buvo tvirtas, aukšto ūgio, stambaus sudėjimo 
ir labai žvalių akių vyras. Jis papasakojo apie savo būrio 
narsius ir drąsius kovotojus, kurie atliko daug kovinių 
uždavinių prieš vokiškuosius grobikus.. . Draugas Or- 
lovskis pasisakė pažįstąs ir mūsų vadus.

Vėliau jis mums papasakojo, kad baltarusių partizani
nė brigada neatsitiktinai turinti Gastelo vardą. Tas var
das yra brangus kiekvienam mūsų Tėvynės sūnui.

Jaunuolis Gastelo — drąsus stalininės epochos lakū
nas, būdamas sunkiai sužeistas, savo degantį, pilną bom
bų lėktuvą nukreipė tiesiog į vokiškųjų tankų koloną, 
naikindamas ją ir pats žūdamas drąsiųjų mirtimi už liau
dį, už brangią Tėvynę.

— Toks buvo narsusis tarybinės liaudies sūnus Gaste
lo. Mūsų garbingoji bolševikų partija ir tarybinė vyriau
sybė už narsumą ir drąsumą suteikė jam Tarybų Sąjun
gos Didvyrio vardą, — kalbėjo Aleksandras Orlovskis. — 
Mūsų brigada pasivadino šio drąsaus ir narsaus kario 
vardu ir naikina fašistinius galvažudžius.

Atsakydamas būrio vadui Aleksandrui Orlovskiui, pa
pasakojau, kad nemažą indėlį į bendrą kovos reikalą įne
šė ir lietuviškųjų partizanų junginiai, kurie drąsiais smū
giais naikina hitlerininkų įgulas, sprogdina karinius eše
lonus, degina tiltus, ardo ryšius.
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Orlovskis tęsė pasakojimą apie savo brigados kovinę 
veiklą:

— Gastelo brigada susprogdino keturiasdešimt du 
priešo ešelonus, o dešimt ešelonų apšaudė prieštankiniais 
šautuvais ir kulkosvaidžiais. Baltarusių partizanai taip 
pat sunaikino eilę karinių objektų ir nukovė nemaža vokie
čių kareivių ir karininkų.

Brigadoje ypač pasižymėjo Borisas Carikovas, nuver
tęs ne vieną priešo ešeloną, vykusį į frontą su tankais, 
sviediniais, šaudmenimis ir gyvąja jėga.

Jis jau pirmosiomis Didžiojo Tėvynės karo dienomis 
savo noru paliko gimtąją Rozajevkos geležinkelio stotį ir 
prisijungė prie Gastelo vardo partizanų dalinio.

Boriso Carikovo tėvas, atsisveikindamas su savo sep
tyniolikamečiu sūnumi, palydėjo šiais žodžiais: „Eik, bran
gus sūneli, ir be gailesčio mušk vokietį. Negrįžk į namus 
tol, kol bent vienas okupantas bus mūsų šventoje žemėje! 
Aš nesitrauksiu iš Rozajevkos ir čia, tavęs laukdamas, ko
vosiu kiek galėdamas prieš fašistinius grobikus!”

Sūnus neapvylė savo mylimojo tėvo ir parodė nepa
prastą drąsą, narsumą ir pasiaukojimą.

— Broliai lietuviai, — kalbėjo toliau Aleksandras Or
lovskis, — noriu papasakoti jums kai ką iš Boriso Cariko
vo gyvenimo.

Kai Borisas Carikovas atėjo pas partizanus, jis buvo 
liesutis, išblyškęs, nedidukas, šviesiais vaikiškais plaukais 
ir giliomis mėlynomis akimis berniukas.

Mūsų vadovybei iš karto atrodė, kad berniukas partiza
nams bus sunkenybė. Tačiau jo nepriimti nebuvo galima. 
Borisas taip tiksliai ir įtikinamai išdėstė savo norus, kad 
niekas neabejojo berniuko drąsa ir sumanumu. Jis labai 
greit susidraugavo su partizanais. Kiekviena partizanų 
grupė, ruošdamasi į žygį, norėdavo pasiimti Borisą, nes
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jis mokėdavo nepastebėtas prišliaužti prie geležinkelio 
bėgių, ginklų sandėlio, policijos būstinės ir, pakišęs sprog
menis, vikriai pasitraukti. Greitai Borisas Carikovas pasi
darė vienu sumaniausių ir energingiausių partizanų.

Partizaninio judėjimo pradžioje, kai didžiausias mūsų 
dėmesys buvo nukreiptas j glaudžių ryšių užmezgimą su 
vietos gyventojais, partizanams prijaučiančiųjų išaiškini
mą, partizaninių ryšininkų, stebėtojų organizavimą, ap
lamai, visos aplinkos stebėjimą, tada Borisas Carikovas 
beveik vienas išžvalgė Molodečno—Polocko geležinkelio 
ruože keturiasdešimt kilometrų kelio tarp Kniahinino— 
Kživičės—Budslavo stočių.

Borisas Carikovas surado daug partizanams prijau
čiančių valstiečių ir ryšininkų Kživičės valsčiaus Mickevi
čių, Kiržino, Osovo, Vyčeskų ir Koreniščės kaimuose, ku
rie yra miškingose ir pelkėtose vietose j vakarus nuo Mo
lodečno—Polocko geležinkelio linijos.

Kai buvo ištirta apylinkė, suorganizuoti ryšininkai, 
Kživičės valsčiuje pradėjome sprogdinti fašistų karinius 
ešelonus. Vienos dienos ankstyvą rytmetį Borisas Cariko
vas atėjo į partizanų štabą su dviem truputį už jį vyres
niais vaikinais ir paprašė tuos vyrukus priimti į partiza
nus, nės jie praėjusią naktį trise susprogdinę fašistinį 
traukinį.

Tą pačią dieną paaiškėjo, kad tikrai ties Osovo pelkė
mis nuo aukšto pylimo buvo nuverstas ir susprogdintas 
didelis karinis ešelonas. Teko sutikti su Boriso Carikovo 
prašymu — vaikinus priėmėme į partizanus.

Kad ir nepaprastai budriai fašistai saugojo geležinkelį, 
mūsų partizanai, Boriso Carikovo vedami ir, galima saky
ti, vadovaujami, vietos gyventojų remiami, dar ne kartą 
susprogdino net dienos metu priešo ešelonus ties Osovo 
pelkėmis ir Koreniščės kaimu.
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Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos vyriausybė 
aukštai įvertino Boriso Carikovo nuopelnus, suteikdama 
jam Tarybų Sąjungos Didvyrio vardą. Šaunusis partiza
nas dar atkakliau kovojo ir naikino prakeiktuosius gro
bikus.

Baigdamas pasakoti, Aleksandras Orlovskis pasakė,, 
kad 1944 metų pradžioje, kai artinosi baltarusių žemių 
išvadavimas iš vokiškųjų grobikų rankų, Borisas Cariko- 
vas žuvęs kautynėse su priešu.

Visi pokalbyje dalyvavę partizanai nulenkė galvas, 
prisiminė žuvusius didvyriškos kovos draugus.

Tylą nutraukė skambus ir aiškus Ivano Berdnikovo 
balsas:

— Didvyriškai žuvusiųjų draugų prisiminimas ir šim
tų nekaltai nukankintų mūsų tėvynainių kraujas šaukia 
mus į mirtiną kovą prieš hitlerinius okupantus. Baltarusių 
ir lietuvių partizanų pareiga atkeršyti fašistiniams grobi
kams už jų piktadarybes!

Susikaupimo tylą nutraukė staiga atbėgęs vienas sar
gybinių. Jis pranešė apie pavojų.

Skubiai stvėrėme ginklus. Būrio vadas Aleksandras 
Orlovskis davė pavojaus ženklą visam junginiui. Greitai 
užėmėme netoli buvusius nuolatinius apkasus. Visame kai
me kilo sambrūzdis. Buvo matyti, kaip iš įvairių trobų bė- 
go partizanai į kovos pozicijas. Valstiečiai taip pat griebė
si ginklų ir skubėjo stoti į kovą šalia partizanų. Ne taip 
lengva priešui užklupti!

Tuo metu nuo Dunilovičių pusės, iš nedidelio miškelio, 
staiga pasirodė pilnas vokiečių kareivių sunkvežimis, kurį 
sekė bent dešimts rogių. Jose taip pat sėdėjo vokiečiai.

Kelias greitai pasisuko lygiagrečiai su kaimo gatve. 
Visos rogės buvo mums labai gerai matomos. Jeigu tada 
būtų buvęs duotas ženklas šauti, tai vargu ar kas nors iš
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važiavusių būtų likęs gyvas. Taikyti mums pozicijos buvo 
labai geros. Visi nekantraudami laukė ženklo pradėti šau
dymų.

Tačiau baltarusių partizanų vadovybė buvo kantri ir 
santūri. Ji laukė, norėdama prisileisti priešą dar arčiau, 
kad galėtų jam smogti visa jėga. Kolona gana greit slinko 
pirmyn. Rogės vijosi priešakyje riedantį sunkvežimį, ir 
nuotolis tarp mūsų ir vokiečių kaskart mažėjo.

[tampa nepaprastai padidėjo. Atrodė, kad automatai 
patys pradės šaudyti.

Tuo metu būrio vadas Orlovskis atidžiai sekė pro žiū
roną priešą. Jam, matyt, kilo abejojimas, nes jis staiga 
prašneko:

■— Kažkas įtartina. Tokiomis menkomis pajėgomis čia 
vokiečiai niekada nesitranko.

Staiga iš sunkvežimio paleidžiamas sutartinis šūvis: 
„Savi!” Antrą kartą paleistas iš vilkstinės atpažinimo šū
vis galutinai išsklaidė abejojimus.

Aplink pasigirdo šauksmai:
— Valio! Valio!
Ir kaip keista. Tai buvo visiškai ne vokiečiai, bet bal

tarusiai — Gastelo vardo brigados dalinio partizanai, ku
riems vadovavo Jevgenijus Kolcovas.

Daliniui pavyko likviduoti stambią vokiečių grupę. Ant 
plento tarp Glubokajos ir Dunilovičių baltarusių partiza
nai sudaužė kelis fašistų sunkvežimius, o vieną sveiką 
mašiną atgabeno į bazę. Rogės buvo prikrautos maisto, 
ginklų, drabužių — tai buvo gerokas grobis.

Hitlerininkai vežėsi pusę maišo geležinių kryžių savo 
kariams, ir tie kryžiai atiteko į partizanų rankas.

Gana vikriai iš sunkvežimio iššoko kresnas, mažo ūgio 
vyras ir greitai atraportavo būrio vadui:

240



— Jūsų duotą uždavinį įvykdėme! Vokiečiai sunaikin
ti! Štai grobis!

Aleksandras Orlovskis karštai pabučiavo raportuotoją, 
dalinio vadą Kolcovą, ir nuoširdžiai padėkojo visiems par
tizanams už sėkmingą uždavinio įvykdymą.

* * *
Mūsų grupė nutarė daugiau nebegaišti nė vienos mi

nutės ir žygiuoti pirmyn, nes priešakyje kelias buvo išva
lytas. Ką tik grįžę Lučaikos upės pakraščiais baltarusių 
partizanai pranešė, kad dešimtį kilometrų galima keliauti 
be mažiausio pavojaus dienos metu.

Ožarių kaimo valstiečiai ketveriomis rogėmis pavėžėjo 
grupę Kazėnų miškų kryptimi. Prieš mus buvo gana sun
kus uždavinys — prasiskverbti ne mažiau kaip dvidešimt 
penkis kilometrus pavojingu keliu, o toliau jau dunksojo 
Kazėnų miškai — antroji partizanų zona, mūsų atramos 
taškas.

Pakeliui reikėjo pereiti geležinkelį, einantį iš Vilniaus 
į Polocką, tarp Postavų ir Adutiškio stočių. Vokiečiai šį 
kelią gana stipriai saugojo nuo liaudies partizanų.

Apie antrą valandą nakties, esant šaltam ir vėjuotam 
orui, atsidūrėme maždaug per porą kilometrų nuo geležin
kelio. Atleidome valstiečius vežėjus, o patys grandine slin
kome prie geležinkelio, norėdami nepastebėti jį pereiti.

Su savimi turėjome dvidešimt penkis kvadratinius ga
balus sprogstamosios medžiagos, po keturis šimtus gramų 
kiekvieną, ir paruoštus sprogdintuvus. Buvome iš anksto 
nutarę, jei pasitaikys gera proga, panaudoti sprogstamąją 
medžiagą ir padėti, taip sakant, kertinį akmenį tolesnei 
naujai persiorganizavusių Kosto Kalinausko vardo ir 
„Žalgirio” būrių veiklai.

Apie trečią valandą nakties, labai iš lėto sėlindami, kad 
neatsidurtume prieš vokiečių atramos punktą, persikėlėme
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į kitą geležinkelio pusę. Įsakiau vieniems partizanams at
sigulti su paruoštais ginklais ir saugoti, o kitiems pasiimti 
po tris keturis sprogdintuvus. Sugulėme ant sniego. Ge
rai apsižvalgėme j visas puses ir įsižiūrėjome į tamsą. 
Aplinkui nepastebėjome nieko įtartino. Naktis buvo labai 
tamsi. Danguje visiškai nesimatė žvaigždžių. Vėjas kaukė 
ir cypė telefono laiduose. Daugiau jokių garsų. Į vakarus 
nuo mūsų iš miškelio pakilo keletas raketų.

Hitlerininkai daugiausia saugodavo geležinkelį miš
kuose, o mes buvome gryname lauke.

Vladas Šankinąs ir Kostas Sokurovas kiūtėjo prie kul
kosvaidžio, o mes, dešimt partizanų, kurių tarpe buvo 
„Žalgirio” būrio vadas, prišliaužėme geležinkelio sankasą 
ir pradėjome minuoti bėgius. Po keleto minučių kiekvienas 
partizanas buvo padėjęs prie bėgių po du-tris užtaisus. 
Tuojau, man įsakius, buvo uždegti padegamieji vamz
deliai.

Paskubomis traukėmės nuo geležinkelio, kur aidėjo 
sprogimų kanonada. Si muzika maždaug penkiolika minu
čių džiugino mus ir greitino žingsnius.

— Mes dar čia grįšime, — pasakė Sokurovas, — ir su
sprogdinsime ne tik bėgius, bet nuversime ir ešelonus!

Vos tik nutilo sprogimai, fašistai iš kairės ir dešinės 
pradėjo šaudyti iš sunkiųjų kulkosvaidžių padegamomis 
kulkomis, kurios apšvietė visą geležinkelio ruožą.

Mes tuo metu buvome jau tolokai nuo geležinkelio 
sankasos ir labai stebėjomės vokiečių kvailumu. Jie netvar
kingai ir be tikslo šaudė į visas puses. Geležinkelio ruožas 
taip pat buvo apšviečiamas raketomis. Šaudymas nesiliovė 
beveik iki paryčio. Vienodu atkaklumu ir be tikslo jie tra
tino, eikvojo šovinius, o mes ramiai žygiavome Kazėnų 
miškų link. Vokiečiai, matyti, labai bijojo tarybinių parti
zanų antpuolio ir kėlė triukšmą, drąsino save.
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Už trejeto kilometrų nuo geležinkelio ruožo buvo nedi
delis Sivcų kaimelis. Mes pažadinome valstiečius. Jie, mū- 
ij prašomi, pakinkė penketą rogių, kuriomis nuvažiavome 

apie penkiolika kilometrų. Paryčiu atsidūrėme Vilkų kaime 
(Vidžių rajone, Vitebsko srityje). Šis kaimas stovėjo prie 
Disnos upės. Partizanai čia visuomet persikeldavo. Tačiau 
šiame kaime dienoti buvo pavojinga, nes jis driekėsi pa
upiu, o fašistams užpuolus, būtume prispirti prie Disnos, 
per kurią persikelti ne taip jau lengva.

Iki aušros nusprendėme persikelti, o ten, kitoje pusėje, 
už poros kilometrų jau Kazėnų miškai, kuriuose buvo daug 
lietuvių ir baltarusių partizanų.

— Labai gerai prisimenu, — kalbėjau savo naujie
siems draugams, — kaip 1943 m. liepos mėnesį šio kaimo 
valstiečiai mane su „Vilniaus” būrio vadu Stasiu Grigu ir 
kitais partizanais perkėlė per upę.

Partizanai Berdnikovas ir Šankinąs išžvalgė paupį.
I .1 ivclio niekur nebuvo matyti.

Maždaug po pusvalandžio vienas kaimietis atsiyrė lai
veliu, kuris buvo slepiamas nuo hitlerininkų ir naudoja
mas partizanų reikalams.

Grupėmis po du-tris žmones kėlėmės į kitą pusę. Kel- 
lis per upę buvo gana pavojinga, nes laivelis buvo blogas, 
nuolat leido vandenį. Upės pakraščiai buvo užšalę, tik 
pačiu viduriu tekėjo vanduo. Persikelti pavyko.

Kitoje upės pusėje nebuvo jokio pavojaus, todėl ramiai 
galėjome pasilsėti ir apgalvoti tolesnę kelionę. Visi šių 
apylinkių valstiečiai gerai sugyveno su lietuviais ir balta
rusiais partizanais, rėmė juos...

Netoli Disnos, maždaug per d ve j etą-trejetą šimtų met
rų nuo kranto, stūksojo keletas trobesių, kurių hitlerininkai 
nesudegino, kai 1942-1943 metais, blokuodami Kazėnų 
miškus, naikino beveik visus apylinkės kaimus.



Trobelės, kurioje apsistojome, šeimininkas Konstanti
nas Ivanovas buvo senas ir neturtingas žmogus. Ivano
vams padėdavo Kazėnų miškų partizanai, nes jų šeima tai
sė partizanams batus, lopė drabužius, skalbė baltinius, 
taip pat malė grūdus ir kepė duoną. Kalbėdamiesi su se
nuku, sužinojome, kad jo sūnus Ivanas yra lietuvių parti
zanų „Žalgirio” būryje. Ilsėtis šiame name buvo malonu.

Atbudome apie pusiaudienį. Valstietis rūpinosi mumis 
kaip tikras tėvas: atnešė vandens nusiprausti, padėjo mui
lo gabaliuką, pakabino švarų rankšluostį ir pagaliau pa
kvietė visus valgyti.

— Ką turiu, tuo ir vaišinu, atleiskite, brangūs vaike
liai! — kalbėjo senis Ivanovas, truputį varžydamasis ir 
glostydamas ilgą pražilusią barzdą. — Reikėtų jus geriau 
ir skaniau pavaišinti! Sunkūs laikai, pats nieko gero ne
turiu.

Valgydami šnekučiavomės apie įvairius dalykus. Senis 
Ivanovas pasirodė esąs didelis mėgėjas žvejoti. Prie 
durų kabojo jo mezgamas tinklas. Prašė ateiti po trejeto 
savaičių, kai eis ledai, tada prigaudysiąs žuvies ir pavai
šinsiąs. Už viską labai nuoširdžiai padėkojome ir paža
dėjome dar apsilankyti. Jis palydėjo iki kiemo vartų. Čia 
pabučiavo kiekvieną partizaną ir visų prašė perduoti ge
riausius linkėjimus sūnui Ivanui.

Mūsų nedidelis būrelis pasuko Kazėnų miškų link. 
Teko eiti laukais, o paskui mišku bent keletą kilometrų iki 
vietos, kurioje buvo lietuvių partizanų Kosto Kalinausko 
vardo ir „Žalgirio” būrių stovyklos.

Netoli miško prieš mus išniro rogės, kuriose sėdėjo 
vyras ir moteris. Kadangi jie buvo ginkluoti automatais, 
iš karto supratome, kad tai partizanai. Jie mums nurodė, 
kur buvo lietuvių partizanų stovykla.
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Pamažu įėjome j mišką, o rogės su nepažįstamais par- 
li/anais nuskriejo tuo pačiu keliuku, kuriuo atžygiavome 
mos.

Šiose apylinkėse buvo daug partizanų, todėl tokie susi- 
likimai niekam nesukeldavo nei baimės, nei įtarimo. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad rogėmis važiavęs vyras buvo Markas 
l’oltavskis — laikinasis Kosto Kalinausko vardo būrio 
vadas.

Vasario mėnesį Kosto Kalinausko vardo būryje buvo 
apie šešiasdešimt partizanų. Pagrindinė stovykla buvo Ka
zėnų miškuose.

1943 metų pabaigoje, kai visuose Tėvynės karo fron- 
Inose hitlerininkai buvo genami į vakarus ir Raudonoji 
Armija kaskart artėjo prie Lietuvos, partizanų vadovybei 
įsakius, didesnė dalis Kosto Kalinausko vardo būrio vyrų 
persikėlė į Pabradės miškus, kad čia ardytų geležinkelį — 
svarbiausią vokiečių armijos aprūpinimo arteriją.

Okupantai, pajutę tarybinių partizanų smūgius, sutel
kė labai dideles pajėgas ir apsupo Pabradės miškus. At
kaklių kovų metu žuvo didesnė dalis partizanų ir visa 
būrio vadovybė, lodėl pulkininkas Kazimieras būrio vadu 
laikinai paskyrė Marką Poltavskį, o būrio komisaru Ivaną 
Mandrikiną.

Kita Kosto Kalinausko būrio dalis, apie dvidešimt žmo
nių, buvo Kazėnų miškuose ir laukė tolimesnių vadovybės 
nurodymų.

Lietuvos KP (b) Siaurės srities pogrindiniame komite
te šis klausimas buvo svarstomas daug kartų, iškildavo 
įvairūs pasiūlymai, iki buvo nutarta paskirti mane to lie
tuvių partizanų būrio vadu.

Dar bebūdamas mūsų štabo žeminėje, visą laiką 
galvojau apie Kazėnų miškus, ten esančius kovos drau
gus. Kuo labiau artėjau prie Kosto Kalinausko vardo
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partizanų būrio stovyklos, tuo sunkesnės ir atsakingesnės 
atrodė man pavestos pareigos.

Mąsčiau ir stebėjau kelionės draugus. Jų veidai buvo 
linksmi, žingsniai lygūs. Jie žinojo, kad baigiasi jų kelio
nė, galima bus pasilsėti.

Partizanų stovykla, žeminės gūdžiame miške! Argi tai 
poilsio vieta? Ne! Tai ne poilsio, bet naujų kovų, naujų 
sumanymų, naujų žygių pradžia. Partizanams nėra poil
sio, kol lietuvių liaudį kankina kruvinieji fašistiniai oku
pantai!

ANTROJI LIAUDIES KERŠYTOJŲ STOVYKLA

Žygiavome didinga ir ramia Kazėnų giria. Švelniai 
pučiąs vėjas švokštė pušų ir eglių viršūnėse. Nenoriai siū
bavo didžiuliai medžiai. Čia buvo ramu, tyku ir jauku. 
Salia keliuko visur mirgėjo kiškių pėdsakai. Atrodė, kad 
miškas mus sutiko maloniai ir pagarbiai, kad jis yra mūsų 
gynėjas, tėvas ir bičiulis. Nuostabi Kazėnų giria visada 
slėpė liaudies partizanus nuo hitlerinių grobikų, kurie ne
sėkmingai puldinėdavo tarybinius kovotojus, patys visa
da daugiau nukentėdami.

Kai mišku nužygiavome maždaug dvejetą kilometrų, 
prie mažo upeliūkščio, bebaigiant pereiti aikštelę, iš už 
eglaičių išlindo keturi partizanai, kurių vienas laikė kulko
svaidį, o kiti trys turėjo automatus. Vienas iš jų paėjėjo 
mūsų link apie penkiasdešimt metrų ir iš tolo paklausė:

— Draugai, kas jūs esate ir kur keliaujate?
Priėjome truputį arčiau ir pasisakėme esą lietuviai par

tizanai. Po kelių sekundžių draugiškai visi sveikinomės ir 
kalbėjomės. Pasirodo, tai buvo baltarusių partizanų 
„Spartako“ brigados pirmoji sargybos linija.

Netoli Kosto Kalinausko vardo būrio stovyklos mus
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antrą kartą sulaikė sargybiniai. Aš, kaip naujai paskirtas 
vadas, parodžiau dokumentus su pulkininko Kazimiero 
parašu.

Sargybinis Aleksas Dambrauskas sutiko mus palydėti 
iki stovyklos, kuri buvo už puskilometrio. Po keliolikos mi
nučių pamatėme partizanų žemines, kurias, tik truputį iš
sikišusias iš žemės, gaubė didžiulių pušų ir eglių šakos.

Iš vienos žeminės kilo gausūs dūmai ir sklido kepamos 
mėsos kvapas.

Partizanas Aleksas Dambrauskas1 mostelėjo ranka že
minės pusėn ir pasakė:

-— Štai kur mūsų visuomeninis maitinimas!
Kai buvome žeminių centre, iš viduriniosios išėjo nedi

delio ūgio, žalsvu švarku apsivilkęs partizanas.
Mūsų palydovas Aleksas Dambrauskas vos spėjo pasa

kyti, kad tai būrio komisaras Ivanas Mandrikinas, kai 
pastarasis jau buvo prie mūsų ir, tiesdamas dešinę, tarė:

— Sveikinu laimingai atvykusius ir pirmą kartą mato
mus draugus! Prašau užsukti į žemines ir pasilsėti.

Aš paspaudžiau ranką ir pasakiau, kad esu naujai pa
skirtas Kosto Kalinausko vardo būrio vadas — Vladas 
Kurmelis.

Mandrikinas bičiuliškai apglėbė mane, pasibučiavome 
Jis džiaugdamasis šnekėjo:

— Aš jus jau seniai pažįstu. Daug girdėjau apie jus! 
Iš karto supratau, kad čia bus vadovybės pasiųstieji 
draugai.

Po to galvos linktelėjimu parodžiau atvykusius drau
gus ir pasakiau:

— O čia „Žalgirio“ būrio vadas Krupauskas ir drau
gai, kurie papildys Kosto Kalinausko vardo būrį.

‘ Aleksas Dambrauskas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Juozas 
Dubrovskis.
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Mandrikinas pakvietė dalinio vadą Sokurovą ir įsakė 
jam parūpinti prieglobstį naujiems partizanams, paruošti 
visiems pietus.

Būrio komisaras pakvietė mus į štabo žeminę. Atėjo 
naujai paskirtas žvalgybos viršininkas Ivanas Berdniko- 
vas, ypatingojo skyriaus viršininkas Vasilijus Vasiljevas. 
Nusivilkome puskailinius, nusiėmėme diržus su šoviniais, 
granatas.

Po pusvalandžio ant stalo jau garavo, erzindamas 
kvapais nosį, šviežios mėsos kepsnys, o būrio komisaras 
įpylė kiekvienam po šimtą gramų degtinės.

Po pietų Krupauskas skubiai išėjo į savo būrį, kuris 
buvo miške už keleto kilometrų. Susitarėme po kelių die
nų susitikti pas jį. Palinkėjau sėkmės naujose pareigose.

Grįžęs į žeminę, perskaičiau draugams mūsų vadovy
bės įsakymą, kuriuo nuo 1944 metų kovo penkioliktos 
dienos Vladas Kurmelis skiriamas Kosto Kalinausko var
do būrio vadu, Ivanas Mandrikinas — būrio komisaru, 
Markas Poltavskis — štabo viršininku, Ivanas Berdniko- 
vas — būrio žvalgybos viršininku, Vasilijus Vasiljevas — 
ypatingojo skyriaus viršininku.

Kai perskaičiau įsakymą, vieni kitiems linkėjome 
bendrų kovinių laimėjimų. Tuo laiku atsivėrė durys. 
Zeminėn įėjo Markas Poltavskis, su kuriuo tuojau susi
pažinau. Jam daviau perskaityti aukščiau minėtą įsaky
mą. Poltavskis buvo patenkintas naujais paskyrimais ir 
pasakė:

— Labai puiku! Kovoje užgrūdintas Kosto Kalinaus
ko vardo būrys dabar smogs priešui dar didesnius ir 
smarkesnius smūgius!

* * *

Pasikalbėję su Mandrikinu, nutarėme tuojau sušaukti 
Kosto Kalinausko vardo būrio komunistų ir komjaunuolių
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bei aktyvo susirinkimą, kad apsvarstytume visus svar
biausius reikalus.

— Draugai! — kalbėjau susirinkime, — naujai peror
ganizuotam Kosto Kalinausko vardo partizanų būriui teks 
atlikti sunkius ir didelius uždavinius. Artėja hitlerinių 
grobikų paskutinės dienos. Niekur jie nebegali atsispirti 
prieš Raudonosios Armijos smūgius, kuri juos triuškina, 
naikina, tūkstančiais paima į nelaisvę. Fašistai visokiais 
budais stengiasi organizuoti samdinius kovai prieš 
Raudonąją Armiją. Į frontą siunčia italus, ispanus, nori 
suvilioti mūsų tautiečius, organizuodami visokius „savi
saugos“ būrius, bet viskas veltui. Hitlerininkų dienos jau 
suskaitytos.

Teisybė, jie sustiprino kovą prieš partizanus, sunai
kino Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio dalinius, 
kurie kovojo Pabradės miškuose. Šiuo metu jie suaktyvino 
veiksmus prieš baltarusių ir ukrainiečių partizanus Mins
ko—Polocko srityse. Lietuvos KP (b) Siaurės srities ko
mitetas nutarė dar labiau sustiprinti kovą prieš hitleri
nius grobikus.

Lietuvos KP (b) Siaurės srities komitetas taip pat pa
kartotinai primena, kad partizanai turi palaikyti glaudes
nius ryšius su apylinkės valstiečiais.

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrys, vykdydamas 
vadovybės nurodymus, turi smogti dar didesnius smūgius 
hitlerininkams ir neduoti jiems atsikvėpti.

Naujoji vadovybė, vykdydama Lietuvos KP (b) Šiau
rės srities komiteto direktyvas, stengsis apmokyti partiza
nus, juos paskirstyti grupėmis ir pasiųsti į įvairias Lie
tuvos apylinkes, kad sprogdintų karinius ešelonus, truk
dytų traukinių judėjimą.

„Vilniaus” būrio partizanai, kupini neapykantos prie
šui, jau nuvertė dvidešimt šešis priešo ešelonus. Tikiu,
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kad Kosto Kalinausko vardo būrys nuvers jų dar dau
giau.

— Draugai komunistai, — tarė Markas Poltavskis, — 
aš pirmas pasižadu vykti priešo ešelonų sprogdinti.

— Priimkite ir mane į sprogdintojų eiles, — kalbėjo 
komjaunuolis Aleksas Dambrauskas.

— Priimkite ir mane! .. ir mane! .. — kartojo vienas 
po kito susirinkimo dalyviai.

Buvo priimtas labai trumpas ir konkretus nutarimas:
„Per tris dienas apmokyti komunistus, komjaunuolius 

ir aktyvistus sprogdinti priešo karinius ešelonus, po to su
daryti kovines ir diversines grupes ir tuojau išvykti į žygį. 
Tai atlikti partinis susirinkimas paveda komunistui Vla
dui Kurmeliui.“

Saulė jau slėpėsi už medžių viršūnių, kai paprašiau 
Marką Poltavskj išrikiuoti partizanus, kad galėčiau jiems 
prisistatyti ir susipažinti su kiekvienu.

Būrys buvo išrikiuotas po didžiulėmis pušimis ir eg
lėmis, ant kurių palinkusių šakų baltavo sniegas. Kovoto
jai stovėjo ginkluoti. Jų tarpe buvo šešios mergaitės. 
Gretose stovėjo jauni ir žvalūs žmonės. Jų veidai buvo 
drąsūs, akyse spindėjo pasiryžimas.

Tvirtu ir energingu žingsniu išėjo į priekį Kosto Kali
nausko vardo partizanų būrio komisaras Mandrikinas ir 
pasakė:

— Brangūs draugai, šiandien į mūsų būrį atvyko 
naujas vadas-draugas Kurmelis, išėjęs didelį kovos kelią. 
Jis susprogdino šešiolika priešo karinių ešelonų ir įvykdė 
eilę kitų žygių. Tikiuosi, kad mūsų būrys, sekdamas kitų 
būrių pavyzdžiu, sėkmingai vykdys kovinius uždavinius.

— Draugai, — tęsė toliau komisaras, — atkeršysime 
fašistiniams banditams už kraują, nukankintų žmonių
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ašaras, sudegintus kaimus, sugriautus miestus, už mūsų 
žmonių kančias ir mirtį! Atkeršysime už mūsų būrio vado 
Edvardo Taujėno, būrio komisaro Kazio Manaičio1, ypa
tingojo skyriaus viršininko Antano Aro2, žvalgybos vir
šininko Semiono Kurnikovo mirtį, už didvyriškai žuvusių 
kartu su jais Kosto Kalinausko vardo būrio partizanų mir
tį. Visus sunkumus nugalėsime, visus įsipareigojimus 
įvykdysime, nes mums vadovauja pergalingoji Komunistų 
partija, mus remia visa liaudis. Mūsų tikslas kilnus ir 
didingas. Mes laimėsime!

Tuo metu Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio šta
bo viršininkas Markas Poltavskis sukomanduoja: „Ra
miai!“ ir įsako būrio kovotojams nusiimti kepures ir trijų 
minučių tyla pagerbti mūsų būrio žuvusius draugus.

Po trumpos tylos komjaunuolis Aleksas Dambrauskas 
.staiga pakėlė aukštyn automatą ir garsiai sušuko:

— Draugai, prisiekiame Lenino—Stalino partijai, kad 
atkeršysime fašistams už visas mūsų liaudies kančias ir 
nelaimes!

Tuoj pat pakilo aukštyn visų partizanų rankos, visi 
vieningai patvirtino:

— Prisiekiame! Prisiekiame! Atkeršysime!
Karštai kalbėjo štabo viršininkas Markas Poltavskis ir 

ypatingojo skyriaus viršininkas Vasilijus Vasiljevas. Jie 
kvietė visus partizanus susitelkti apie Kosto Kalinausko 
vardo partizanų būrio partinę organizaciją ir vadovybę, 
būti narsiems ir negailestingiems šventoje kovoje prieš 
fašistus.

1 Kazys Manaitis—■ slapyvardė. Tikroji pavardė— Kazys Pet
rauskas.

2 Antanas Aras — slapyvardė. Tikroji pavardė — Antanas Vėb
ras.
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•— Brangūs draugai, — pasakiau, — man tenka sun
kus, bet labai garbingas uždavinys — vadovauti Kosto 
Kalinausko vardo partizanų būriui. Mūsų liaudies pergalė 
netoli, bet kad fašistai būtų greičiau galutinai pribaigti, 
teks smogti dar ne vieną smarkų smūgį. Visi kartu kovo
sime, jei reikės, kartu mirsime, kad tik greičiau būtų lais
va mūsų brangioji tarybinė Tėvynė!..

* * *

Netrukus partizanams buvo duotas įsakymas išsiskirs
tyti, o mes nuėjome apžiūrėti stovyklos. Stovykla buvo 
įsikūrusi gana gerai. Eiliniai partizanai gyveno trijose 
žeminėse. Atskiroje žeminėje buvo erdvi virtuvė. Būrio 
štabas taip pat turėjo šiltą ir jaukią žeminę, bet pavasarį, 
kai išėjo pašalas, į žeminę pradėjo smarkiai sunktis van
duo. Teko statytis naują.

Būrys turėjo tris karves, septynis arklius su pakink
tais ir vežimais gurguolei, porą dešimčių avių mėsai. Be 
to, ypatingam atvejui, jei hitlerininkai apsuptų mišką, 
būrys turėjo keliasdešimt kilogramų rūkytų lašinių ir 
kumpio, o taip pat daug džiovintos duonos.

Vienoje žeminėje pamačiau apysenį partizaną, kuris 
sėdėjo nuošaliai nuo kitų. Tai buvo leningradietis Semio
nas Volikovas, paprastas darbininkas, kuklus žmogus. Ja
me buvo gyva senųjų Petrogrado revoliucinių darbininkų 
kovos dvasia. Tyliais vakarais visi partizanai atidžiai 
klausydavosi Semiono pasakojimų apie Petrogrado darbi
ninkų kovas prieš carizmą, apie pirmąsias Tarybų respub
likos dienas, apie didžiuosius Spalio socialistinės revo
liucijos vadus V. I. Leniną ir J. V. Staliną.

Semionas Volikovas buvo labai ramus, rūpestingas ir 
darbštus žmogus. Jis visada ką nors knibinėdavo, taisy
davo, net į tokią, atrodo, paprastą kasdienybę kaip batai!
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įdėdavo daug sielos. Jis pastebėdavo juose mažiausias 
skylutes ir tuojau siūlydavosi pataisyti. Volikovas nepa
prastai rūpinosi savo draugų sveikata. Žmonių meilė bu
vo susieta su jo amatu, jis taip gyvenimiškai ir praktiš
kai mokėjo pasitarnauti partizanams.

Pamatęs mus, Semionas pakilo iš vietos, pasisveikino, 
o netrukus paprašė pasiųsti jį žygin.

Atsakiau, kad jo dirbamas darbas partizanams labai 
reikalingas ir svarbus:

— Alkanas gali toli nueiti, o basas, ypač žiemos me
tu, toli nenužygiuosi.

Volikovas linktelėjo galva, tačiau buvo matyti, kad 
mano atsakymas jo nepatenkino.

Vėliau užsukome į virtuvę ir pirtį, kuri mūsų atvykimo 
proga buvo baigiama kūrenti. Netrukus mes jau pėrėmės 
vantomis ir plovėmės karštu vandeniu. Apsivilkę naujais, 
iš parašiutų pasiūtais baltiniais, tuojau kritome į švarų 
patalą ir išmiegojome daugiau kaip dešimt valandų! ..

Kitą dieną susipažinau su Kosto Kalinausko vardo 
partizanų būrio kovos dienynu, kuriame buvo sužymėti 
visi būrio žygiai nuo jo įkūrimo iki paskutinės dienos. Bū
rys atliko daug įvairių kovos uždavinių — ardė ryšius, 
degino sandėlius ir tiltus, naikino hitlerininkų įgulas. Ta
čiau buvo nuvertęs tik du karinius ešelonus, nors priešo 
geležinkelis vingiavosi visiškai netoli. Matyti, kad buvusi 
būrio vadovybė pakankamai neįvertino priešo ešelonų 
sprogdinimo, o visą dėmesį kreipė kita linkme. Tuo tarpu 
sprogdinant ešelonus padaromi didžiausi nuostoliai prie
šui, labai daug padedama mūsų didvyriškai Raudonajai 
Armijai ir visai tarybinei liaudžiai, kovojančiai prieš oku
pantus. Čia iš karto sunaikinami šimtai frontan siunčia
mų hitlerininkų, tūkstančiai sviedinių, daugybė šovinių, 
paraližuojamas priešo kariuomenės aprūpinimas. Be to,
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karinių ešelonų sprogdinimas priešą veikia moraliai, nes 
jis mato, kad visur gresia pavojai, netenka drąsos ir nu
stoja pasitikėjimo savo jėgomis. Priešas pradeda blašky
tis, griebiasi kraštutinių priemonių prieš gyventojus, tuo 
dar daugiau sukiršindamas okupuotos teritorijos piliečius, 
kurie atvirai ima priešintis grobikams.

* * *

Visi Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio štabo 
nariai pritarė mano paruoštam smulkiam sprogdinto
jų apmokymo planui. Nusprendėme tuojau pat pradėti 
darbą.

Būrio vyrai buvo paskirstyti į keletą grupių, po šešis- 
aštuonis žmones kiekvienoje, ir prasidėjo jų apmokymas. 
Teko praeiti su jais visą paruošimo kursą, pradedant 
sprogstamomis medžiagomis, minų paruošimu, sprogdi
nimo technika ir baigiant sprogdintojų apsauga bei pa
sitraukimu nuo sprogdinamųjų objektų.

Sprogdintojų paruošimo užsiėmimai buvo suskirstyti į 
kelias dešimtis teorinių ir praktinių pamokų. Per prakti
nes pamokas miško aikštelėje ištisus pusdienius galima 
buvo stebėti, kaip kelios partizanų grupės pradeda šliaužti 
artyn prie tariamųjų bėgių, greitai padeda sprogmenis ir 
tiesia kryptimi traukiasi atgal. Tai įvyksta per kelias se
kundes.

Sprogdinimo pratybos buvo kartojamos vis tobuliau 
ir su griežtesniu tikslumu. Iš šalies žiūrint atrodė, kad 
tai ne paprastos pratybos, o sudėtingo kovinio uždavinio 
vykdymas. Pratybos taip pat būdavo atliekamos tamsio
mis naktimis. Vos pastebimi šešėliai išnirdavo iš miško 
ir pasilenkę arba šliauždami sniegu artėdavo prie kitoje 
aikštės pusėje ištiestų eglinių karčių, tariamųjų geležin
kelio bėgių. Geležinkelį saugo „priešo sargybiniai“, kurie
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ruožo bare pasirodo kas dešimt-penkiolika minučių. Per 
lą laikotarpį partizanai turi padėti minas ir nepastebimai 
atsitraukti.

Ypatingas dėmesys taip pat buvo kreipiamas į parti
zanų apmokymą nustatyti kariniame žemėlapyje pagal 
kompasą buvimo vietą ir teisingą žygiavimo kryptį.

Partizanų pratybas sekė visas štabas. Patys kovotojai 
stengėsi kiek galima greičiau išsimiklinti, įgusti veikti 
sutartinai.

Nors partizanai ir labai gerai buvo pasiruošę sprog
dinimui, iš visų tebuvo galima išskirti tik trylika pačių 
geriausių sprogdintojų. Buvo sudarytos dvi grupės, o 
kiekvienai grupei vadu paskirtas geriausiai pasirodęs per 
sprogdinimo pratybas partizanas. Vėlesnė kovos prakti
ka turėjo parodyti, kas iš jų gali būti iškelti diversinių 
grupių vadais.

Be sprogdinimo pratybų, partizanai turėjo įgusti at
likti ir kitus veiksmus, glaudžiai susijusius su būsimais 
žygiais.

Partizanai dažniausiai sprogdindavo ešelonus, dėda
vo sprogmenis po bėgiais, minuodavo stipriai saugoja
mus priešo geležinkelius, o tokiais atvejais susidūrimas 
su fašistais būdavo neišvengiamas. Susidūrimai, papras
tai, baigdavosi susišaudymu arba grumtynėmis vyras 
prieš vyrą. Susišaudymo vengdavome, nes tai iš karto at
kreipdavo hitlerininkų dėmesį. Mes beveik visada atsidur- 
davome gynimosi pozicijose ir turėdavome trauktis nuo 
geležinkelio, nepasiekę svarbiausio tikslo — nesusprog
dinę ešelonų. Savaime suprantama, grumtynėse beveik 
visada žūdavo priešas, nes, teisybę sakant, jo padėtis 
būdavo visada blogesnė. Partizanai mokėdavo taip staiga 
užklupti ir nutildyti priešą, kad jis nespėdavo nė aik
telėti.
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Kadangi priešui nudobti buvo vartojamas ne šauna
masis ginklas, o durtuvas ar peilis, todėl visi partizanai, 
kurie rengėsi sprogdinti priešo geležinkelius, taip pat bu
vo apmokomi nuginkluoti be triukšmo.

Reikia pasakyti, kad šis apmokymas užsitęsdavo daug 
ilgiau, nes buvo sunkesnis už minų padėjimą. Jei minai 
padėti reikia daug drąsos ir šaltumo, tai priešui nudobti 
dar reikia nepaprasto vikrumo, jėgos ir apsukrumo.

Šias pratybas įveikdavo tik tikrai pasišventę, atkak
lūs ir užsispyrę kovotojai, geri sportininkai.

1944 metų kovo dvidešimt pirmosios vidurdienį į Kos
to Kalinausko vardo partizanų būrio štabą buvo pakviesti 
į paskutinį prieškelioninį pasitarimą draugai Kostiukovas, 
Sokurovas, Gorbanis, Tiulkinas, Vinokurovas, Šankinąs, 
Serginas, Zaikovas, Dambrauskas, Teodoras Karanda- 
šius1, 'Porfirijus Medvedevas2, Lysovas.

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio komisaras 
Mandrikinas susirinkusiems partizanams pasakė:

— Brangūs draugai! Kosto Kalinausko vardo parti
zanų būrio komunistų ir komjaunimo organizacijos ir bū
rio štabas išmokė jus sprogdinti priešo ešelonus, o šian
dien, atrinkę geriausius sprogdintojus, norime pasiųsti į 
žygį. Su jumis vyksta būrio vadas Vladas Kurmelis ir šta
bo viršininkas Markas Poltavskis. Jums teks atlikti sun
kus ir pavojingas uždavinys. Mūsų Tėvynė šiandien lau
kia iš kiekvieno savo sūnaus didžiausio jėgų įtempimo ir 
pasiaukojimo. Draugai, mums kelią rodo nemirtingos 
Markso—Engelso—Lenino—Stalino idėjos, mums vado
vauja pergalingoji Komunistų partija. Prieš mus kilnus

1 Teodoras Karandašius— slapyvardė. Tikroji pavardė — Teodo
ras Rebiatnikovas.

2 Porfirijus Medvedevas — slapyvardė. Tikroji pavardė Porfirijus 
Bursovas.
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ir garbingas uždavinys — triuškinti priešą ir savo kovos 
žygiais priartinti galutinę pergalę.

— Mirtis fašistiniams okupantams! — pritarė visi 
partizanai.

Buvo įsakyta išsiskirstyti ir ruoštis kelionėn.
Stabo žeminėje su Marku Poltavskiu sudėliojome tris

dešimt kg tolo į šešis atskirus maišelius, kad partizanams 
lengviau būtų nešti ant pečių, o užpuolimo metu patogiau 
kovoti. Buvo nuspręsta pasiimti dvi minas.

Viena mina mano buvo paslėpta Ežeraičių kaime dar 
anksčiau. Paslėpėme su broliu. Niekas daugiau apie tai 
nežinojo, todėl buvau tikras, kad pasiseks pavartoti ir 
trečiąją miną.

Prieš iškeliaudami, nuoširdžiai atsisveikinome su pa
siliekančiais stovykloje partizanais. Mus palydėjo iki Dis- 
nos būrio komisaras, žvalgybos viršininkas, o taip pat 
kulkosvaidininkai Umpirovičius ir Prončenka. Išlydėti ir 
atsisveikinti atvyko taip pat mano brolis su „Žalgirio“ 
būrio ypatingojo skyriaus viršininku Dzidu Margeliu1, 
kurie išvykstantiems į žygį draugams linkėjo geriausios 
sėkmės. Jie apgailestavo negalį kartu keliauti priešo eše
lonų sprogdinti.

Aš gerai supratau, kad brolis labai pergyvena 
skyrimąsi, nes panašūs jausmai dilgino ir mano širdį. 
Ištisus metus mudu buvome kartu ir atlikome įvairiau
sius kovos uždavinius. Kiek daug per tą laiką teko pergy
venti pavojų ir sunkiausių valandų! Ne kartą jautėme 
šaltą mirties alsavimą. Hitlerininkai keleriopai didesnė
mis jėgomis mus buvo užpuolę, apsupę. Ne kartą atrodė, 
kad nebėra jokio išsigelbėjimo, bet išėjome iš visų pavo
jų. Mes visada tikėjome, kad reikalas, už kurį kovojame,

1 Dzidas Margelis— slapyvardė. Tikroji pavardė — Dzidas Jo
cius.
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yra visiškai teisingas, o tai suteikdavo mums jėgų ir iš
tvermės. Mus nuolat grūdino nelengvoje kovoje LKP (b) 
Siaurės srities komitetas. Mes šventai tikėjome didžiosio
mis komunizmo idėjomis — tai buvo mūsų drąsos, ištver
mės ir energijos šaltinis. Mylėjome liaudį, brangią Tėvy
nę, labai nekentėme priešo. Atsisveikindamas brolis 
tvirtai pasakė:

— Tikiu, Vladai, jums pasiseks, mes greit vėl pasi
matysime.

Sėdome į ketverias roges ir pasukome tiesiog pietų 
link...

Vėlai vakare, padedant Vilkų kaimo valstiečiams, per
sikėlėme į kitą Disnos krantą. Čia jau radome anksčiau 
persikėlusį baltarusių partizanų „Spartako“ brigados vie
ną būrį, kuris savo eilėse tuomet turėjo apie penkiasde
šimt žmonių. Vilkų kaime spartakiečiai laukė nakties, kad 
galėtų išvykti į žygį. Čia pirmą kartą susitikome ir susi
pažinome su „Spartako“ partizanų brigados būrio vadu 
Nikolajumi Ušakovu. Tai buvo labai energingas ir drąsus 
vyras. Jis nuoširdžiai klausinėjo apie mūsų kovas ir žygio 
kryptį. Sužinojęs, kad vykstame Adutiškio link, o toliau — 
į Švenčionis, Ušakovas pasiūlė:

— Kai tik labiau sutems, kartu patrauksime Adutiš
kio link, kur yra nemaža vokiečių įgula. Gal pasiseks 
susidurti su fašistais.

Mūsų grupė noriai sutiko. Visiškai sutemus, baltaru
sių partizanai suorganizavo rogių vilkstinę. Jiems į pa
galbą atskubėjo Vilkų, Ceremošnikų ir kitų artimiausių 
kaimų valstiečiai.

— Jus nuvešime net už Adutiškio, — juokavo Nikola
jus Ušakovas.— Jeigu pakeliui užpultų hitlerininkai, 
bendromis jėgomis jiems išpersime kailį.

Naktis buvo labai tamsi, spaudė kovo mėnesio šaltis.
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Važiavome be kelio, tiesiog per laukus. Mūsų vilkstinė 
ištįso bent puskilometrį. Joje buvo kelios dešimtys gerai 
ginkluotų žmonių. Pirmą kartą mums teko keliauti tokio
mis didelėmis pajėgomis, todėl jautėmės visiškai saugūs. 
Pravažiavome be jokių pavojų penkiolika-aštuoniolika 
kilometrų. Už Kurapolės kaimo persiskyrėme. Spartakie- 
čiai pasuko Adutiškio link, o mes, vienas paskui kitą, 
vilkstine nužygiavome į Adutiškio mišką, kurio pakraštyje 
gyveno mūsų ryšininkas Aleksas Valenis. Nutarėme už
sukti pas jį.

Paryčiu pasibeldėme į Valenio trobos duris. Jis gyve
no Volockų kaime, menkutėje trobelėje, kuri vieniša glau
dėsi prie Adutiškio miškų. Šiuos miškus vietos gyvento
jai vadino Antaniškių miškais, nes tarp jų tįsojo didžiulis; 
Antanų kaimas.

Išgirdęs mūsų stuksenimą į duris, Valenis atsargiai 
paklausė:

— Kas ten?
—• Sušalę ir išalkę keleiviai, — pradėjau aš ir pasi

sakiau vardą.
Tačiau Valenis negalėjo pažinti mano balso, nes pas 

jį buvau viešėjęs jau senokai. Praėjo daugiau kaip šeše
tas mėnesių nuo mano paskutinio lankymosi šiose vietose. 
Tik man pasisakius, kad esu Stasio Grigo pasiųstas žmo
gus, Valenis atidarė duris.

— Kodėl tu, Vladai, taip ilgai pas mus nesirodei? — 
paklausė. — Tikriausiai ne kartą praėjote pro mano trobe
lę ir neužsukote pasilsėti. Užmiršote mane ir mano šeimą!

Jam atsakiau, kad iki šiol visą laiką kovojau „Vil
niaus“ būryje. Mūsų grupė veikė visiškai kitoje pusėje, 
net už-Švenčionių miesto, kur gyvena Valenio broliai Zig
mas ir Jonas, pas kuriuos dažnai tekdavo apsistoti, pasil
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sėti, pasiklausyti radijo, pasišnekėti. Dabar apsistojome 
Kazėnų miškuose ir dažniau užsuksime.

Valenis išklausė viską, paskui tarė:
— Mano trobelės durys visada atviros jums. Aš visa

da jūsų laukiu. O dabar leiskite pasveikinti su paaukšti
nimu! Apie tai man pranešė neseniai atsilankę Stasys 
Grigas, Vilius Lesnojus1 ir mano duktė Sofija, kuri kovo
ja „Vilniaus“ partizanų būryje.

— Labai džiaugiuos, — kalbėjo toliau Aleksas Vale
nis, — kad Stasys Grigas paskirtas Lietuvos Komunistų 
partijos Švenčionių apskrities pogrindinio komiteto 
sekretoriumi, o Vilius Lesnojus vadovauja apskrities po
grindinei komjaunimo organizacijai. Beveik kiekviename 
Švenčionių apskrities miestelyje ir didesniame kaime yra 
įkurtos slaptos partinės ir komjaunimo organizacijos. 
Draugas Grigas taip pat davė man nurodymus surinkti 
visas žinias apie Marytę Melnikaitę. Daug ką jau pada
riau. Man net pasisekė sužinoti, kad Marytės Melnikaitės 
kankinime dalyvavo du zarašiškiai vokiečių pakalikai, 
kurių tikrųjų pavardžių dar nepavyko išaiškinti. Tikiu, kad 
viską pasiseks ištirti. Nepasislėps nuo liaudies teismo 
niekas, kiekvienas gaus, ką nusipelnė!

Mums besišnekant, pradėjo švisti. Reikėjo pagalvoti 
apie tai, kur dienosime, nes visiškai netoli stovėjo hitle
rininkų įgulos. Išgirdęs mūsų pasiryžimą praleisti dieną 
miške, Aleksas Valenis pareiškė, kad to daryti mums 
neįeisiąs.

— Visoje apylinkėje ramu, — kalbėjo jis. — Miške 
nepasilsėsite, o greičiau sušalsite ir apsirgsite.

Pagaliau mūsų grupė apsidienojo pas Aleksą Valenį. 
Sargybiniai, pasilypėję ant aukšto, pro langutį ir plyšius

‘ Vilius Lesnojus — slapyvardė. Tikroji pavardė — Vilius Ku
daba.
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pasikeisdami sekė apylinkę, o tuo metu kiti miegojo už
krosnyje ant šiaudų, nes po nakties kelionės visi buvo 
pavargę. Vidurdienį Aleksas Valenis mus prikėlė ir pa
kvietė pusryčių.

Visą dieną mes jaukiai ir patogiai ilsėjomės. Vakarop 
karštai padėkojome šeimininkui ir išėjome.

Mišku nužygiavome maždaug du kilometrus, o Alek
sas Valenis mus vis lydėjo ir lydėjo — jis nenorėjo skir
tis, norėjo kuo ilgiau pabūti mūsų tarpe. Pakeliui jis ap
žiūrinėjo laukinių žvėrių pėdsakus, aiškino mums kiškių 
išraizgytas pėdas, tiesius ir lygius vilkų, tankesnius ir 
nerūpestingesnius šernų ir šuolinius stirnų pėdsakus. 
Šiuos pėdsakus jis skaitė kaip kokį raštą. Rodydamas 
mums kiškių išraizgytas kilpas ir vingius, sudvejintus ir 
sutrejintus pėdsakus, patylom kalbėjo:

— Ramiau, vyručiai, už ano krūmo guli kiškis!
Ir iš tikrųjų, iš nurodytos vietos pakildavo ir greit nu

šuoliuodavo skeltalūpis pilkūnėlis!
— Šernai — tai tikri hitlerininkai, — kalbėjo Aleksas 

Valenis, — jie vasarą naktimis įsibrauna į laukus ir iš
rausia visas bulves. Net baisu, kiek nuostolių pridaro pa
miškių gyventojams! Seniau daug jų nušaudavau.

Bežygiuodami mišku toliau, priėjome vietovę, kur 
anksčiau buvo „Vilniaus“ būrio partizanų stovykla. Nors 
ir stora buvo sniego danga, bet mūsų akys išskyrė žemi
nių liekanas. Čia truputį stabtelėjome. Savo naujiems 
draugams papasakojau, kur ir kaip gyvenome miško sto
vykloje. Truputį pailsėję, žygiavome toliau. Aleksą Va- 
lenį paprašiau parodyti mums 1943 metais miško kovose 
žuvusių draugų kapus.

Netrukus jo rodoma kryptimi pamatėme truputį pūp
sančius sniego kupstelius. Po šiais kupsteliais gulėjo trys 
šaunūs lietuvių partizanai, žuvę narsiųjų mirtimi miško
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mūšyje su hitleriniais grobikais. Visi partizanai nusiėmė 
kepures.

Papasakojau, kad vieną čia palaidotų partizanų, Ipo
litą Šabaną, priėmiau j būrį 1943 m. rugpiūčio mėnesį. 
Jaunuolis Ipolitas Šabanas buvo kilęs iš Neveriškių kai
mo, Mielagėnų apylinkės valstiečių. Jis pats įsijungė į lie
tuvių partizanų eiles ir su ginklu rankose kovojo prieš 
hitlerinius grobikus. Sabanas buvo drąsus ir narsus par
tizanas. Kai hitlerininkų persekiojami partizanai miško 
mūšyje stengėsi atitrūkti nuo fašistų, Sabanas su dviem 
kitais draugais, iki kaklo įbridę žolėtoje miško pelkėje, 
ryžosi sulaikyti priešą. Fašistai iš visų pusių apsupo di
džiulę pelkę, iš kurios tratėjo kulkosvaidžio ir automatų 
salvės, tačiau iš karto negalėjo nustatyti, iš kur šaudoma. 
Hitlerininkai sugulė. Jie, tur būt, manė, kad apsiautė vi
sus partizanus. Tuo metu kiti partizanai atitrūko nuo fa
šistų ir išvengė visuotinio apsupimo bei sunaikinimo. Sa
banas su draugais žuvo.

Prie didvyrių kapų persiskyrėme su Aleksu Valeniu, 
padėkoję jam dar kartą už malonų priėmimą namuose ir 
palydėjimą mišku.

Temstant pasiekėme Antanų kaimą. Čia truputį pasil
sėjome, pasistiprinome. Vėliau paprašėme valstiečių, kad 
mus pavėžėtų.

10 valandą vakaro sėdome į penkerias roges ir aplei
dome Antanus. Visą naktį laimingai keliavome šunkeliais 
ir tiesiog be kelių, o paryčiu pasiekėme Svirkų kaimą. Čia 
nutarėme paleisti namo savo vežėjus. Patys pėsti kelia
vome toliau, aplenkdami Svirkus. Tame kaime buvo daug 
hitlerininkams parsidavusių pakalikų, kurie, gavę iš vo
kiečių ginklus, kovojo prieš liaudies partizanus.

Iš mano pasakojimo sužinoję visas smulkmenas apie 
Svirkų kaimą, partizanai labai pasipiktino, siūlė nubaus-
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Ii parsidavėlius. Mudu su Marku Poltavskiu nuraminome 
besikarščiuojančius draugus, paaiškinę, kad dabar eina
me į svarbesnį žygį.

Mums reikėjo nukeliauti maždaug aštuonetą kilomet
rą, kad pasiektumėm liaudies keršytojų ištikimo ryšinin
ko ir kovos draugo valstiečio Pozniakovo sodybą.

Pozniakovas buvo gerokai pagyvenęs žmogus. Jis tu
rėjo daugiau kaip šešiasdešimt metų amžiaus. Tikras pa
sakų senelis: aukštas, plačiapetis, stambus, nepaprastai 
ramus, su ilga žila barzda ir maloniomis mėlynomis aki
mis. Kiekvieną kartą, kai susitikdavome, jis taip gerai 
ir linksmai nuteikdavo, kad nejučiomis kildavo noras pa
imti jį už rankos ir paprašyti:

— Seneli, pasek mums pasaką!
Toks prašymas, tikriausiai, būtų įžeidęs puikųjį ry

šininką.
Tačiau, teisybę sakant, partizanų gyvenime ir kovoje 

buvo kažkas nepaprasto ir pasakiško. Mūsų kova buvo 
panaši į senelių sekamas grumtynes su devyngalviu sli
binu, kuris dabar turėjo visiškai realų fašizmo vardą.

Pozniakovas gyveno Melkūnų kaime, Adutiškio vals
čiuje, Švenčionių apskrityje. Ne tik jis, bet ir visa jo 
šeima aktyviai rėmė partizanus, padėdavo jiems.

— Senokai, brangūs sveteliai, buvote pas mane! — 
pasitiko jis mus.

Mums besišnekant, Pozniakovo dukterys Marija ir 
Ksenia paklodėmis greit uždangstė langus, kad iš pirkios 
neprasiskverbtų šviesa. Greitai ant stalo atsirado maža 
spinksulė, kuri apšvietė pirkios vidų.

Žygio metui ūkvedžiu paskirtas Vinokurovas atidavė 
vyresniajai Pozniakovo dukteriai Marijai atsarginius 
maisto produktus.
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Marija, padedama Ksenios ir Veros, paruošė mums 
pusryčius. Pozniakovo namuose dienoti buvo gana gera, 
patogu ir saugu. Sodybą iš visų pusių supo miškas, nuo 
kurio ją skyrė keleto šimtų metrų pločio laukas, dabar 
padengtas sniegu. Priešas negalėjo apsupti iš pasalų. O 
jei fašistai pasirodytų iš vienos kurios pusės, tai pabėgti 
į mišką — nesunku.

Pozniakovas pasidarė ryšininku ir aktyviu partizanų 
pagalbininku, kai tik atsirado pirmieji liaudies keršyto
jai. O jie atsirado tuojau po to, kai hitlerininkai įsibrovė 
į Lietuvą ir pradėjo su vietos nacionalistais gaudyti ir 
žudyti komunistus, komjaunuolius, aktyviuosius darbi
ninkus, buvusius tarybinių įstaigų darbuotojus. Pirmie
siems partizanams jau padeda Pozniakovas.

1942 metų rugsėjo mėnesio ankstyvą rytą Jevstachi- 
jus Pozniakovas, pakūręs savo mažą kaimo plytinę, išėjo 
apsidairyti. Prie upelio jis pamatė du nepažįstamus vy
rus. Abu buvo ginkluoti. Vienas apsirengęs tarybinio 
kario žalsvu apsiaustu, o antras — civiliai. Kai Pozniako
vas geriau įsižiūrėjo į smarkiai pavargusius ir ilgai nesi
skutusius barzdotus vyrus, atpažino kaimynus: Apyvalą 
iš Krikėnų kaimo ir Juozą Bagdoną iš Juodagalvių.

Prie upelio, kur Pozniakovas susitiko su nepažįsta
mais vyrais, skalbė baltinius Melkūnų kaimo davatka 
Jadvyga Kšivoroga, kuri kasdien bėgdavo į Mielagėnų 
miestelį neva bažnyčion, bet, kaip žmonės kalbėjo, dau
giausia į policiją su įvairiomis žiniomis.

Pozniakovas iškišo liežuvį ir, smiliumi parodęs į Kši- 
vorogą, paklausė:

— Ar ne medžiotojai būsite?
Nepažįstamieji atsakė teigiamai ir, rodydami į rūks

tančius degyklos dūmus, paklausė:
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— Tėvai, tur būt, puikią naminę šutini? Parduok 
mums bent porą litrų.

Pozniakovas tą dieną pavalgydino Stasį Apyvalą, 
Juozą Bagdoną ir dar keturis jų draugus. Pavakare už
kure jiems pirtį.

Partizanai Stasį Apyvalą vadino Grigu, o Juozą Bag
doną — Būgnu.

Vėliau Pozniakovą dažnai aplankydavo lietuvių ir 
baltarusių partizanai, kurie čia būdavo maloniai priima
mi ir ramiai bei saugiai pasilsėdavo.

— Okupacijos metai atnešė daug visokių sunkumų ir 
nelaimių,-—kalbėjo Pozniakovas. — Tačiau neseniai ma
niau, kad jau bus galas, kad prakeiktieji hitlerininkai už
muš mus visus. O buvo taip. Kai lankėtės paskutinį kartą 
pas mane, tur būt, pamatė jus kaimynai ir apskundė vo
kiečiams. Kitą dieną, iš pat ankstyvo ryto, apsupo mūsų 
sodybą daug fašistų. Žinote, vyrai, turiu kelis labai blo
gus kaimynus. Visi apylinkės žmonės jų saugosi. Ilgą lie
žuvį turi Larionas Ivanovas ir Filatas Salakiškis. Šala- 
kiškis — tikrai negeras žmogus. Jau 1941 m. jis parsi
vežė iš Švenčionių pažįstamą žydę su dviem mažais vai
kais, kartu ir visą jų turtą, pažadėjęs slėpti ir saugoti 
nuo fašistų. Bet kur tau! Jis žydę tuojau įskundė hitleri
ninkams, o šie atvyko ir sušaudė Salamenkų miškelyje, 
netoli Vėžiškių kaimo. O dabar visi žmonės kalba, kad 
Filatas talkininkauja hitlerininkams, todėl visi jo ir bi
jo. . J 1

1 Vėliau tarybiniai teisingumo organai išaiškino, kad Larionas 
Ivanovas iš Melkūnų kaimo ir Filatas Salakiškis iš Vėžiškių kaimo 
tikrai buvo hitlerininkų talkininkai. Jie pagal įstatymą nubausti.
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— Mus visus areštavo, — tęsė Pozniakovas, •— pradė
jo mušti, stumdyti ir klausinėti: „Kur slepiate partiza
nus?“

Mūsų laimei, nė vieno partizano tuo metu mano na
muose nebuvo, todėl drąsiai galėjau pasakyti: „Jokių 
partizanų pas mane nėra ir niekada nebuvo.“

Aplink stovėjo hitlerininkų SS ir SD karininkai ir 
civiliai apsirengęs vertėjas.

Išpampęs plačiasnukis fašistų karininkas priėjo prie 
manęs ir smarkiai smogė į veidą. Parvirtau. „Už ką mu- 
šate mane senį? Ką aš jums blogo padariau, ponai kari
ninkai?“ — paklausiau.

Tada tas pats SS karininkas išsitraukė revolverį ir, 
prikišęs prie mano smilkinio, ėmė rėkti darkyta rusų 
kalba:

— Sakyk, šunsnuki, kas pas tave buvo sekmadienį? 
Rusų partizanai? Bolševikai! Sakyk teisybę, kitaip nušau
siu!

— Uisko!1 — ramiau ir įtikinamu tonu atsakiau hitle
rininkams.

— Kokia kariuomenė! Sakyk bolševikai, o ne kariuo
menė!— niršo plačiasnukis karininkas. Po to jis truputį 
atlyžo, įsikišo revolverį į kišenę. Aš atsistojau.

— Na, ne! Tai buvo kariuomenė, jūsų kareiviai. Jų 
čia buvo gana daug, — kalbėjau, purtydamas nuo drabu
žių sniegą, — visur stovėjo kulkosvaidžiai. Jie vaikščio
jo ir nieko nebijojo.

—■ O ką jie veikė? ■— pasigirdo klausimas.
Ramiu balsu atsakiau:
— Dievai juos žino, ką jie veikė! Argi man, kaimie- 1

1 Kariuomenė (baltarusiškai).
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('iui, suprasti, ką jie veikė. .. tik galiu pasakyti, kad pa
tikrino visus mūsų dokumentus, o paskui virė pietus čia 
pat kieme. Kai išvirė, pradėjo valgyti, kažką tarpusavyje 
kalbėjo ir net dainavo.

Vokiečių vertėjas paklausė:
—• Ką jie valgė? Kokį maistą turėjo?
— Jie daug ko turėjo: baltos duonos, konservų, sau

sainių ir net šokolado.
Po to parodžiau jiems, kur kareiviai virė sau valgį: 

„Štai ten, prie tvoros, jie virė pietus!“ Pakišau net dvi 
tuščias konservų dėžutes, kurias duktė Marja atsivežė iš 
Mielagėnų.

Pirmiausia SS karininkai apžiūrėjo tuščias konservų 
dėžutes, o paskui priėjo prie ugniakuro. Lankstėsi, žiūri
nėjo, kojomis maišė pelenus. Vienas pasilenkė prie ug
niakuro ir pakėlė nuodėgulį. Jis pradėjo apžiūrinėti jį, 
visi tuo susidomėjo. Nuodėgulis pateko į plačiasnukio ka
rininko rankas. Jis taip pat atidžiai apžiūrėjo ir kažką 
gargaliavo.

Paskui vienas hitlerinis karininkas paklausė:
— O ką tie kareiviai rūkė?
—• Papirosus, — atsakiau aš, — net keletą tuščių dė

žučių numetė ant žemės. Mano duktė surinko ir dabar 
žaidžia.

Jaunesnioji duktė atnešė papirosų dėžutes ir parodė. 
Mūsų laimei, partizanai rūkė „Vesta“ papirosus, ant ku
rių dėžučių buvo lietuviški ir vokiški įrašai.

SS karininkai dar atidžiau ir rimčiau apžiūrinėjo, var
tė tuščias papirosų dėžutes ir visiškai susipainiojo.

■— Ar kareiviai turėjo antpečius? — vėl paklausė kitas 
SS karininkas.

— Taip, — atsakiau, — turėjo, tokius pat, — ir ro
džiau į hitlerinių karininkų antpečius.
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— Ant antpečių kokie buvo ženklai? — toliau kaman
tinėjo mane SS karininkas.

— Kažkokios linijos, baltos raidės. Ant vieno krūtinės 
net kryžius buvo.

— Tokiomis kalbomis visiškai supainiojau ir suklai
dinau fašistus, — juokėsi senis.

Pagaliau prišoko prie manęs lieknas karininkėlis ir 
darkyta rusų kalba prašvebeldžiavo:

— Meluoji, seni! Pas tave buvo tarybiniai partizanai, 
banditai! — ir smogė man j veidą.

— Ką gi galiu žinoti, kas jie tokie buvo, — kalbėjau 
toliau. — Gal ir banditai. O kas jūs, aš taip pat nežinau. 
Anie mane mušė, jūs mušate taip pat. Jūs ginkluoti ir 
darote, ką norite. Aš senas žmogus, beginklis — negaliu 
jums priešintis. Rusų partizanai man nerūpi, nes turiu ūkį 
ir plytų fabriką, — kalbėjau, rodydamas į savo menkutę 
plytų degyklą.

Po to hitlerininkai pasitraukė toliau ir tarpusavyje 
gargaliavo, vogrojo, skėtriojo rankomis. Vertėjas jiems 
kažką aiškino. Po to šaudė į daržinę, durtuvais ilgai badė 
šieną ir šiaudus. Nieko neradę, grįžo į kiemą. Čia ilgokai 
dar tarpusavyje erzeliavo ir vėliau nuėjo savo keliais.

— Jeigu hitlerininkai būtų buvę tikri, kad pas mane 
lankėsi tarybiniai partizanai, jeigu jie būtų ką nors įtar
tino radę, tai, be abejonės, būtų sušaudę mane ir visą 
šeimą, o namus sudeginę, — baigė savo pasakojimą vals
tietis.

Net nepastebėjome, kai pradėjo aušti. Reikėjo ruoštis 
poilsiui. Dešimts partizanų nuėjo į pirtį, o keturiese liko
me pirkioje.

Partizanams ta pačia proga papasakojau apie Poznia- 
kovų šeimą, kuri mums be galo daug padėjo.

Pirtyje, į kurią nuėjo ilsėtis mūsų draugai, ne kartą
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\ yko pasitarimai su ryšininkais, kurie atvykdavo iš Šven
čionių— tai draugai Jokūbas Ratkevičius, jo tolimas gi
minaitis Mustafa Sabaturinas, Albinas Guiga ir kiti. Šioje 
mažoje pamiškės pirtyje buvo mūsų žvalgybos štabas.
< Ha daug kartų draugai Stasys Grigas, Vilius Lesnojus, 
Stasys Garas tarėsi su partinių ir komjaunimo organiza
ciją vadovais, partizanų ryšininkais ir žvalgais, atvyku
siais iš Švenčionių, Švenčionėlių, Mielagėnų, Tverečiaus, 
Adutiškio ir net iš Vilniaus.

Pozniakovo duktė Marija per trumpą laikotarpį ketu
ris kartus buvo nuvažiavusi į Švenčionis, iš ten atvežė 
mano brolį, kuris dabar paskirtas „Žalgirio“ būrio vadu, 
o taip pat seserį ir motiną, kurios atvykdavo manęs ap
lankyti. Pati Marija tuo pačiu metu vežiojo tarybinius 
laikraščius ir atsišaukimus, kuriuos mūsų ryšininkai iš
platindavo Švenčionyse.

Nemažesniu drąsumu pasižymėjo ir Ksenia. Ji per 
vasarą šešis kartus buvo nuvykusi į Švenčionis su 
įvairiais partiniais ir komjaunimo uždaviniais, o iš ten 
atveždavo žvalgų surinktas žinias, reikalingus partiza
nams vaistus ir kitus reikmenis.

Pozniakovo sūnus Antanas kalėjo hitlerininkų kalėji
me metus. Jį ten mušė ir kankino. Pabėgęs iš kalėjimo, 
jis tuojau įstojo į Vorošilovo vardo partizanų brigadą ir 
kovojo prieš hitlerinius grobikus.

— Kiek galime, brangūs vaikeliai, tiek padedame ir 
padėsime jums, — pridūrė Pozniakovas.

— Garbė tau, tėve, kad išauginai tokias dukteris ir 
sūnų, — tarė Zaikovas. — Ne fašistams nugalėti mus, kol 
turime tokių žmonių.

Vakarop palikome svetingą sodybą. Pakeliui savo par
tizanams parodžiau keletą pamiškėje stovinčių trobesių,
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kuriuose partizanai visada gali, reikalui esant, pasilsėti. 
Čia gyveno puikūs tarybiniai žmonės, mūsų ištikimi pa
galbininkai, rėmėjai. Tokių žmonių liaudies keršytojai 
turėjo visur: kaimuose, miesteliuose, miestuose.

PRIE GELEŽINKELIO

Žygio metu visą laiką aiškinau naujiems kovos drau
gams, kaip partizanai turi palaikyti ryšius su vietos gy
ventojais, kokius reikia pasirinkti kelius ir kaip jais ke
liauti.

— Okupantų kariuomenė ir policija, — kalbėjau par
tizanams,— paprastai dažniausiai persikelia iš vienos 
vietos j kitą dienos metu. Naktimis vokiečių daliniai, o 
ypač SS ir SD gaujos, pasirodo dideliais ir gerai gink
luotais būriais. Hitlerininkai mėgsta keliauti tik plentais 
bei didesniais vieškeliais, todėl partizanams rodytis to
kiose vietose neverta. Čia visada daug pavojų.

Miškų, ypač didesnių, okupantai vengia ir labai bijo. 
Jie prie vieškelių, plentų, geležinkelių iškirto abiejose 
kelio pusėse šimto metrų pločio ruožus, padarė plačiau
sias šalikeles.

Jei hitlerininkams tenka privažiuoti girią, tai visada 
jie sustoja, paruošia šautuvus, pastato kulkosvaidžius ir 
kitus ginklus, o patys susigūžia sunkvežimiuose. Per miš
ką jie paleidžia mašinas pilnu greičiu ir važiuodami šaudo 
į visas puses. Atrodo, tuo jie drąsina save.

Jei žygiuojančių hitlerininkų kariuomenę užklumpa 
naktis, ji sustoja poilsio, visur pastato sargybas, o pavo
jingesnėse vietose net apsikasa. Sargybiniai tykoja pasi
slėpę krūmuose, daubose, prigludę už medžių ir trobesių. 
Hitlerininkai atsargūs ir budrūs, jie žino, kad jų neken
čia visa liaudis, visur gali užklupti partizanai. Nakties;
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metu neapdairiai žygiuojant nežinomomis vietomis, ga
lima patekti į hitlerininkų spąstus, o to išvengiama tik 
turint palydovus iš vietinių gyventojų tarpo. Vietos gy
ventojai geriausiai žino visus kelius ir takus, o okupantų 
kariuomenė ir policija nuo jų taip pat nepasislėps. Ryšių 
palaikymas su vietiniais gyventojais partizanams turėjo 
be galo didelę reikšmę.

Partizanams nepavojinga keliauti nakties metu ma
žesniais keliais, o ypač šunkeliais.

Tarybiniams žmonėms ir partizanams reikia žinoti ir 
visada atsiminti, kad okupantams į pagalbą ateina sam
dyti šnipai, buožės, nacionalistai, kurių reikia vengti ir su 
vietos gyventojų pagalba išaiškinti.

Lengva pažinti ir pastebėti net iš tolo ginkluotą ir 
uniformuotą hitlerininką ar policininką. Pagal aplinky
bes galima su jais kautis arba pasislėpti nuo jų. Tačiau 
negalima lengvai pažinti šnipo, išskirti jo iš kitų žmonių 
tarpo.

Teisybė, prieš šnipus ir kitokius fašistų talkininkus 
mes taip pat turime ginklą: tai tarybiniai nusiteikusių 
darbininkų, neturtingų valstiečių, mūsų pagalbininkų, 
rėmėjų, ryšininkų, žvalgų veiksmai, padedą išaiškinti 
okupantų agentus.

Partizanų didžiulė jėga ir stiprumas yra kaip tik ta
me, kad mums vadovauja šlovingoji Komunistų partija, 
kad mus visada ir visur aktyviai remia liaudis.

Nužygiavę geroką kelio gabalą, nutarėme užsukti pas 
ryšininką Albiną Guigą. Albino Guigos šeima, pasirodo, 
tuo metu dar nemiegojo. Jo namuose radome Stasį Grigą, 
Vilių Lesnojų, Stasį Matį ir Vytautą Miceiką1.

'Vytautas Miceika — slapyvardė. Tikroji pavardė—Vytautas 
Dvarionas.
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Stasys Grigas ir Vilius Lesnojus drauge su partizanų 
grupių vadais aptarė kažkokius labai svarbius reikalus. 
Prieš pat mūsų atvykimą šis pasitarimas jau buvo 
baigtas.

Grigas ir Lesnojus labai džiaugėsi mūsų atvykimu ir 
linkėjo Kosto Kalinausko vardo partizanų grupei pasise
kimo.

Stasys Grigas, LKP (b) Švenčionių apskrities pogrin
dinio komiteto sekretorius, tuojau paaiškino mums, kokia 
yra įtempta padėtis šioje apskrityje. Švenčionyse ir kituo
se miesteliuose paskutiniu laiku hitlerininkai sutelkė daug 
kariuomenės ir policijos. Mums patarė kaip galima rečiau 
naudotis rogėmis, žygiuoti tik naktimis, apsistoti tik pas 
patikimus ryšininkus. Ateinančią dieną pasiūlė praleisti 
Cepiškių kaime, prie pat Lintupių miško, kur jis pats pa
žadėjo atvykti ir duoti tolesnių nurodymų.

Nutarėme praleisti dieną Grigo pasiūlytame Cepiškių 
kaime. Šis kaimas nedidelis — vos septyni kiemai. Če- 
piškiečiai buvo tarybiškai nusiteikę žmonės. Išdavikų jų 
tarpe nebuvo. Nuo Albino Guigos iki Cepiškių tebuvo 
pora kilometrų.

Cepiškiuose apsistojome pas Juzę Bukauskienę, kuri, 
įleidusi mus į savo lūšną, skėstelėjo rankomis ir pasakė:

— Vyručiai, jūsų tiek daug. Pavalgydinti visų netu
rėsiu kuo!

Ją nuraminome, nurodydami, kad mums rūpi ne mais
tas, o poilsis. Maistu patys pasirūpinsime.

Paryčiu aplankėme Cepiškių kaimo gyventojus, pasi
kalbėjome su jais, papasakojome apie paskutinius įvykius 
fronte, davėme atsišaukimų, paskaitėme „Tiesą“ ir „Už 
Tarybų Lietuvą“, pasirūpinome maistu ir atsargiai primi
nėme žmonėms:
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—• Brangūs valstiečiai, saugokitės hitlerininkų! Jei 
mums esant pastebėtumėte, kad iš kur nors atvyksta oku
pantai, tuojau praneškite. Jeigu nepastebėsit, fašistai įsi
braus į kaimą, o tai geruoju nesibaigs: hitlerininkai gali 
sudeginti kaimą ir išžudyti žmones.

Valstiečiai pasižadėjo būti budrūs. Jie dvejomis ro
gėmis išvyko į kitą miško pakraštį neva malkų, bet dau
giau stebėti, ar nepasirodys iš kur nors hitlerininkai. Vie
nas nuvyko Švenčionių kryptimi sausuolių pasirinkti į 
pamiškę ties Vigarų kaimu, o antras — Mielagėnų ir 
Adutiškio kryptimi ties Neveriškių kaimu. Dar du valstie
čiai, šį bei tą dirbinėdami savo panamėje, iš kaimo sekė 
apylinkę. Išvykusieji malkų būtų pranešę kaime esantiems 
sekliams iš anksto sutartais ženklais apie priešą jau ta
da, kai jis pasirodytų net per keletą kilometrų. Per tą 
laiką, iki hitlerininkai atvyktų į kaimą, partizanai būtų 
jau Lintupių miške, o kaime jų net kvapo hitleriniai šunys 
neužuostų.

Cepiškių kaimo valstiečiai ėmėsi tokių saugumo prie
monių todėl, kad buvo sąmoningi ir gerai žinojo hitleri
ninkų kruvinus darbus, įvykdytus paskutiniuoju metu vi
soje Lietuvoje.

Tuo metu hitlerininkai nebepasitenkindavo plačiausių 
šalikelių kirtimu, jie jau priėjo prie pavieškelės kaimų 
naikinimo ir gyventojų žudymo. Vargas buvo tiems kai
mams, kurie stovėjo prie hitlerinių ordų traukimo kelių, 
ypač neturtingų valstiečių kaimams, kurių gyventojai 
buvo tarybiškai nusiteikę, globodavo partizanus ir patys 
partizanaudavo. Tokius kaimus naktimis arba paryčiais 
hitlerininkai užpuldavo, apsupdavo, degindavo trobesius, 
žudydavo senelius ir vaikus, o jaunimą išgabendavo į Vo
kietiją.
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Mūsų grupę saugojo du sargybiniai. Partizanams bu
vo paaiškinta, kad nėra ko bijoti fašistų užpuolimo, nes 
turime gerus tarybinius ginklus ir esame arti nemažo 
miško, o miškas visada apsaugos mus. Tereikia tik bud
rumo!

Apie pirmą valandą į pirkią, kurioje ilsėjomės, be
veik vienu metu įbėgo Jadvyga Guigienė ir vienas vals
tietis.

Valstietis beveik neatsikvėpdamas rėžė:
— Draugai partizanai, vieškelyje tarp Švenčionių ir 

Adutiškio pasirodė didelė vokiečių kariuomenės grupė!
Jadvyga Guigienė, atėjusi iš Neveriškių girininkijos, 

visa tai patvirtino ir pridūrė:
— Iš Sakališkių kaimo atbėgo į mūsų mišką slėptis 

daug valstiečių. Jie papasakojo, kad ties jų kaimu susto
ję daug sunkvežimių su vokiečių kareiviais.

Iš tikrųjų, prieš kokią dešimtį minučių net Čepiškių 
kaime aiškiai girdėjosi šautuvų ir kulkosvaidžių tratė
jimas, sklindąs nuo Sakališkių pusės. Mes manėme, kad 
ten susikibo kokia nors partizanų grupė su hitlerininkais.

Po šio svarbaus perspėjimo pirkioje, kurioje mūsų 
partizanai ilsėjosi ir šnekučiavosi su valstiečiais, kilo są
myšis. Partizanai greit nuramino čepiškiečius ir patys 
skubiai rengėsi išeiti į mišką. Apie antrą valandą jau 
buvome beapleidžią kaimą. Staiga pamatėme atskuban
čius keturis gerai ginkluotus partizanus: Stasį Grigą, Vi
lių Lesnojų, Vladą Gelažūną ir dar vieną nepažįstamą. 
Jie tuojau pasikvietė mane ir Marką Poltavskį į šalį ir 
pranešė, kad Stasio Mačio grupė Švenčionyse nudobė 
Švenčionių kreiskomisarą Fricą Olį ir jo pavaduotoją.

— Hitlerininkai sujudino visas savo įgulas ir polici
ją, —- kalbėjo Stasys Grigas. — Plentais ir vieškeliais 
zuja fašistų būriai. Nė minutės negaišdami, slėpkitės
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miškuose. Perspėkite visus sutiktus partizanus, kad jie ži
notų padėtį ir būtų budresni. Reikia laukti, kad fašistai 
šiuo metu gali užpulti atskiras partizanų bazes.

LKP (b) Švenčionių apskrities pogrindinio komiteto 
sekretorius Stasys Grigas ir jo draugai atsisveikino ir nu
skubėjo pas kitus partizanus, norėdami jiems nurodyti, 
kaip elgtis dabartiniu metu.

Su Marku Poltavskiu apsvarstėme padėtį ir viską pra
nešėme savo partizanams.

—■ Dviem hitleriniais šunimis mažiau! — pasakė 
Aleksejus Zaikovas. — Toks galas laukia visų fašistų!

Greitai atsidūrėme Lintupių miškuose, kur maždaug 
už kilometro nuo palaukės sukūrėme nedidelį laužą ir šil
dėmės prie jo iki pat vėlyvo vakaro. Visos mūsų kalbos 
sukosi apie tai, kaip partizanui Stasiui Mačiui pasisekė 
dienos metu nudobti fašistinius budelius.

Vokiečiai Lintupių miškuose tą dieną taip ir nesi- 
leikė pasirodyti, nors nuo jų tebuvo už trejeto kilometrų. 
Jie, matyt, ir dabar bijojo miško.

Pavakare grįžome į Čepiškių kaimą. Sužinojome, kad 
dienos metu okupantai į kaimą nebuvo atvykę. Valstiečiai 
paruošė skanią vakarienę. Jie taip pat pasisiūlė pavėžėti. 
Iš pradžių nenorėjome sutikti, bet pasitarę nutarėm bent 
aštuonetą kilometrų per laukus ir gilų sniegą pavažiuoti.

Cepiškiečiai tegalėjo mums pakinkyti trejetą rogių. 
To buvo mažoka, todėl į kaimyninį Neveriškių kaimą nu
vyko Kostiukovas ir kiti du partizanai. Jie ten gavo dar 
trejetą.

Pasitarę tarpusavyje, šį kartą tepaėmėme tik du ve
žėjus: vieną iš Čepiškių, o antrą iš Neveriškių kaimo. 
Nusprendėme, kad šiuo metu daug geriau mums turėti 
mažiau pašalinių žmonių, nes užpuolimo atveju jie tik 
kliudys. Dviems valstiečiams bus daug geriau nakties
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metu pabėgti ir pasislėpti. Jeigu viskas išeis gerai, suge
bės grįžti namo tuščiomis rogėmis ir su didesniu arklių 
skaičiumi.

Valstiečiams smulkiai išaiškinome, ką j'ie turi daryti, 
jeigu staiga užpultų hitlerininkai. Tuo metu tokio užpuo
limo galima buvo tikėtis.

Apie 9 valandą vakaro šešetu rogių visa mūsų grupė 
apleido Cepiškių kaimą ir nušliuožė Švenčionių kryptimi. 
Laimingai nuvažiavome apie dešimtį kilometrų. Pirmuti
nėse rogėse sėdėjome mudu su Marku Poltavskiu ir visą 
laiką tarėmės, kaip sėkmingiau įvykdyti artimiausią už
davinį. Įtempta padėtis vertė mus numatyti net ir men
kiausias plano vykdymo smulkmenas.

Pasiekę Jaciūnų kaimą, vežėjus paleidome namo.
*  *  *

Ties Vydautiškių kaimu persiskyrėme į dvi grupes.
Marko Poltavskio grupė turėjo susprogdinti traukinį 

tarp Švenčionėlių ir Ignalinos, o mano dalinys — tarp 
Pabradės ir Švenčionėlių.

Lietuvių partizanams dienos metu Švenčionyse nudo
bus stambius hitlerininkų pareigūnus, fašistai blaškėsi, 
niršo, siuto. Jų policija ir šnipai šniukštinėjo po visus už
kampius, ieškodami partizanų. Tačiau nereikėjo ieškoti: 
jie buvo čia pat ir nesislapstė, o nusprendė dviejose vie
tose smogti fašistams naują smūgį — susprogdinti fron- 
tan vykstančius ešelonus.

Drebėkite, prakeiktieji grobikai, smūgio jums neiš
vengti!

— Sėkmės! Sėkmės! — linkėjome išsiskirdami vieni 
kitiems.

Atsisveikindami susitarėme susitikti Lintupių miš
kuose.
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Giedrą ir šaltą 1944 metų kovo 23 dienos naktį išsi
skyrėme. Tokią naktį tik keliauti. Šaltis verčia mikliai 
judinti kojas. Matomumas pusėtinas. Staiga ir netikėtai 
su priešu nesusidursi.

Kalinausko vardo partizanų būrio štabo viršininkui 
Markui Poltavskiui liko iki geležinkelio maždaug dvide
šimt šeši kilometrai. Per naktį jis turėjo su grupe nužy
giuoti apie penkiolika kilometrų, po to pailsėti dienos me
lu pas mūsų ryšininką slėptuvėje. Naktį iš kovo mėnesio 
25 dienos į 26 jie turėjo prisėlinti prie geležinkelio ir nu
versti nuo pylimo hitlerininkų karinį traukinį.

Mano grupei, kurioje buvo aštuoni partizanai, reikėjo 
nužygiuoti dvidešimt penkis-trisdešimt kilometrų. Per 
tą patį laiką turėjome įveikti ne tik geroką kelio gabalą, 
bet ir supažindinti partizanus su apylinkėmis ir valstie
čiais, pas kuriuos naujai organizuotos diversinės Kosto 
Kalinausko vardo partizanų būrio grupės turės apsistoti 
poilsiui. Keliavome pėsti. Dažnai stabtelėdavome čia vie
nur, čia kitur pas pažįstamus tarybinius valstiečius.

Už Vydautiškių kaimo, prie nedidelio miškelio, pasi- 
beldėme į pirmąjį namą, kuriame gyveno senyvas valstie
tis Ivanas Zubovas. Mūsų atvykimas gerokai jį išgąs
dino:

— Koks nelabasis atnešė jus tokią naktį, kai visur 
pilna hitlerininkų? Mano namai tik per ketvertą kilomet
rų nuo Švenčionių įgulos! Ar nežinote, kad fricai dabar 
nepaprastai įsiutę!

Kostiukovas juokdamasis išdrožė:
— Nedrebėk, seni, ir nebūk toks bailus! Okupantų 

nakties metu net su pagaliu čia neatginsi. Jie drąsūs tik 
dieną-—-ir tai tik savo įgulose.

Truputį pasilsėję, atsisveikinome su valstiečių Zubovų 
šeima. ■
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— Na, ir drąsuoliai vyrai! Kai fašistai visur zuja, 
siunta, jie nieko nebijo! — tokiais žodžiais Zubovas išly
dėjo mus.

Reikia manyti, kad senį galutinai paveikė Teodoro Ka- 
randašiaus žodžiai, kuris, pamojęs ranka Švenčionių 
kryptimi, pasakė:

— Štai, kur dabar keliausime!..
Ir iš tikrųjų pasukome Švenčionių link ir greitai pa

siekėme mūsų ryšininko Minajaus Špako menkutę sudu- 
busią lūšnelę, kuri stūksojo vieniša šalia Medviediškių 
kaimo, ne toliau dviejų kilometrų nuo Švenčionių.

Savo grupės vyrams papasakojau, kad po šia menkute 
sukrypusią lūšnele yra didoka požeminė slėptuvė, kurioje 
galima pasislėpti daugeliui partizanų.

Kai pabeldėme į langą, Špako žmona Akulina pa
klausė:

— Kas ten? Ko reikia?
Tyliai atsakiau:
— Atidarykite, nebijokite, tai aš, Vladas.
Moteris pažino mano balsą. Iš lėto atsivėrė durys. 

Įėjome. Ant moters jaunų stiprių rankų ramiai miegojo 
mažas kūdikis. Greitai pasirodė ir jos vyras. Keliolika 
minučių pasilsėjome, pasišnekučiavome. Minajus Špakas 
kartojo jau mums taip seniai, atrodo, girdėtas ir žinomas 
šnekas apie liaudies partizanų nudobtus hitlerininkus.

— Neverta daug kalbėti apie nudobtus fašistinius šu
nis, kiek jie mūsų žmonių nužudė ir kankino! Reikia 
išnaikinti visus hitlerininkus iki paskutinio. Ko jie atsi
bastė į mūsų kraštą, ar ne žmonių žudyti! Tada tik galė
sime laisvai atsidusti ir pakalbėti, —- tariau pyktelėjęs ir 
susierzinęs dėl to, kad perdaug dažnai buvo linksniuoja
mi partizanų nudobti Švenčionyse okupantai. — Pradžiai
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lai nebloga, nes grobikai žinos, kad net Švenčionyse jie 
negali būti saugūs!

Kai ruošėmės apleisti trobelę, pasišaukiau šeimininkus 
ir paprašiau, kad jie gerai įsižiūrėtų į partizanų veidus ir 
pažintų. Jeigu mano partizanams tektų kada nors vėliau 
užsukti, kad juos priglaustų!

Špakai, šviečiant mažai spinksulei, atidžiai peržvelgė 
visus partizanus ir pasakė:

— Gerai, Vladai, tegu tik ateina. Mes, kiek galėdami, 
pamaitinsime ir suteiksime poilsį. Mano požeminė slėp
tuvė nebloga, apie ją niekas nežino.

Tą pačią naktį aplankėme dar dvi valstiečių šeimas, 
būtent: Iljos Larionovo ir Aksentijaus Burlakovo. Tos 
šeimos mus visada taip pat labai maloniai priimdavo, 
pamaitindavo, suteikdavo slaptą poilsį, o tai būdavo gana 
svarbu partizanų gyvenime!

Vėliau nužygiavome dar apie dešimt-penkiolika kilo
metrų ir pasiekėme nuošalų valstiečių namelį Beržinių 
kaime, Strūnaičio valsčiuje. Jame nusprendėme praleisti 
dieną, pailsėti pas pažįstamą, neturtingą valstietį Antaną 
Kruminą.

Beržinių kaime dažnai apsistodavo tarybiniai partiza
nai, žygiuodami giliau į Lietuvą. Pas Antaną Kruminą 
1943 metų birželio mėnesį ilsėjosi Stasio Grigo vadovau
jama „Vilniaus“ būrio partizanų grupė.

Iki vakaro prieblandos ilsėjomės. Olimpija Krūminie
nė tikrai motiniškai rūpinosi mumis. Apžiūrėjo mūsų dra
bužius, ne vieną palopė, ne vienam įsiuvo sagą ar kab
liuką. Po to paruošė skanius pietus ir vakarienę.

*  *  *

Temstant pajudėjome į kelionę. Žygiuoti buvo gana 
pavojinga, bet mes ėjome pirmyn. Strūnaičio miestelis 
pasiliko kažkur toli kairėje. Kiekvieną sekundę buvome
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pasiruošę paleisti automatų ugnį ir pradėti atkakliausią 
kovą su tais, kas išdrįstų pastoti kelią. Žygiavome papras
tais kaimo keliais, šunkeliais, takais, o dažnai ir be jokio 
kelio — tiesiog laukais arba miškais, tik vienur bei kitur 
perkirsdami kelius.

Nužygiavę aštuonetą-devynetą kilometrų ir praėję 
Burovcų kaimą, pasukome dešinėn ir mažu lauko keliuku 
žingsniavome Ežeraičių kaimo link. Norėjau supažindinti 
kovos draugus su Ežeraičių kaimo gyventojais. Be to, 
turėjome dvi minas. Beveik kiekvienam partizanui teko 
nešti po penkis kilogramus sprogmenų.

Kad būtų lengviau keliauti, nutarėme dalį naštos pa
likti Ežeraičiuose.

Jau buvo gerokai po vidurnakčio, kai pabeldėm į mū
sų pažįstamo ir gero partizanų bičiulio valstiečio Adomo 
Pekarskio langą.

Adomas Pekarskis uždangstė langus antklodėmis ir 
uždegė mažą žibalinę lemputę.

Vos tik susidūrėme blankioje šviesoje su Pekarskių 
žvilgsniais, tuojau pastebėjome, kad Adomas ir jo žmona 
Marija buvo kažkodėl neramūs, pasikeitę, kažkas gėlė jų 
širdį. Marija labai dažnai atsidusdavo ir, atrodo, vis no
rėjo kažką mums pasakyti. Kai tik jos žvilgsnis susidur
davo su vyro akimis, ji nuleisdavo galvą ir skausmingai 
tylėjo. Mums, partizanams, taip pat buvo nejauku ir gana 
neaišku, kas atsitiko su šia tarybine šeima. Jautėme 
įtempimą ir norėjome sužinoti, kas juos kankina , ką jie 
slepia nuo mūsų.

Pirmuosius ledus pabandė pralaužti partizanas Alek
sas Dambrauskas; jis priėjo prie Adomo Pekarskio, paėmė 
jį už rankos ir, žiūrėdamas į akis, ramiai ir beveik tylo
mis paklausė: „Drauge Adomai, sakyk, kas yra, kas atsi
tiko?” :
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Adomas Pekarskis nieko neatsakė. Jo akyse pastebė
jau aiškias nerimo ir išgąsčio ugneles, o išblyškęs veidas 
smarkiai paraudo. Partizanus tai dar daugiau nustebino.

Man kilo įtarimas. Įsakiau tuojau iškrėsti visus na
mus. Pagalvojau, kad kur nors troboje slepiasi hitlerinin
kai, o šeimininkai, bijodami baisaus susidūrimo, viską 
slepia.

Vinokurovas ir Kostiukovas, vykdydami mano įsaky
mą, pradėjo apžiūrinėti trobos vidų. Kiti du partizanai 
pasitraukė prie durų, o likusieji trys vienas paskui kitą 
su paruoštais ginklais išėjo laukan.

Adomas Pekarskis ir jo žmona dar daugiau jaudinosi 
ir beveik vienu balsu pasakė:

— Pas mus nieko svetimo nėra. Neieškokite! Jums 
nesant atsitiko didelė nelaimė, už ką mus, Vladai, tikrai 
labai apibarsi... Jeigu ne daugiau!..

Ramiu balsu kreipiausi į Pekarskius ir paprašiau tuo
jau viską papasakoti. Pekarskis prabilo:

— Kai buvote, Vladai, su Izotu Lemeševu ir kitais 
partizanais pas mus paskutinį kartą, tai Marijai davėte 
paslėpti kapsulius-detonatorius. Prašėte padėti sausoje 
vietoje. Marija paslėpė juos seklyčios krosnyje ir užmiršo, 
o man apie tai nieko nesakė. Vieną kartą pas mus atvyko 
iš Strūnaičio giminės, todėl sumanėme pakūrenti krosnį, 
kad būtų šilčiau.

- Kai krosnyje malkos gerai įsidegė, — tęsė šeimi
ninkas,— Marija pravėrė duris ir pakvietė mane pusry
čiauti. Mums bevalgant, kad bumtelės, — net išsitiesėme 
ant grindų. Visas namas sudrebėjo, šoktelėjo lubos, suti
lindžiavo dūžtančių langų stiklai, atsidarė visos durys. 
Pirkioje pasidarė tamsu nuo dūmų ir dulkių. Aš grie
biausi už labai skaudančio šono ir paklausiau: „Marija, 
ar tu gyva?“ O mano Marija, matau, bėga iš pirkios, rėk
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dama: „Žmonės, gelbėkite, degame!“ Ir aš paskui žmoną 
išdūmiau laukan. Kieme pamačiau prie jos stovinčius gi
mines, kurie, matyt, pirmiausia išdūmė iš trobos. Manė
me, kad hitlerininkai ant trobos bombą užmetė. Apžiūrėję 
iš lauko pirkią, nepastebėjome jokių bombos kritimo žy
mių. Klausiu Mariją: „Kas čia dabar atsitiko?“ O ji raudo
dama klykia: „Tai aš, tai aš padariau, Adomėli!“ Grįžtu 
į pirkią ir matau, kad kambario krosnis į šipulius suby
rėjusi. O čia paaiškėjo ir kaltininkas! Žmoną gerokai api
bariau ir pasakiau: „Kai ateis partizanai, tai išgėdysiu 
tave visų vyrų akyse!“ Gaila ne krosnies, bet prietaisų, 
kurie brangesni už krosnį. Sprogimą išgirdo artimesni 
kaimynai ir subėgo mūsų gelbėti. Mūsų laimei, turime 
gerus kaimynus: šio įvykio pašaliniai žmonės ir nesuži
nojo.

— O jums ar smarkiai sužeidė šoną? — paklausiau 
nekantraudamas.

— Visiškai nesužeidė, o tik, matyt, smarkiai susi
trenkiau griūdamas į stalo kampą, -— atsakė Adomas Pe
karskas.

Iš karto pagerėjo nuotaika, kai tik sužinojome Pekars- 
kių savotiško elgesio priežastį. Visi partizanai tuojau pra
dėjo raminti ir guosti juos, o aš pasakiau:

— Tai tikrai labai nemalonus įvykis, bet puiku, kad 
viskas laimingai pasibaigė. Mums džiugu jus matyti svei
kus ir gyvus, nors kapsulių-detonatorių šiek tiek ir gaila. 
Ką padarysi, jei taip atsitiko!

Po mano paskutinio žodžio Adomas Pekarskis pra
vėrė duris į gretimą kambarį. Balkšvoje tamsumoje pa
matėme dūluojančius didesnius ir mažesnius plytgalius — 
krosnies liekanas. Languose nebuvo nė vieno sveiko stik
lo, o tarprėmiuose pūpsojo įvairūs skudurai. Iš oro pusės 
buvo uždarytos langinės.
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Pekarskių krosnies susprogdinimas mūsų kupiname 
kovos nuotykių gyvenime buvo savotiškas atsitikimas, 
kurį savo pasikalbėjimuose dažnai prisimindavome. Tada 
džiaugėmės, kad viskas pasibaigė laimingai, bet dar 
daugiau džiaugėmės, kad įtemptos padėties, kuri buvo, 
kai įžengėme į Pekarskių trobą, priežastis buvo tik šis 
įvykis.

Marija Pekarskienė su savo anyta greitai pradėjo 
ruošti pusryčius. Kieme smarkiai aušo. Šviesa vis smar
kiau ir smarkiau skverbėsi pro uždangstytus langus. Ma
rija labai maloniai pakvietė mus prie stalo, ant kurio bu
vo raugintų agurkų, kopūstų, bulvinių blynų, kiaušinienės 
su lašiniais, žuvies. Papusryčiavę, apsigaubę kaimiškais 
kailiniais, vienas paskui kitą nuskubėjome į daržinę. Čia 
pamainomis vienas visą laiką saugojo, o kiti, įsirausę į 
šieną, ramiai ilsėjosi.

Vakare susirinko kaimo gyventojai ir laukė mūsų, no
rėdami išgirsti paskutines naujienas iš fronto.

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio dalinio vadas 
Kostiukovas papasakojo apie Raudonosios Armijos kovi
nius žygius ir viską užbaigė trumpa fronto įvykių san
trauka. O tų įvykių buvo gana daug — ir jie džiugūs.

Po informacijos perskaičiau susirinkusiems valstie
čiams keletą straipsnių iš laikraščio „Už Tarybų Lietu
vą“ kovo numerių.

Kiekvienas perskaitytas straipsnelis sujaudindavo 
valstiečius. Jie ginčijosi, kalbėjosi tarpusavyje ir mūsų 
klausė įvairių dalykų, prašė šį bei tą paaiškinti.

Adomas Pekarskis paprašė palikti keletą numerių 
„Tiesos“ ir „Už Tarybų Lietuvą“, kuriuos žadėjo su savo 
kaimynais paskleisti apylinkės valstiečių tarpe, o taip pat 
nusiųsti į Strūnaičio miestuką.
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Gerokai sutemus, pasikviečiau šeimininką ir Joną 
Kazlą, pasikalbėjau su jais, paprašiau pakinkyti arklius 
ir trupučiuką pavėžėti. Jie mielai sutiko, o netrukus pra
nešė:

— Vyručiai, arkliai pakinkyti ir laukia prie kiemo 
vartų!

Mūsų draugai pirkioje karštai tebesišnekėjo su vals
tiečiais. Skirtis niekas nenorėjo.

— Kada vėl atvyksite? Kada pasimatysime? — klau
sinėjo atsisveikindami valstiečiai.

Adomas Pekarskis ir Jonas Kazlas pavėžėjo šį kartą 
apie dešimtį kilometrų. Pradėjo aušti. Valstiečius palei
dome namo. Dar kiek pakeliavę, pasiekėme ryšininko 
Alekso Kuliešiaus namus. Aleksas Kuliešius, labai šne
kus senis, visada priglausdavo partizanus. Ir dabar ilsė
jomės pas jį visą dieną. Po to vėl ruošėmės keliauti. Buvo 
labai tamsi naktis.

—- Nė vienos žvaigždės! Nieko nesimato, nors pirštu 
akin durk!—pasakė Teodoras Karandašius, kai išėjo iš 
Alekso Kuliešiaus pirkios.

Kieme patylomis kalbėjomės apie tolesnį kelią.
— Klausykite! Girdite, kaip dunda? Tankai arba 

sunkvežimiai atvažiuoja, — pašnibždomis ištarė Kostiu- 
kovas.

Nuo vieškelio pusės buvo girdėti duslus dundėjimas, 
kuris vis stiprėjo ir stiprėjo. Pagaliau pasirodė didžiulė 
vokiečių mašinų kolona. Automašinų prožektoriai nušvie
tė visą kelią. Sunkvežimiuose sėdėjo vokiečių kareiviai ir, 
matyt, buvo gerokai įkaušę, nes visiškai nesutartinai' 
skambėjo priedainio žodžiai „hali, halio!“

— Keturiasdešimt aštuoni sunkvežimiai, — pasakė 
Teodoras Karandašius.
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— Pasveikinkime fricus „liali, halio“ automatų salvė
mis! •— visų mintį pasakė Vinokurovas.

Sunku buvo žiūrėti, kai daugybė fašistų nekliudomai 
pravažiuoja sunkvežimiais pro mus. Vinokurovas keik
damasis iškošė pro dantis:

— Jūsų laimė, šunsnukiai, kad neturime kulkosvai
džių. Jūs išgirstumėte partizanų dainą!

Be kulkosvaidžių aštuoniems vyrams užpulti auto ko
loną, kurioje važiavo maždaug tūkstantis gerai ginkluotų 
kareivių, buvo pavojinga. Antra vertus, prieš mūsų akis 
Imvo dar svarbesnis uždavinys — priešo ešelonai.

Užpuldami sunkvežimių koloną netoli geležinkelio li
nijos ir vietos, kur mums reikėjo praleisti slaptai visą 
dieną, būtume atkreipę į save vokiečių įgulų dėmesį ir 
nepasiekę užsibrėžto tikslo.

Senasis Kuliešius, stovėdamas mūsų tarpe, pasakė:
— Paskutiniu metu tikrai labai retai pasitaiko, kad 

hitlerininkai važiuotų naktį. Tur būt, naujokai iš Vokie- 
lijos gilumos, nes jie net nejaučia, kad čia gali pasvei
kinti partizanų šūviai.

Žygiavome toliau. Pakeliui parodžiau partizanams 
valstiečio Igno Kaminsko pirkią, kurioje mano ankstesnės 
grupės partizanams teko ne kartą buvoti. Čia partizanai 
ateityje visada gali rasti pastogę ir poilsio vietą.

Nužygiavę be kelio, giliu sniegu, dar trejetą kilometrų, 
pasiekėme mažais krūmokšniais apaugusią vietovę. Čia 
gyveno sąmoningo valstiečio Kosto KHuko šeima. Į lan
ginę pasibeldžiau sutartu stuktelėjimu. Iš karto atsidarė 
durys, ir visi įėjome į pirkios vidų. Čia radome visą Kliu- 
kų šeimą: senąjį Kostą Kliuką, jo žmoną Benediktą, sūnų 
Adolfą ir jo žmoną Melaniją.

— Na, ką gi, sūneliai, ilsėkitės ir būkite mūsų sve- 
čiai, — pasitiko Kostas KHukas.
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Pirkioje buvo tamsu, Kliukai neturėjo nei lempos, nei 
žibalo. Seimininkai atsiprašinėjo, bet mums atrodė taip 
net geriau ir saugiau.

— Negi romanus skaitysime, — pasakė Kostiukovas.
Ilgai tarėmės, kas daryti — pasilikti per dieną Kliukų

pirkioje, ar eiti į mišką. Sorų kaimo apylinkėse teaugo 
mažučiai krūmokšniai, kuriuose neįmanoma pasislėpti, o 
pavojaus metu nebūtų kur dingti. Mums tebuvo vienas 
kelias — likti.

Melanija Kliukienė paruošė pusryčius. Dar buvo tam
soka, kai išėjome į daržinę ir įsikasėme į šieną. Kai ėjome 
poilsio, paprašiau Kliuką:

— Brangusis Adolfai, tu, kaip apsukrus vyras, pasi
dairyk dienos metu, kad staiga neprisėlintų priešai.

Adolfas pasižadėjo gerai eiti savo pareigas. O tai jis 
sugebėjo atlikti, nes ne kartą jau buvo saugojęs mus ir 
dalyvavęs net sprogdinant priešo ešelonus.

— Giliai įsirauskite į šieną ir ramiai miegokite, — pa
tarė jis.

Apie 3 valandą Melanija Kliukienė atnešė mums tie
siog į daržinę karštų kopūstų sriubos. Papietavę pradė
jome žiūrinėti topografinį žemėlapį. Parinkome tinka
miausią vietą, kurioj ateinančią naktį nuversime nuo 
geležinkelio sankasos priešo karinį ešeloną.

Aš, kaip buvęs „Vilniaus” būrio diversinės grupės vy
resnysis, parodžiau žemėlapyje tas vietas, kuriose mano 
grupė jau susprogdino priešo ešelonus, o taip pat, kur 
padės miną Marko Poltavskio grupė. Papasakojau visas 
smulkmenas, kaip atlikdavome sprogdinimus.

Partizanai labai atidžiai klausėsi aiškinimo, nes dau
geliui jų tai buvo naujiena. Iš visos mano dabartinės gru
pės tik pora žmonių tebuvo dalyvavę menkesnėse opera
cijose.
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Savo padėjėju geležinkelio bėgiams minuoti pasirin
kau Vinokurovą ir jam dar smulkiau pakartotinai išaiš
kinau, ką jis turės daryti, kai priešo traukinys bus už 
Irejeto-penketo kilometrų nuo mūsų. Visi partizanai gė
lai žinojo, kaip reikia elgtis, kad per keliasdešimt sekun
džių būtų padėta prie bėgių mina.

Vėliau taip pat paskyriau asmenis, kurie turės saugoti 
iš šalių ir ginti atsitraukimą tuo metu, kai minuosiu ge
ležinkelį.

Greitai atėjo vakaras. Apsirengėme baltais apsiaustais 
Ir ruošėmės išeiti. Adolfas Kliukas pradėjo prašyti, kad 
šią naktį paimtume jį drauge. Nesutikome.

Jau buvo visiškai tamsu, kai apleidome KJiukų pirkią. 
Iki geležinkelio dar buvo likę apie dešimt kilometrų.

Pakeliui nakties tamsoje dalijomės įspūdžiais apie 
Kliųkų šeimą.

- Jeigu visos šeimos būtų tokios, hitleriniai grobikai 
neturėtų kur dėtis, — kalbėjo Sokurovas.

Nuėjome geroką kelio gabalą. Vis aiškiau ir aiškiau 
Imvo girdėti traukinių dundėjimas. Skubėjome, nes iki 
vienuoliktos valandos vakaro turėjome pasiekti geležin
kelio sankasą ir prieš dvyliktą susprogdinti priešo eše
loną.

Sėkmingai prisiartinome maždaug per dvejetą kilo
metrų nuo geležinkelio pylimo. Labai gerai girdėjome 
einančių į frontą ir grįžtančių traukinių dundėjimą. 
Siūbtelėjome truputį pasilsėti ir susikaupti. Likusius du 
kilometrus turėjome praeiti su didžiausiu atsargumu: ga
lėjome susidurti su hitleriniais sargybiniais.

Naktis, mūsų laimei, buvo labai patogi: tamsi, pūtė 
vėjelis, truputį šalo. Tamsoje buvo gera slinkti prie gele
žinkelio linijos, bet šaltis šiek tiek trukdė, kadangi girgž- 
dėjo sniegas, o jo po mūsų kojomis buvo gerokai. Be to,
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slinkome per krūmokšnius, todėl paliestos ir lūžtančios 
sušalusios šakelės skambėjo kaip plieninės. Aplamai, ty
lią naktį menkiausias garsas sklinda gana toli. Kai eida
mas šaltą naktį įsiklausai, kaip girgžda po kojomis snie
gas, atrodo, kad kas nuo kalno ritina akmenis — tokį 
įspūdį sukelia mūsų ausyse sniego girgždėjimas.

Sustabdžiau partizanus ir pasakiau jiems:
— Dabar pritūpkime. Eisime pirmyn tik tada, kai 

traukinys slinks į rytus arba į vakarus. Tada galėsime 
skubiau paėjėti. Kai traukinys praeis, gulsime ant sniego 
ir lauksime kito. Taip prišliaušime nepastebėti prie gele
žinkelio linijos.

Maždaug per keturiasdešimt minučių praleidome ke
turis priešo ešelonus: tris iš fronto, kurių du vežė kelei
viniuose vagonuose sužeistuosius ir vienas pagrobtą tur
tą — įvairias žemės ūkio mašinas, ir vieną ešeloną į fron
tą. Atsargiai šliaužėme pirmyn. Viskas sekėsi gerai, tarsi 
sviestu būtų patepta: šalių ir užpakalinė apsauga tinka
mai užėmė savo vietas, šalia manęs gulėjo dalinio vadas 
Vinokurovas ir laukė įsakymo.

Geležinkelio bėgiai buvo nuo mūsų per keliasdešimt 
metrų. Sankasą gerai matėme, nors buvo labai tamsu. Ge
ležinkelį stebėjome maždaug dvidešimt minučių. Per tą 
laiką keturi vokiečių sargybiniai nuėjo pirmyn ir grįžo.

Staiga išgirstame einančio į frontą traukinio dundėji
mą. Smarkiai suplakė mano širdis. Sutartu būdu pakėliau 
ranką, įtraukiau į plaučius daug šviežio, šalto oro, ir kartu 
su Vinokurovu pradėjome šliaužti pirmyn. Vargu ar nu
ropojome dvidešimt metrų, kai dešiniau išniro dar keturi 
vokiečių sargybiniai. Traukinys dundėjo vis arčiau ir ar
čiau. Vokiečiai stabtelėjo ant geležinkelio sankasos ir lau
kė, kol praeis ešelonas.

Priglūdome prie sniego ir kiurksome, o vokiečiai maž
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daug už šimto metrų vis tebestoviniuoja, laukdami trau
kinio ir garsiai vokiškai marmaliuodami.

Atrodo, šis ešelonas nepaliestas pradundės pro mus, 
pasieks frontą.

Staiga man dingtelėjo mintis, kad ten, priešakyje, yra 
mūsų draugo Marko Poltavskio grupė...

Geležinkelio posūkyje išsidriekia ilgas karinis ešelo
nas. Pūškuodamas garvežys traukia sunkų sąstatą, o ke
turi vokiečių sargybiniai vis tebestoviniuoja netoli mūsų, 
šnekučiuojasi, švyti papirosai...

Pradedu smarkiai nerimauti, kad kuris nors draugų 
nesukosėtų, nes viskas gali blogai baigtis. Bet, atrodo, 
šį kartą visi naujieji kovos bičiuliai gerai žinojo, ką reiš
kia nusikosėti prie geležinkelio.

Kai ešelonas nuriedėjo ir sargybiniai pamažu nutolo, 
mes dar tebegulėjome toje pačioje vietoje, laukdami nau
jo ešelono, kad jį nuverstume nuo pylimo!

Po keliolikos minučių nutarškėjo tuščias prekinis 
traukinys, kurio sprogdinti nebuvo jokios prasmės. Vos 
nudardėjo šis, iš kairės pusės vėl pasirodė keturi sargy
biniai, kurie šį kartą labai greitai žingsniavo geležinkelio 
sankasa Švenčionėlių link, retkarčiais trinktelėdami ka
reivišku batu į bėgius. Jie, matyti, tikrino, ar neatsuki
nėti bėgius jungią varžtai.

Praslinko keliolika minučių. Sargybiniai, taip pat sku
bėdami, grįžo pro mus ir nuėjo Pabradės link.

Apie vidurnaktį išgirdome einančio fronto link ešelo
no dundėjimą. Traukinys buvo nuo mūsų per keletą kilo
metrų. Visu mano kūnu perbėgo šiurpulys, smarkiai su
plakė širdis. Manau, kad tą patį pajuto ir Vinokurovas. 
Mes nerimavome ir bijojome, kad vėl ko gero nepasirody
tų hitlerininkų sargybiniai, kurie prieš dešimtį minučių 
praėjo. Pradėjome šliaužti vis arčiau ir arčiau prie bėgių.
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Atsidūrėme per kokius dvidešimt metrų nuo gerokai pa
kilusios geležinkelio sankasos. Štai, mes prie bėgių. Apsi
dairėme į visas puses — visur tylu ir ramu! Pamažu vėjas 
ūžauja pušų viršūnėse ir kaukia telefono laidais. Jaučia
me, kad ten, pakalnėje, budi draugai ir mato mus.

— Vokiečių nematyti! — greitai tariu pašnibždomis 
Vinokurovui, — skubėkime! ..

Nepraslinko nė minutė, o mina jau padėta. Priešo 
traukinys dundėjo už dvejeto-trejeto kilometrų. Sunkūs 
garvežio pūškavimo garsai pasiekė mūsų ausis. Mums 
atrodė, kad traukinys čia pat.

Kai sujungėme mechaninį sprogdintuvą su mina, da
viau ženklą atsitraukti.

Nuropoję nuo sankasos apie septyniasdešimt metrų, 
stabtelėjome ir prigludę dairėmės aplink. Iš kairės pusės 
staiga sutrinksi automatų salvės. Hitlerininkai šaudo į 
vieną ir į kitą pakelės miško pusę. Greitai pastebime ir 
pačius sargybinius. Jie artėja prie minos. Staiga fašistai 
paleidžia mažą šviečiamąją raketą, kuri nuskaidrina ne
didelį geležinkelio plotelį. Padėtis nepaprastai įtempta. 
Hitlerininkai vėl paleidžia virš mūsų galvų į mišką auto
matų salvę. Jie gana greitai artėja prie padėtos minos. 
Traukinys visu smarkumu atšniokščia taip pat iš kairės 
pusės. Jei vokiečiai dar žengs keletą žingsnių, galės pa
stebėti miną ir suspės prieš ją sulaikyti traukinį.

Mano nervai įtempti iki kraštutinumo, širdis plaka 
smarkiai. Bijau, kad kuris nors užpakalyje gulinčių par
tizanų, netekęs kantrybės, nepaleistų šūvio į vokiečius. 
Sukaupęs visą dėmesį, seku fašistus. Aš jau nuspren
džiau. . . Jei vokiečiai žengs dar bent žingsnį pirmyn, pa
leisiu iš automato seriją.

Staiga vokiečiai sustojo, tarytum būtų susidūrę su
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iena. Nervai truputį atslūgsta! Gerai nutaikau automatą 
ii laikau! . . Spausiu tuoj, jeigu jie nors kiek pajudės. 
Pasisuku į Vinokurovo pusę: jo automatas taip pat tru
putį pakeltas ir nukreiptas į sargybinius. Kai žvilgteriu 
vėl į fašistus, juos matau ramiai bestovinčius. Garvežys 
ir pora vagonų pralenkia sargybinius. Atrodo, jis jau rie
da ant minos... J is ... Staiga blykstelėjo balta akinanti 
šviesa ir driokstelėjo baisus, ausis draskantis plėšiamos 
geležies žvangėjimas, kuris pasikartojo dar... ir dar ke
lis kartus! Stulpais kyla raudona, geltona, lelijinė šviesa. 
Sproginėja lėktuvų bombos, patrankų sviediniai. Orą 
skardena priešo kareivių vaitojimas, riksmas. Matyt, vo
kiečių ešelonas vežė frontan kareivius ir šaudmenis. Kas 
atsitiko su keturiais sargybiniais, sunku pasakyti! ..

Greitai ir lengvai pakylame nuo žemės ir, lyg sparnų 
nešami, vienas paskui kitą bėgame tolyn nuo geležinke
lio. Nubėgę tankiu eglynėliu maždaug trejetą šimtų met
rų, stabtelėjame. Apkabiname vieni kitus, bučiuojamės ir 
džiaugiamės, kad pasisekė susprogdinti priešo ešeloną. 
Tačiau džiaugtis nėra laiko, nes vokiečiai iš įvairių gink
lų pradeda smarkiai apšaudyti mišką kaip tik ta krypti
mi, kuria turime atsitraukti.

Kai kurie vyrai ėmė truputį jaudintis, nuogąstauti. 
Pradėjau juos raminti, sakydamas, kad joks pavojus ne
gresia:

— Fašistus nepaprastai pritrenkė ešelono susprogdi
nimas,— kalbėjau. — Jie dabar šaudo visiškai nesuvok
dami nei kur, nei į ką. Taip šaudys visą naktį! Jų tokia 
taktika!

Visą laiką bėgome pirmyn. Kai aš stabtelėjau, kad 
truputį atsikvėptume ir nusistatytume kompasu atsitrau
kimo kryptį, pastebėjome, kad nėra Vinokurovo.
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Stoviniuoti ir lūkuriuoti negalėjome, nes vokiečiai vis 
stipriau ir stipriau apšaudė kaip tik tą barą, kuriuo trau
kėmės.

Maždaug už poros kilometrų nebebuvo krūmokšnių, 
ir mes atsidūrėme didelėje miško laukymėje. Čia vėl stab
telėjome, ir aš įsakiau dviems partizanams pabėgėti į 
kairę, dviem į dešinę ir pasižvalgyti.

Greitai sugrįžo iš kairės Kostiukovas ir Sokurovas, 
o iš dešinės Šankinąs ir Serginas, bet jie nieko nebuvo 
pastebėję. Partizanai stovėjo aplink mane. Aš galvojau, 
kas reikia toliau daryti ir kur ieškoti dingusio Vinoku- 
rovo.

— Žiūrėkite, kažkas ten bėga, — pasakė Teodoras Ka- 
randašius, rodydamas į dešinę.

Rodoma kryptimi bėgo kažkoks žmogus.
Pasiunčiau du draugus patikrinti. Greitai grįžo pa

siųstieji, o jų tarpe buvo ir Vinokurovas.
— Kodėl tu pasilikai? — paklausiau Vinokurovą.
— Man smarkiai suskaudo anksčiau sužeistoji koja, 

jokiu būdu negalėjau spėti kartu, — atsakė jis.
Dabar visi greitai žygiavome į rytus ir atidžiai ste

bėjome vienas kitą, kad vėl kas nors neatsiliktų. Vokiečiai 
vis be jokios tvarkos pleškino į mišką.

Priešo ešelonai sustojo, ir dabar nebuvo girdėti nei 
jų dundėjimo, nei švilpimo. Mūsų susprogdinto ešelono 
vagonų nuolaužos užvertė, užgriozdino abi bėgių linijas.

Nuėjome maždaug šešetą kilometrų. Pasitraukimo ke
lias buvo gerai žinomas, nes čia ne kartą keliavau su 
„Vilniaus“ partizanų grupe. Man buvo žinomi visi miš
kai, tarpumiškės, laukai ir kaimeliai, pažįstami jų žmo
nės. Štai, jau esame Vaickūnų kaime, kurio gyventojai 
ne kartą partizanus pavėžėjo.

Nusprendėme tą naktį arkliais nudumti keletą kilo-
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nii'lnj ir pasiekti Sorų kaimą, o iš ten jau mūsų kovos 
'įrangas valstietis Ignas Kaminskas nuveš iki Ežeraičių.

Apie ketvirtą valandą nakties pasibeldėme į Kaminsko 
langą. Ignas Kaminskas girdėjo, kad mes susprogdinome 
priešo ešeloną, ir, lyg nujausdamas, jau laukė mūsų.

Nuo susprogdintojo ešelono tebuvome per dešimt- 
dvylika kilometrų. Tokiame atstume dienos metu negalė- 
|nnie jaustis saugūs. Po tokios stambios diversijos vokie- 
1 'ai dienos metu galėjo su šunimis mus lengvai surasti, 
todėl reikėjo naudotis nakties tamsa ir dumti tolyn dar 
bent dešimt kilometrų ar net daugiau.

Senelis Ignas Kaminskas, kuris tuo metu truputį ne
galavo, greitai pakinkė savo juodbėrį į dideles roges, įdėjo 
gerokai šiaudų, ir mes greit leidomės siaurais ir vingi uo
la is miško keliukais Strūnaičio link.

Per porą valandų, vyručiai, jus tolokai pavėžėsiu. 
Mano arklys geras. Jam nesunku traukti roges. Visi keliai 
ir keliukai man gerai čia žinomi, — kalbėjo senelis Ka
minskas.

Šj kartą turėjome maža laiko, kadangi iš Kaminsko 
namą išvažiavome apie ketvirtą valandą nakties, o iki auš
ros l!ko ne daugiau kaip trys valandos. Per tą laiką turė
jome nemažą kelio gabalą nuvažiuoti arkliu, o paskui dar 
nužingsniuoti keletą kilometrų, kad supainiotumėm savo 
pėdsakus, jei pradėtų persekioti hitlerininkų policija ar 
kariuomenė.

Nedideliame pušų ir eglių šilelyje ties Ežeraičių kaimu 
labai nuoširdžiai atsisveikinome su Ignu Kaminsku.

Linkiu jums, vaikeliai, visur pasisekimo ir laimės, 
o taip pat sveikatos, kad visi sulauktume čia Raudono
sios Armijos ir Tarybų valdžios, — labai nuoširdžiai lin
kėjo valstietis.

Tai buvo jo paskutiniai mums, partizanams, pasakyti
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žodžiai. Su juo daugiau nebesusitikome. Kaminskui ne
buvo lemta sulaukti tarybinės valdžios, nes po kelių mė
nesių mirė.

* * *

Apie šeštą valandą, jau pradėjus aušti, pasiekėme 
Ežeraičių kaimą. Užsukome Avdejaus Risevo pirkiom 
Seimininko namuose neradome. Mus sutiko jo žmona Pe- 
lagėja. Nieko nelaukdama, ji ėmė tiesti paklodes, padėjo 
pagalves ir antklodes užkrosnyje ir ant krosnies, kur visi 
sugulėme.

Seimininkė tuojau paragino savo dvylikmetį sūnų 
Dmitrijų, kad jis nubėgtų pas tetą Akuliną ir praneštų jai 
apie partizanų atvykimą. Po to ji visiškai rimtu balsu pri
dūrė: „Reikia organizuoti apsaugą, ar supranti, sūneli?“

Dmitrijus buvo apsukrus ir sumanus berniukas. Tru
putį pagalvojęs, jis atsakė:

— Gerai, mamyte, tuojau pasakysiu tetai Akulinai, o 
pats įlipsiu į klevą ir žiūrėsiu, bene ateina vokiečiai —• 
iš tolo juos pamatysiu.

— Ką tu kalbi, vaikeli, ko gero nukrisi ir užsimušk 
Geriau važinėk rogutėmis su kitais vaikais ir dairykis, 
ar nepastebėsi iš kur nors atvykstančių vokiečių kareivių 
bei policijos.

Visi partizanai ramiai ilsėjosi užkrosnyje arba ant 
krosnies, o vienas pakaitomis visą laiką budėjo — pro 
langą sekė apylinkę.

Greitai atėjo teta Akulina ir įteikė man visiškai ne
seniai sesers Reginos ir motinos parašytą laišką. Tuojau 
joms parašiau atsakymą ir paprašiau Akuliną nuvežti į 
Švenčionis. Miegojome kaip užmušti iki ketvirtos valan
dos vakaro.

Sužinoję iš Akulinos apie mūsų atsiradimą, atvyko 
Adomas Pekarskis ir Jonas Kazlas, kurie prieš porą die-
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imi mus pavėžėjo. Jie norėjo su mumis pasišnekėti, b e t  

liiidįs Grigorijus Serginas neleido žadinti.
Apie ketvirtą valandą po pietų mus pažadino Dmit- 

i i jaus akordeono garsai. Jis grojo įvairias tarybines dai
nas. Buvome jau gerai pailsėję. Pelagėjos pirkioje buvo 
laip šviesu, malonu ir jauku.

Akulina Kuprianovienė greitai grįžo iš Švenčionių su 
Reginos atsakymu. Sesuo rašė apie sunkią padėtį mieste, 
ryšium su Švenčionių kreiskomisaro užmušimu. Ji taip 
pat rašė apie motinos sveikatą ir visus gimines, kurie gy
vena Švenčionyse. Regina atsiuntė keletą agentūrinių ži
nių, kurias surinko ji pati ar kiti mūsų stebėtojai. Kartu 
gavome keletą labai svarbių dokumentų iš Švenčionių 
miesto vokiečių policijos vachmistro Lukštinio, kuris buvo 
mūsų užverbuotas jau tada, kai buvau „Vilniaus“ parti
zanų grupės vadas. Lukštinio atsiųsti dokumentai buvo 
vertingi.

Pavakare prisirinko Pelagėjos pirkioje daug Ežeraičių 
kaimo gyventojų. Pranešėme jiems, kad susprogdinome 
fašistų karinį ešeloną. Dmitrijus užtraukė akordeonu ke
letą tarybinių populiarių dainelių. Visi taip įsilinksmino, 
kad buvo galima pamanyti, jog nėra priespaudos, perse
kiojimo, okupantų, o klesti laisvė, šviesus gyvenimas — 
tarybinė santvarka. Tokia giedri nuotaika galėjo susida
ryti, savaime suprantama, tik tarybiškai nusiteikusių 
valstiečių kaime.

Tą vakarą pagal eilę teko mus pavėžėti Viktorui Ma
tusevičiui, Jonui Buckui ir Aleksandrui Pekarskiui. Atsi
sveikindami padėkojome visiems Ežeraičių kaimo valstie
čiams už parodytą nuoširdumą ir suteiktą pagalbą.

Lengvai skrido rogės. Niekas nekalbėjo. Partizanai, 
gal būt, mąstė apie praėjusių dienų įvykius, o gal juos 
taip pat veikė Dmitrijaus akordeono garsai.
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— Greičiau pasibaigtų tas prakeiktas karas! — pasa
kė su apmaudu Teodoras Karandašius. •—Greičiau nusi
suktų sau sprandą fašistai!

Ežeraičių kaimo valstiečiai pavėžėjo apie penkiolika 
kilometrų. Padėkoję jiems ir atsisveikinę, žygiavome Lin- 
tupių miško link, kur turėjome susitikti su Marko Poltavs- 
kio grupe.

Apie vidurnaktį pasiekę Rinkėnų kaimą, užsukome 
valstiečio Prano Veličkos trobon.

—- Ar nėra pas tave svetimų ir pašalinių žmonių? — 
paklausiau šeimininką.

—■ Nieko nėra, Vladai, tik savi, užeikite pas mus, — 
pasakė Pranas Velička.

Įėję į trobą, atsisėdome ant ilgo suolo. Pranas Velička 
išėjo į kiemą ir pirmiausia uždarė langines, o paskui su
vijo tvartan savo šunis, kurie, mums atėjus, bėginėjo 
aplink pirkią, smarkiai lojo ir kaukė. Troboje degė žiba
linė lempa. Buvo gana šviesu.

Šeimininkė Albina buvo pusamžė, stambi, malonaus, 
apskrito veido, labai šneki moteris. Ji su savo dukterimi 
Maryte ėmė ruošti'mums vakarienę ir klausinėjo apie įvai
rius dalykus.

— Sakykite, vyrai, ar dar ilgai tie hitlerininkai mus 
valdys? — klausinėjo Albina.

— Greit, mamute, ateis Raudonoji Armija. Ji visiškai 
nebetoli. Didesnė Ukrainos ir Baltarusijos dalis jau išva
duota iš fašistinių okupantų jungo. Po poros, trejeto mė
nesių Raudonoji Armija bus pas mus, — atsakė Teodoras 
Karandašius.

Labai greitai buvo paruošta vakarienė. Šeimininkė 
pakvietė prie stalo. Pasivaišinome.

Kai Velička pastebėjo, kad ruošiamės kelionėn, ėmė 
priekaištauti: „Kodėl taip greit išeinate? Kodėl pas mane
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nepasiliekate dienos poilsiui? Čia visur ramu, negresia 
jokie pavojai!”

Atsakydamas paaiškinau, kad paryčiu turime susitik- 
li su kita mūsų būrio grupe. Velička pats pasisiūlė truputį 
pavėžėti.

Greitai pasiekėme Lintupių miškų apylinkes. Dabar 
jau buvo galima laisviau atsikvėpti. Geležinkelis paliko 
toli vakaruose. Miškų masyvus, kuriuose būdavo partiza
nę bazės, vokiečiai puldavo stambiomis pajėgomis, o apie 
lai beveik visada iš anksto sužinodavome iš savo ryši
ninkų. Fašistų kariuomenei ar policijai tereikėdavo tik 
pajudėti Švenčionyse, Lintupiuose, Mielagėnuose, Adu- 
liškyje, o mūsų bazėse ir žygyje esantieji partizanai jau 
viską žinojo.

Savų žmonių turėjome visur. Mus rėmė ir palaikė visi 
padorūs kaimų gyventojai — smulkūs ir vidutinieji. vals
tiečiai, o ką jau bekalbėti apie miestelių darbininkus, 
amatininkus, varguomenę! Visur buvome laukiami. Tuo 
tarpu hitlerininkų pasirodymas kėlė baimę, susirūpinimą, 
neapykantą.

Hitlerininkai be reikalo nevykdavo j kaimus. Jie rink
davo duoklę, gaudydavo žmones, degindavo kaimus, žu
dydavo moteris, senius ir vaikus.

Mus darbininkai ir valstiečiai sutikdavo su džiaugs
mu ir šypsena. Tuo tarpu kiekvienas pasirodęs fašistas 
keldavo siaubą ir pasibaisėjimą. Mes nešėme liaudžiai vil- 
Ij ir stiprinome tikėjimą geresniais laikais, o hitlerininkai 
žvangino vergovės pančiais ir sėjo mirtį. Liaudis matė 
mumyse savo išvaduotojus, o fašistai buvo skriaudėjai ir 
okupantai.

Tarp mūsų ir jų buvo didžiausia bedugnė, praraja.
Vežėją paleidome namo ties Vigarų kaimu, o patys 

nužingsniavome į Cepiškius, kur tikrai manėme rasią
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grįžusius iš žygio draugus. Tačiau musų lūkesčiai nepa
sitvirtino.

Apsistojome pas valstietį Joną Kazimieranecą ir nu
sprendėme čia laukti Marko Poltavskio.

Anksti rytą, kai visiškai išaušo, pasiuntėme šeiminin
ką pas miškininką Albiną Guigą.

Sugrįžęs pasiuntinys papasakojo, kad pastarosiomis 
dienomis joks partizanas nebuvo užsukęs pas Guigas. 
Apie mūsų grupę taip pat niekas nesiteiravęs. Po pietų 
pasiuntėme Jono Kazimieraneco dukterį į Neveriškių kai
mą. Ji taip pat sugrįžo, kaip žmonės sako, tuščiomis 
rankomis. Apie Marką Poltavskį niekas nieko nežinojo. 
Tai mus labai nustebino. Pradėjome nerimauti.

— Ko gero, ar tik nepateko visi Marko Poltavskio 
grupės žmonės į hitlerininkų spąstus? — kalbėjo abejo
damas Teodoras Karandašius.

— Matyt, mums čia teks sėdėti tol, kol sužinosime 
apie Marko Poltavskio grupės likimą, — įterpė savo nuo
monę Vinokurovas.

Šiaip ar taip — buvome atsidūrę gana neaiškioje padė
tyje. Sėdėti Cepiškiuose nebuvo reikalo, o išvykti negali
ma, nes tada būtume tapę ieškomaisiais, o Marko Pol
tavskio grupė ieškotojais. Pasikeitimas vaidmenimis nie
ko gero nežadėjo. Laikas slinko labai pamažu. Atrodė, 
kad kovo diena virto liepos diena, tik be vasaros karščių. 
Labai iš lėto atėjo sutemos. Kiaurą naktį išbildėjome be
veik visi.

Teodoras Karandašius ir Mykolas Kostiukovas apie 
trejetą valandų braidžiojo po Vigarų, Galašiškių apylin
kes, bet grįžo nieko nepešę. Marko Poltavskio vis nebuvo 
ir nebuvo.

Dar gerokai prieš aušrą du partizanai nuvyko į kai
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myninį Neveriškių kaimą. Partizanams buvo įsakyta taip 
pat užsukti ir pas miškininką Albiną Guigą.

Kostiukovas ir Dambrauskas visiškai nelauktai Neve- 
i iškilą kaime susidūrė su Gorbaniu, kuris tuo metu sto
vėjo sargyboje, o visi kiti Poltavskio grupės žmonės bu
vo neturtingo valstiečio Broniaus Markevičiaus pirkioje.

Markas Poltavskis pradėjo pasakoti:
- Mūsų draugas Zaikovas žuvo nelygioje kovoje su 

fašistiniais grobikais. Net jo lavono negalėjome surasti, 
nes vokiečiai taip atkakliai ir įkyriai persekiojo, jog turė
jome labai skubiai trauktis, kad išsigelbėtume nuo apsu
pimo patys ir išneštume sužeistą draugą.

Pirkioje partizanai pamatė lovoje gulintį sunkiai su
žeistą į veidą ir į petį Nikitą Lysovą, kuris į Kostiukovo 
Ir Dambrausko sveikinimą atsakė ilgu ramiu žvilgsniu...

Marko Poltavskio grupės partizanai kartu su sužeis
tuoju draugu Nikita Lysovu rogėmis paryčiu atvyko į Če- 
pišklų kaimą. Jono Kazimieraneco pirkioje broliškai bu- 
ėiavosi susitikę draugai. Susitikimas tikrai buvo jaudi- 
i ui utis. Kiekvienas norėjo sužinoti ir išgirsti, ką kiti per
gyveno per kelias atsiskyrimo dienas.

Pirmiausia visi norėjo sužinoti apie Marko Poltavskio 
grupės kovos žygį. Kosto Kalinausko vardo partizanų b ū 

rio štabo viršininkas pradėjo pasakoti:
Mūsų grupė be jokių nuotykių greitai ir laimingai 

pasiekė geležinkelio liniją. Buvome įsitikinę, kad tuojau 
pavyks susprogdinti priešo karinį ešeloną. Tačiau, kai be
veik ranka galėjome pasiekti geležinkelio bėgius, pradė
jo nesisekti. Paskutiniojo ruožo neįstengėme įveikti. Fa
ustai, išgirdę silpniausią lūžtančios šakelės trakštelėji
mą ar sučežėjimą krūmuose, pradėdavo intensyviai šau- 
dyti. Ir šaudydavo ne taip, kaip jie visada daro, aukštyn, 
j visas puses, be jokios tvarkos, bet į tą vietą, iš kur pasi
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girsdavo menkiausias garsas. Jie mus tiesiog apipildavo 
kulkomis. Žinote, draugai, nesu prietaringas, bet tvirti
nu, kad jos nuo mūsų tiesiog atšokdavo. Ir taip tris nak
tis iš eilės lindome per kulkų lietų prie geležinkelio bėgių 
tarp Švenčionėlių ir Ignalinos stoties— ir vis veltui! 
Taip norėjosi leisti prabilti mūsų automatams. Tik tik 
įstengėme susilaikyti nešaudę. Kartais atrodė, kad nebėra 
jokios kitos išeities, tik pradėti šaudyti. Apie ešelono su
sprogdinimą sunku buvo begalvoti, bet trauktis atgal taip 
pat nenorėjome. Kiaurą dieną pralindėjome mažame egly
nėlyje. Naktį pavyko po ketvirto mėginimo prisėlinti ne
pastebėtiems prie geležinkelio bėgių ir apie antrą valandą 
padėti miną, ant kurios po kelių minučių užriedėjo hitle
rininkų ešelonas, vežęs iš fronto į faterliandą atostogau
jančius karininkus ir kareivius. Ešelonas, matyt, subyrė
jo į šipulius, nes niekas nei rėkė, nei vaitojo. Žinoma, ilgai 
klausytis neturėjome laiko. Skubėjome pasitraukti kuo 
toliausia nuo geležinkelio. Tačiau, vos spėjome praeiti 
neaukštą eglynėlį ir atsidūrėme miško laukymėje per porą 
kilometrų nuo priešo geležinkelio, fašistai pastojo mums 
kelią.

Sugulėme už krūmų ant sniego ir pradėjome atsišau
dyti. Hitlerininkų buvo dešimteriopai daugiau. Jie savo 
rankose turėjo visas galimybes laimėti — tereikėjo išleis
ti mus iš miško, užpulti lauke, atkirtus kelią pasitraukti, 
ir mes būtume žuvę. Bet jie pasirodė kvaili: mus puolė 
išeinant iš miško. Veržėmės ne į pietus, bet į žiemos rytus. 
Hitlerininkai smarkiai puolė ir čia. Per pirmąjį susidūri
mą buvo užmuštas Zaikovas, o truputį vėliau sužeistas 
Nikita Lysovas.

Toliau kovoti su priešu nebegalėjome. Reikėjo gel
bėti sužeistąjį ir stengtis atitrūkti nuo fašistų, nes pra
dėjo aušti, o dienos metu, jei tik fašistai apčiuoptų mūsų
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jėgas, jau neištrūktume iš jų nagų. Fašistai šaudė į mus 
iš kelių kulkosvaidžių. Ir tik todėl, kad buvo gerokai tam
su, mums pasisekė krūmuose atitrūkti. Fašistų apšaudo
mi, skubiai traukėmės pietų link. Mūsų kulkos fašistams 
taip pat nenuėjo veltui: ne vieną fašistą nudobėme.. .

Iki pusiaudienio mūsų grupė ramiai ilsėjosi Cepiškių 
kaime. Su Marku Poltavskiu ilgai svarstėme, kas reikia 
toliau daryti: ar šiandien vakare išsiruošti kelionei j Ka
zėnų miškus, ar dar kartą persiskirti į dvi grupes ir 
susprogdinti priešo ešelonus dviejose vietose.

Pagaliau nusprendėme, kad vokiškieji fašistai čia, 
Švenčionių apskrityje, kur smogėme jiems ne vieną smū
gį — nuleidome nuo bėgių keletą karinių ešelonų, nudo
bėme du stambius hitlerininkų pareigūnus, yra nepapras
tai įsiutę, todėl labai pavojinga dar ką nors jiems daryti. 
Mūsų padėtį sunkino ir tai, kad vienas draugų jau buvo 
žuvęs, o antrą, sunkiai sužeistą, reikėjo būtinai pervežti 
į saugesnę vietą.

Kovo 30 d. po pietų persikėlėme pas mūsų geriausią 
ir ištikimiausią ryšininką Albiną Guigą, arčiau Lintupių 
miško, kad užpuolimo atveju galėtume geriau apsiginti. 
Guigos šeima maloniai sutiko. Sužeistąjį tuojau įnešė į 
trobą. Kieme palikome trijų žmonių sargybą. Jadvyga 
Guigienė rūpestingai perrišo Nikitą, o po to pavalgydino. 
Ji visada labai nuoširdžiai elgdavosi su liaudies partiza
nais, nenutrūkstamos kovos su vokiškaisiais okupantais 
dalyviais. Ta kova jai buvo suprantama ir artima, nes 
pati ir visa jos šeima nestovėjo nuošalyje nuo grumtynių 
su neapkenčiamu priešu.

Kai Jadvyga Guigienė tvarstė Lysovą, jos veidą vil
gė gausios ašaros. Motiniškais žodžiais ji ramino sužeis
tąjį: „Nenusimink, brangusis Nikita, greitai išgydysime 
tave, vėl galėsi mušti fašistus!“
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Partizanas Nikita Lysovas negalėjo kalbėti, kadangi 
priešo kulkos buvo sužalotas jo žandikaulis. Pati kulka 
buvo įstrigusi, ir grėsė kraujo užkrėtimas. Be to, smar
kiai buvo sužalota jo ranka prie peties. Kai Guigienė per
rišo žaizdas, pavalgydino ir paguodė, Lysovas užmigo 
ir miegojo iki vėlyvo vakaro.

Aplinkui buvo tylu ir ramu. Fašistų persekiojamas ir 
sumaniai keisdamas pasitraukimo kryptį, Markas Pol- 
tavskis apgavo hitlerininkus. Jie negalėjo suvokti, kuria 
kryptimi nuėjo partizanai. Tai buvo Poltavskio didelis 
nuopelnas.

Temstant mūsų sargybiniai pastebėjo per mišką atei
nančius iš Didžiųjų Cirkliškių kaimo pusės baltais ap
siaustais apsirengusius žmones. Tuojau užėmėme gyni
mosi pozicijas.

Tačiau, kai nepažįstami ginkluoti vyrai priartėjo, iš 
karto supratome, kad tai ne fašistai, o mūsiškiai, nes hit
lerininkai vakarais tokia maža grupe per didelę girią nie
kada nedrįstų žygiuoti. Ir iš tikrųjų, susitikome su Vasili
jaus Svirino vadovaujamo „Bičiulių“ partizanų dalinio 
žmonėmis. Jie visi buvo man pažįstami, nes teko kartu 
ilgą laiką gyventi Naručio miškuose. Šio dalinio vyrukai 
jau buvo pridarę daug žalos vokiškiesiems grobikams.

Puikus dalykas yra susitikimas su kovos draugais. Iki 
vėlyvo vakaro ilsėjomės Guigos pirkioje ir dalinomės 
kovos įspūdžiais. Atrodė, kad esame vienos motinos vai
kai. Taip, iš tikrųjų mes turėjome vieną motiną — galingą 
tarybinę Tėvynę.

PARTIZANAI ATKERŠIJA

Guigos pirkia buvo toli nuo plataus vieškelio, bet čia 
susikryžiavo visi keliai, einą iš Naručio, Kazėnų, Antanų, 
Lintupių miškų į Pabradės—Švenčionėlių—Ignalinos—
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Unkšto geležinkelį ir toliau į Lietuvos gilumą, o taip pat 
keliai iš Zarasų, Rokiškio, Utenos, Ukmergės, Pabradės ir 
kilų tolimų mūsų respublikos kampų j partizaninio judėji
mo centrines stovyklas — Naručio ir Rūdninkų girias.

Kiek daug liaudies kovotojų matė šis kuklus ir pa
prastas Albino Guigos namas, stūksąs Lintupių pušyno 
pakraštyje, kiek karštų žodžių, kupinų didžiulės meilės 
pavergtai Tėvynei ir neatlaidžios paniekos fašistiniams 
okupantams, girdėjo jo nebylios sienos. Čia ilsėjosi Lie
tuvos ir Baltarusijos partizanai, grįžę iš atliktų žygių, čia 
sustodavo liaudies keršytojai, traukdami Lietuvos gilu
mom Labai daug pėdsakų vingiavo iš įvairių Lietuvos ir 
Baltarusijos vietų į Lintupių girią ir miškininko Albino 
Guigos namus. Plačiausios apylinkės gyventojai žinojo 
tuos pėdsakus, nes juos buvo išmynusios jų pačių kojos. 
Fašistiniams šnipams čia sunku buvo patekti, nes švenčio- 
niškiai puikiai išskirdavo tokius neprašytus „geradarius“.

Didingai ošė Lintupių giria, savo pašonėje glausdama 
svetingą namą. Ir kovo trisdešimtą, kai šaltis, žiemos dar
ganos ir pūgos jau silpo, o pavasario vandenys ruošėsi 
nešti ledus, Albino Guigos pirkia vos galėjo sutalpinti di
delį partizanų būrį. Partizanai ir visa liaudis tada jau 
aiškiai juto, kad nebetoli laisvės pavasaris, jog okupan
tams būtinai teks palikti mūsų kraštą kartu su sriautingo 
pavasario pradžia. Albino Guigos pirkioje partizanai kal
bėjo apie pergalingus Raudonosios Armijos žygius visuo
se frontuose, apie besiartinantį mūsų Tėvynės išlaisvinimą 
ir liaudies išvadavimą iš hitlerinių pavergėjų. Liaudies 
keršytojai šnekėjo apie partizaninių jėgų nepaprastą su
stiprėjimą ir visuotinę liaudies paramą partizanams.

— Na, Vladai Kurmeli, papasakok dabar visiems, kaip 
jūsų grupė nudobė Švenčionių kreiskomisarą Olį ir jo 
pavaduotoją Heinemaną.
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Teko pastebėti, kad Kosto Kalinausko vardo būrio par
tizanai Švenčionių operacijoje nedalyvavo.

Nujausdami, kad daugiausia apie tai gali žinoti Albi
nas Guiga, paprašėme jį papasakoti.

— Ežeringa ir miškinga Švenčionių apskritis, — pra
dėjo ramiai ir iš lėto Albinas Guiga, — nepasižymi nei 
derlingomis dirvomis, nei kitais turtais. Daugiausia čia 
gyvena smulkūs ir vidutinieji valstiečiai, kurie, savaime 
aišku, piktinosi vokiškaisiais okupantais, atėmusiais iš jų 
tarybinės vyriausybės išdalintų dvarų ir palivarkų žemes. 
Švenčionių apskrityje pirmiausia partizanai susitelkė į 
didesnius junginius ir pradėjo nenutrūkstamą ir įnirtingą 
kovą su okupantais. Čia fašistai pavartojo žiaurias prie
mones prieš civilius gyventojus: degino kaimus, žudė 
senius ir vaikus, masiškai gaudė pajėgius dirbti žmones 
išvežimui hitlerinėn katorgon.

Hitlerininkai taip pat elgėsi visoje Lietuvoje, Baltaru
sijoje, Ukrainoje, Latvijoje. Jie visur sukėlė prieš save 
liaudį. Su fašistais ranka rankon ėjo dvarininkai ir buo
žės, nacionalistai ir visi tie, kurie mito okupantų pabe- 
riamais trupiniais.

Nors okupantai laikė stambias kariuomenės įgulas di
desniuose Švenčionių apskrities miesteliuose ir net kai
muose, bet nesijautė saugūs.

1942 metų vasarą buvo nudobti pakeliui iš Švenčionių 
į Lintupius stambūs fašistiniai pareigūnai: Švenčionių 
kreiskomisaras Gustavas fon Bekas, jo pavaduotojas Gra
lis ir Vilniaus žandarmerijos viršininkas Krilis.

Vos praėjo keletas dienų, kai Švenčionių miesto gy
ventojai iš pat ryto pamatė išklijuotus didelius spalvotus 
skelbimus, kuriuose stambiomis raidėmis parašytais žo
džiais buvo grasinama, kad žmonės, neklausą vokiečių 
karinės ir civilinės valdžios įsakymų, bus kariami. Už
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kiekvieną nušautą vokiečių valdininką bus areštuojama 
Ii sušaudoma du šimtai vietos gyventojų.

Žmonės skaitė skelbimus ir tarpusavyje šnibždėjo:
— Kada pagaliau nusisuks sau sprandą žmogėdra 

Hitleris, kada pasibaigs žmonių žudymas?
Tą pačią dieną netoli kreiskomisaro būstinės švenčio- 

niškiai pamatė pakartą žmogų, ant kurio krūtinės kabojo 
lentelė su lietuvišku ir lenkišku užrašu: „Pil. Jankevičius 
pakartas už nepaklusnumą vokiečių valdžiai!“

Ar pilietis Jankevičius buvo švenčioniškis, kuo jis nu
sikalto hitlerininkams — nesužinojome.

Taip pradėjo savo viešpatavimą Švenčionyse naujasis 
kreiskomisaras Fricas Olis.

Sekančiomis naktimis buvo apsupamos ištisos Šven
čionių miesto gatvės, masiniai areštuojami gyventojai. 
Jų dalį įkalindavo ir sušaudydavo, o daugumą išveždavo 
j Vokietiją katorginiams darbams. Tas pat buvo daroma 
visoje Švenčionių apskrityje.

Taip siaubingai, elgėsi iš pat pirmųjų dienų Fricas 
Olis — augalotas, tamsiaplaukis, pailgo plėšraus veido, 
vidutinio amžiaus SS karininkas. Jis buvo kilęs iš Va
karų Prūsijos. Dar prieš Hitlerio atėjimą į valdžią Olis 
Imvo pilsudskinės Lenkijos kariuomenės kadrinis karinin
kas, rinko žinias apie Lenkijos ginkluotąsias pajėgas. 
1937 metais kaip šnipas turėjo būti karo teismo nuteistas 
ir sušaudytas, bet pilsudskinės Lenkijos vyriausybė, įsiki
šus Vokietijos pasiuntiniui, Fricą Olį neva ištrėmė iš Len
kijos. Teisingiau sakant, jis nebuvo ištremtas, nes tik per
sikėlė į Dancigą, kur militarizmo ir rasizmo dvasioje auk
lėjo jaunimą. Už savo veiklą jis gavo iš Hitlerio ne vieną 
pagyrimą.

1939 metų rugsėjo mėnesį hitlerinei Vokietijai užpuo
lus Lenkiją, Fricas Olis buvo pirmose okupantų eilėse.
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Lenkijoje jis pasižymėjo žiaurumais ir gavo pirmąjį ge
ležinį kryžių.

Hitlerininkai, apsvaigę nuo pigių ir greitų laimėjimų, 
Lenkijoje pradėjo įnirtingai taikyti savo rasistinę politi
ką •— masiškai naikinti žmones. Olis buvo pirmutinis ir 
uoliausias hitlerinių sumanymų vykdytojas. Jis aktyviai 
dalyvavo įrengiant Maidaneke ir Osvencime žmonių nai
kinimo fabrikus. Jis dalyvavo užimant Čekoslovakiją, 
Olandiją, Prancūziją, Vengriją, Rumuniją. Čia jis užsitar
navo antrą geležinį kryžių. Olis taip pat dalyvavo Tarybų 
Sąjungos užpuolime, buvo Rytų fronte. Čia buvo sužeis
tas ir gavo trečią kryžių, jau su ąžuolo lapais.

Visur jis buvo — tas Hitlerio patikėtinis! Ir visur vyk
dė žmogėdrišką fašistinę politiką — naikino pažangiuo
sius žmones, patriotus, visų pirma komunistus.

Tokiu būdu jis buvo jau išėjęs didelę hitlerinio grobi
mo ir žmonių naikinimo mokyklą.

Atsiųstas į Švenčionis, iš pradžių Olis jautėsi truputį 
nuskriaustas, nes čia buvo tik kurtus užkampis, palyginus 
su tokiomis garsenybėmis, kaip Maidanekas, Osvencimas, 
Buchenvaldas. Tačiau pamažu jis apsiprato ir nurimo, 
nes buvo įsitikinęs, jog šį kartą atvykęs tam, kad, pasi
baigus karui, gautų apskritį nuosavybėn.

Olis manė, kad Švenčionių kraštas bus jo dvaras.
Kodėl gi nesidžiaugti ponui Fricui, jei Švenčionių 

apskričiai priklausė šie didesni ir mažesni miestai: Šven
čionėliai, Ignalina, Kaltanėnai, Dūkštas, Tverečius, Dau
gėliškis, Mielagėnai, Adutiškis, Pabradė ir eilė kitų.

Kai Fricas Olis buvo siunčiamas į Lietuvą, iš paties 
Himlerio gavo papildomus nurodymus, kaip turi elgtis 
okupuotose srityse. Pagrindinis uždavinys — be pasigai
lėjimo naikinti vietos gyventojus, tremti darbams į Vo-
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kietiją, kad būtų ištuštinta erdvė naujiems gyvento
jams — vokiečiams.

Fašistai kiekvienam žygiui, darbui ruošėsi iš anksto, 
gana nuosekliai ir sistemingai. Kiekvienai Lietuvos, Bal
tarusijos, Ukrainos didesnei vietovei jie iš anksto buvo 
paskyrę kreiskomisarus, kurie buvo susipažinę iš žemėla
pių ir knygų su vietovės geografine, ekonomine padėtimi, 
o taip pat gyventojais, jų papročiais ir gerai žinojo, ką tu
rės veikti.

Fricas Olis buvo tvirtai įsitikinęs, kad tikrai sugebė
siąs sutramdyti atkaklius vietinius žmones. Jis manė, kad 
smurtu ir žiaurumais galima viską nugalėti. Taip nacio
nalistus mokė kruvinasis žudikas Hitleris.

Olis tuojau pareikalavo iš gyventojų, kad jie prieš 
kiekvieną gatvėje sutiktą vokietį nukeltų kepurę. Todėl 
Švenčionyse labai dažnai buvo galima matyti tokias sce
nas: paprastas žmogelis eina gatve, prieš jį atlinguoja fa
šistas; žmogus, užuot pasitikęs ir nukėlęs kepurę, mauna 
kur nors į kiemą, įsuka į kitą gatvę arba, blogiausiu atve
ju, grįžta ir pamažu kiūtina, leisdamas vokiečiui praeiti. 
Kai hitlerininkas praeina, žmogelis pasuka atgal ir eina 
ten, kur jam reikėjo.

Fricą Olį žmonės vadino šėtonu.
Jeigu jis pasimaišydavo gatvėje, tai paaugliai ir vai

kai, klykdami: „Šėtonas ateina!“, bėgdavo į kiemus ir 
slėpdavosi kur nors patvoriuose, už namų kerčių ir krū
muose.

Fricas Olis taip pat pareikalavo, kad kiekvienas pilie
tis, kreipdamasis kokiu nors reikalu į vokiečius, atneštų 
dovanų. Tas „dovanas“ tegalima buvo pavadinti plėšika
vimu. Buvo reikalaujama ne penkių ar dešimties markių, 
bet viskas buvo vertinama ir priimama tik lašiniais, 
sviestu, medumi; vilna. Jeigu žemesnieji fašistų tarnauto
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jai pasitenkindavo kilogramais, tai Oliui reikėjo duoti 
centneriais.

Na, o hitlerininkai tas „dovanas“ siųsdavo j faterlian- 
dą savo išbadėjusioms ir suplonėjusioms bertoms, el- 
zėms...

Fricas Olis siautė Švenčionių mieste ir apskrityje kaip 
plėšikas ir galvažudys.

Jis suruošė masines žudynes, per kurias buvo sušau
dyta apie penki šimtai nekaltų žmonių, kaip įkaitų už jo 
pirmtako Gustavo fon Веко ir kitų hitlerininkų nudobimą.

Olis pats vadovavo šaudymui ir fotografavo žudomuo
sius žmones. Ir kiek daug nuotraukų jis tada padarė, o tos 
nuotraukos jam buvo reikalingos tam, kad galėtų savo 
viršininkams Berlyne parodyti ir pasigirti: „Žiūrėkite, 
kaip Fricas Olis germanizuoja Rytų kraštą, valo erdvę vo
kiečiams!“

Aplamai, Fricas Olis mėgo savo darbus įamžinti nuo
traukose.

Jeigu kur pasirodydavo liaudies partizanai, geriau sa
kant, jei apie tai Oliui pranešdavo jo šnipai, tai būtinai 
iš plačiausios apylinkės sugaudydavo darbingus vyrus ir 
moteris ir išveždavo Vokietijon katorginiams darbams. 
Olis sudegino ir sunaikino visus pageležinkelio kaimus, 
ties kuriais buvo susprogdinti hitlerininkų kariniai eše
lonai, išžudė senius ir vaikus, o jaunimą išvežė Vokie
tijon.

*  *  *

Sparčiai Olis germanizavo Švenčionių apskritį. Jis ne 
tik siautėjo tartum žvėris, bet puoselėjo ir didelius planus 
ateičiai. Apie tai mėgdavo įgėręs pasakoti. Pirmas jo 
žingsnis būsiąs tuojau po karo visus apskrities miestus ir 
miestelius pavadinti jo paties, žmonos ir-draugų vardais:
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Švenčionis — Olštatu, Švenčionėlius — Ernaštatu, Adu
tiškį—■ Grulštatu, Mielagėnus — Krilštatu ir t. t. O visą 
Švenčionių apskritį pavadinti Olgebitu ar net Oliandu.

Jis ne tik svajojo, bet gerai nusiteikęs mėgdavo pasi
didžiuoti savo įsivaizduojamu ateities titulu—-Fric ton 
OI, aigentiumer und fervalter dės Oliandes (Fricas Olis, 
Olio krašto savininkas ir valdytojas).

Olis visą Švenčionių apskritį ateityje manė visiškai 
kitaip pertvarkyti. Jis net planavo, kur būsią jo dvarai, 
riimai, parkai ir keliai, fabrikai ir dirbtuvės.

— Daug laiko praėjo, — tęsė Albinas Guiga, — iki, 
Lietuvos KP (b) Siaurės srities pogrindiniam komitetui 
vadovaujant ir Lietuvos KP (b) Švenčionių apskrities po
grindiniam komitetui bei komjaunimo organizacijai pade
dant, pavyko surinkti visas reikalingas žinias apie Fricą 
Olį, kad būtų organizuotas jo nudobimas.

Prie šio darbo prisidėjo taip pat ir mano šeima.
Partizanams atėjo į talką ir eilė kitų mūsų ryšininkų 

ir patikimų žmonių. Žinias teikdavo net viena švenčioniš- 
kė moteris, kuri buvo Olio virėja.

Fricas, skaniai, sočiai pavalgęs ir gerokai truktelėjęs, 
plodavo rankomis sau per šlaunis ir girdavosi: „Ar žinote, 
virėja, kad dabar aš jus valdau, o po karo čia viskas bus 
mano? Ar tu dar nesupranti, kad čia bus Oliandas, tai yra 
mano kraštas! Aš jums, virėja, po karo padidinsiu atlygi
nimą dešimčia markių, — kalbėdavo jis ir, susiėmęs pil
vą, kvatodavo. — Sakyk, virėja, ar reikia naikinti usnis 
ir piktžoles, o palikti tik, sakykime, kviečius?” — primyg
tinai klausdavo žvėris, grįžęs iš savo žmogėdriškų žy- 
g>U-

Kai virėja, nieko blogo nemanydama ir nenuvokdama, 
tai patvirtindavo, Olis su pasigėrėjimu kvatodavo: „Virė
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ja, tu teisi! Tu kalbi kaip mano žmona Erna. Piktžoles 
reikia naikinti, aš jas naikinte naikinu. Šiandien bent 
dvidešimt sunaikinau, o porą šimtų išsiunčiau darbams į 
faterliandą. .

Kviečiai Frico Olio kalboje reiškė hitlerininkus, o pikt
žolės — lietuvius, žydus, lenkus, baltarusius.

Padorieji Švenčionių apskrities gyventojai nekentė 
Olio ir maldaute maldavo partizanus, kad jie pagąsdintų 
per daug įsismaginusį žmogėdrą.

Olis mėgdavo kas rytą jodinėti po Švenčionių apylin
kes, bet kadangi jis sportuodavo ne vienas ir, be to, tik 
arti miesto, tai jojant nudobti jį nebuvo lengva.

*  *  *

Fricui Oliui nugalabyti buvo sugalvota daug įvairiau
sių būdų, bet jie, geriau ištyrus, pasirodydavo sunkiai 
įvykdomi arba reikalaudavo didelių aukų.

Lietuvos KP (b) Šiauries srities komiteto nurodymu 
1944 m. kovo 5 d. iš Naručio miškų į Švenčionių apskritį 
atvyko Stasys Grigas, Vilius Lesnojus ir Stasys Garas, 
kad išaiškintų visas smulkmenas ir paruoštų galutinį Fri
co Olio nudobimo planą.

Apie mėnesį, Stasiui Mačiui vadovaujant, nedidelė 
partizanų grupė ruošėsi įvykdyti šį sunkų uždavinį.

Stasys Matis gimė 1921 metais Vilkaviškio mieste, 
darbininkų šeimoje. Tais pačiais metais, truputį anksčiau 
negu gimė Stasys, mirė jo tėvas. Motina sirguliavo ir la
bai sunkiai vertėsi. Kai susilaukė kūdikio, jos gyvenimas 
pasidarė visiškai nepakenčiamas. Motina neįstengdavo 
užsidirbti sau duonos kąsnio. O vaikų lopšelių, vaikų na
mų darbininkai tada neturėjo...

Mažąjį sūnaitį priglaudė ir augino seneliai, kurie gy
veno tame pačiame Vilkaviškyje, Lauko gatvėje. Pas se
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nelius vaikui taip pat nebuvo pyragai, nes seneliai buvo 
paprasti darbininkai. Jie neturėjo nei žemės sklypo, nei 
nuosavo namelio.

1932 metais Stasys baigė keturis pradinės mokyklos 
skyrius. Tris vasaras jam teko ganyti buožių karves, — 
pažino sunkią ir karčią piemens ir samdinio dalią.

Berniukas buvo augalotas. Buožės jau norėjo jį sam
dyti pusberniu — pigia darbo jėga, kuris dirbtų kaip su
brendęs, o gautų mažą atlyginimą.

Stasys jokiu būdu nenorėjo eiti bernauti pas buožes 
ir prašė senelius leisti mokytis amato. Šiaip taip seneliai 
įtaisė jį pas žinomą Vilkaviškio siuvėją Ališaitį mokytis 
siuvimo meno.

Trejus metus vaikinas mokėsi siūti ir vis nemokėjo, 
nes ponas Ališaitis po keletą metų laikydavo pas save 
mokinius, nieko jiems nemokėdavo ir amato neišmoky
davo.

Stasys jau buvo pakankamai subrendęs, kad pats ga
lėtų apsispręsti, todėl vieną dieną, smarkiai pono Ališai- 
čio išbartas, apleido siuvyklą ir pateko į turtuolio Star- 
kovskio mašinų fabriką, kuriame dirbo apie du šimtai 
žmonių. Smetoninio režimo metu — tai gana didelis 
fabrikas! Tame fabrike buvo liejami centralinio apšildymo 
radiatoriai ir gaminamos žemės ūkio mašinos: primityvios 
kelių dantų spyruoklinės akėčios, vienvagiai ir dvivagiai 
arkliniai plūgai, arklinės kuliamosios ir kitokie smulkūs 
žemės ūkio padargai. Ponas Starkovskis turėjo Vilkaviš
kyje malūną ir didžiulius mūrinius namus. Tai buvo tur
tingiausias miesto žmogus, nevainikuotas karaliukas, 
žiaurus ir akiplėšiškas darbininkų išnaudotojas.

Čia subrendo Stasio kaip darbininko sąmonė. Veikia
mas ir mokomas pogrindinės komunistų partijos ir kom
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jaunimo organizacijos, jis pradėjo įsijungti į proletarinį 
judėjimą.

1940 metais Stasys džiaugsmingai sutinka buržuazi
nės santvarkos nuvertimą. Prieš jį atsiveria plačios per
spektyvos, jis pajunta tikrąją laisvę, pradeda uoliai mo
kytis ir svajoja baigti gimnaziją, tęsti mokslą.

1941 metais Stasys įstojo į komjaunimo eiles. Tų pa
čių metų pradžioje jis pasiunčiamas Kaunan į komjauni
mo kursus, kuriuos sėkmingai užbaigia ir gauna paskyri
mą dirbti komjaunimo komiteto instruktoriumi Vilkaviškio 
mieste.

Tačiau dirbti neteko, nes hitlerininkai klastingai už
puolė Tarybų Sąjungą ir nutraukė Stasio ir visų tarybinių 
žmonių taikų darbą.

Kai fašistai įsibrovė į mūsų Tėvynę, Stasys drauge su 
komjaunuoliais Kazlauskais ir Pranu Juodaičiu atsiduria 
toli užfrontėje.

Hitlerininkai po kelių dienų sušaudė senelio sūnų Kazį 
Andriukaitį ir jo žmoną Matildą, o pačius senelius ilgai 
tąsė. Seneliai neįstengė pergyventi tokio smūgio ir mirė 
1941 metais.

Tokia Stasio Mačio kilmė, toks jo gyvenimas.
Stasiui Mačiui nuo 1943 m. balandžio mėnesio iki 

1944 m. liepos mėnesio teko būti vokiškųjų okupantų už
nugaryje, dalyvauti ir vadovauti daugeliui stambių diver
sinių operacijų.

Matis smetoninio režimo metais buvo užguitas, nieki
namas. Sunki tada buvo piemens, mokinio-amatininko, 
darbininko dalia —- nuolatinė kova už duonos kąsnį. Ko
munistinių idėjų veikiamas, komjaunimo organizacijos 
ugdomas, partizaninio gyvenimo grūdinamas, Stasys tam
pa drąsiu ir narsiu kovotoju už liaudies reikalus. Jis, net
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mirties nepaisydamas, kerta vieną smūgį po kito hitleri
niams okupantams.

Kazėnų miškuose Stasys Matis įstojo į lietuvių parti
zanų „Žalgirio“ brigadą ir tapo puikiu ryšininku. Jis rūpi
nosi nenutrūkstamais ryšiais tarp Lietuvos partizaninio 
judėjimo centrinės vadovybės ir atskirų dalinių, veikusių 
įvairiose respublikos vietose.

Stasys Matis su kovos draugais Gelažūnu, Survilaite, 
Lesnojum, Mažuoju Mykolu, Viršila ir Miceika, o daž
niausiai pats vienas, aplankė visus partizanų dalinius 
įvairiose Lietuvos apskrityse ir užmezgė su jais glaudžius 
ryšius, o taip pat perdavė raštu ir žodžiu Lietuvos parti
zaninio judėjimo štabo, kuris tuomet buvo Maskvoje, įsa
kymus. I tolimiausią Lietuvos apskritį jis nuvykdavo ir iš 
ten grįždavo nepaprastai greitai. Stasys Matis mokėjo 
kažkaip suartėti su darbininkais ir valstiečiais, su jais 
susipažinti, susidraugauti.

Pakeliui į Lietuvos gilumą jis visada turėjo savo ry
šininkus ir pažįstamus, kurie priglausdavo jį dienos me
tu ir pavėžindavo naktimis.

Lietuvos partizaninio judėjimo štabas siuntė Lietu
von — į Naručio ir Kazėnų miškus — ginklus ir šaudme
nis, kuriuos Stasys Matis su savo grupe pristatydavo 
atskiriems partizanų junginiams, esantiems atokiausiuo
se Lietuvos kampeliuose.

Matis dalyvavo su kitais partizanais geležinkelio bė
gių ir karinių ešelonų sprogdinime, naikino hitlerininkų 
įgulas, sprogdino tiltus, degino sandėlius.

Partizanų vadovybė, visi liaudies kovotojai labai my
lėjo ir gerbė Stasį Matį, narsų ir drąsų partizaną, kuris 
visada verždavosi į kovą ir laimėdavo.

Kadangi pačiame Švenčionių mieste buvo maždaug 
dviejų tūkstančių fašistų įgula, todėl nudobti svarbiausią
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jį miesto ir stambios apskrities karinį ir civilinį pareigūną 
nebuvo jau toks lengvas dalykas.

Dėl menkiausios klaidos galėjo žūti visa Stasio Ma
čio grupė.

Albino Guigos šeimos nariai labai dažnai vykdavo į 
Švenčionis, susitikdavo su patikimais žmonėmis, partiza
nų ryšininkais, iš kurių gaudavo reikalingų žinių. Dažnai 
patys užsukdavo į Frico Olio būstinę, esančią miesto cent
re, stengdamiesi patikrinti, kaip ir kas darytina, kad vis
kas pasisektų.

Pagaliau Lietuvos KP (b) Siaurės srities ir Švenčionių 
apskrities pogrindinių komitetų vadovybės vieningai nu
sprendė, kad geriausia būtų kovo penkioliktą, trečiadienį, 
turgaus dieną, persirengus paprastais kaimiečiais ir 
ginklus paslėpus po drabužiais, patekti į miestą bei Fri
co Olio būstinę ir čia jį nudobti.

Stasys Matis ir kiti grupės žmonės nė karto nėra buvę 
Švenčionyse, bet iš Albino ir Jadvygos Guigų paaiškini
mų ir brėžinių viską geriausiai suvokė.

9 vai. ryto gerai ginkluota Stasio Mačio grupė iš
vyksta į Švenčionis, kad įvykdytų sunkų ir pavojingą už
davinį.

Grupę lydi Jadvyga Guigienė, o pats Albinas Guiga 
nuo vakar dienos jau Švenčionyse ir stebi su kitais pati
kimais žmonėmis Olio būstinę.

Švenčionių miesto gatvėse čia vienur, čia kitur pra
slenka automatais ginkluoti fašistiniai kareiviai.

Stasio Mačio grupė apie 11 vai. pasiekia miesto 
centrą.

Prie Olio būstinės stovi sargybinis, ginkluotas auto
matu, su plieniniu šalmu ant galvos.

Stasys Matis mikliai iššoka iš rogių ir pro sargybinį 
eina į Olio būstinę.
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Pasilikę prie rogių „valstiečiai“ apžiūri arklius, dairo
si aplink, lūkuriuoja, apsimeta esą visiškai nerūpestingi, 
o tuo tarpu visas jų dėmesys nukreiptas j ten, kur nuėjo 
Stasys Matis drauge su Vytu Miceika. Vėliau jie apgrę- 
žia roges į tą pusę, iš kurios atvyko, ir užsirūko pypkes.

Matis su Miceika pamažu išeina iš kreiskomisariato 
būstinės, užkalbina sargybinį. Sis patvirtina, kad Olis 
šiandien greičiausiai nebeatvyksiąs.

Fašistinis sargybinis pamažu trypinėja prie būstinės 
ir neįtaria, kad ką tik su juo kalbėję vyrai — bolševikai ir 
jo viršininko likimo lėmėjai.

Sį kartą grupei nepasisekė. Nenorėdamas išsiduoti, 
Matis suriko:

— Na, vyručiai, drožkime į restoraną išgerti! Šian
dien komisaro pono Olio nėra.

Partizanai ramiai susėda į roges ir nuvažiuoja. Jie 
labai įtūžę dėl nesėkmės.

— Nieko nepeši, — prakošia pro dantis partizanas 
Gelažūnas. — Olis nežinojo, kad tokiais svarbiais reika
lais atvyks pas jį svečiai. Nereikia nusiminti: dar kartą 
apsilankysime ir vis tiek nudobsime kaip šunį tą prakeik
tą kraugerį! Jis iš mūsų rankų neištrūks!

Apie ketvirtą valandą partizanai jau šnekučiavosi 
miškininko Albino Guigos namuose. Greit atsirado ir pats 
šeimininkas, kuris pranešė, kad Olis staiga kažkur išvyko 
maždaug pora minučių prieš Mačio grupės atvykimą, to
dėl partizanų nebuvo galima net perspėti.

Greit buvo nutarta tą patį pakartoti kovo dvidešimt 
antrą, vadinasi, vėl turgaus dieną.

Labai pamažu slinko viena po kitos dienos. Su di
džiausiu įtempimu ir atsargumu buvo toliau sekamas Fri- 
cas Olis.
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Septynetas Stasio Mačio grupės partizanų nekantrau
dami laukė kovo dvidešimt antrosios. Albinas Guiga jau 
kovo 21 d. iš pat ryto išvyko į Švenčionis, kad šį kartą 
dar geriau suorganizuotų Olio stebėjimą ir iš anksto pra
neštų partizanams, jei Olis kur nors išvyktų, kad nerei
kėtų liaudies keršytojams net rodytis mieste.

Trečiadienis. Ankstyvas rytas. Lauke truputį sninga 
ir pučia smarkokas vėjas.

— Nelabai graži šiandien diena, — pastebi Semio- 
novas.

Stasio Mačio veidas kiek pablyškęs, akyse žaižaruoja 
nuovargio liepsnelės, nes jis per paskutines dienas ir nak
tis daug kartų pergalvojo žygio plano smulkmenas. Jis 
žino, kad nesėkmė ir laukimas sukelia abejones, didina 
pavojų, krikdo žmones, sunkina uždavinio vykdymą.

Stasys Matis gavo iš partizanų vadovybės įsakymą ir 
pasižadėjo bolševikiškai, nežiūrėdamas kliūčių, jį įvyk
dyti.

Partizaninio judėjimo štabas laukia, o čia jau vieną 
kartą nepasisekė. Kaip galima būti ramiam!

Kovos draugai šnekučiuojasi. Vieniems atrodo, kad 
vėjuota diena žygiui patogesnė, kiti galvoja atvirkščiai.

Stasys Matis nesikiša į ginčus. Jo akys truputį pri
merktos, lūpos smarkiai sučiauptos, jis nenori net kalbėti, 
bet pagaliau neiškenčia ir griežtai pasako:

—■ Bolševikams oras neturi reikšmės! Uždavinį šian
dien įvykdysime. Ruoškitės, tuojau išvykstame!

V; s i Stasio Mačio grupės žmonės, paslėpę po ilgo
mis kaimiškomis rudinėmis ar kailiniais automatus, pis
toletus ir granatas, dvejomis rogėmis išvažiavo į vieškelį, 
besirangantį iš Adutiškio į Švenčionis, ir įsimaišė tarp 
skubančių į turgų valstiečių.
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Apie 11 valandą juodbėrių traukiamos rogės lengvai 
čiuožė svarbiausia Švenčionių miesto gatve.

Maždaug per du šimtus metrų nuo Olio būstinės par- 
II/anai pastebi priešais šaligatviu ramiai atžingsniuojantį 
miškininką Albiną Guigą, kuris sutartu ženklu parodo, 
kad šiandien komisaras yra.

— Būkite pasiruošę! — perspėja Matis draugus.
Ties kreiskomisariatu stovėjo jau gana daug rogių. 

Partizanai pravažiavo ilgą vilkstinę ir sustojo jos prieš
akyje. Dabar jų rogės negalėjo niekur įstrigti.

Penki partizanai greitai išlipo iš rogių. Vladas Gela- 
žūnas ir Jonas Kūmas liko prie rogių.

Trys partizanai atsiskyrė ir pasuko komisariato būs
tinės link.

Semionovas eina priekyje.
Miceika, didžiausiu maišu nešinas ant kupros, slenka 

viduryje.
Stasys Matis eina paskutinis. Jis žvilgsniu apmeta 

kreiskomisariatą, erdvų kiemą, pastebi prie įėjimo stovin
tį ginkluotą hitlerininkų sargybinį. Visur tylu, ramu!

Semionovas pasilieka prie komisariato durų, per ko
kius dešimt-penkiolika žingsnių nuo sargybinio. Jis ra
miai įsikiša ranką į užantį, išsitraukia geroką pluoštą po
pierių ir pradeda juos rūpestingai vartyti, kažko „ieško
ti“. „Sunku bus mažai raštingam kaimiečiui susigaudyti 
tokioje daugybėje popierių“, — pagalvoja ne vienas ko- 
inisariatan skubąs praeivis.

Semionovas tuo pačiu metu atidžiai stebi kiemą, sar
gybinį.

Stasys Matis ir Vytautas Miceika dingsta už durų!
Lipant į antrą aukštą, Stasys Matis sustoja laiptų po

sūkyje ir žvilgteria į gatvę. Priešais Vladas Gelažūnas ir
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Jonas Kūmas stoviniuoja prie rogių. Gatvėje nieko įtarti
no nėra.

Kieme lūkuriuojančiam Semionovui iš rankų iškrenta 
popierius ir, vėjo nešamas, ritasi prie sargybinio. Semio- 
novas bėga paskui popiergalį, bet Stasiui Mačiui nėra 
laiko dairytis... Jis lipa laiptais į antrą aukštą.

Koridoriuje daugybė žmonių, su didesniais arba su 
mažesniais dovanų ryšuliais ir popieriais rankose: įsaky
mais, pakvietimais, šaukimais, raginimais.

Tie popiergaliai reiškia darbingiems ir specialistams 
išsiuntimą katorgos darbams į Vokietiją, o jaunoms mer
gaitėms ir moterims — negeresnį likimą kariuomenės 
pasilinksminimo namuose. Ryšulėliai ir maišeliai — tai 
paskutinis nelaimingųjų bandymas išvengti žiauraus li
kimo.

Komisariato koridorių pasieniais slankioja susitrauku
sios, susigūžusios, susirūpinusios žmogystos. Tai dau
giausia tokie asmenys, kurie nemokėjo, nesuprato ir ne
išdrįso atvirai ir ryžtingai kovoti prieš okupantus, bet 
manė, kad taikstymusi ir nuolankumu galima sušvelninti 
grobuonis ir kaip nors išsisukti. Jų eilėse buvo ir tikrų 
šnipų, išdavikų, kurie, maišydamiesi žmonių tarpe, klau
sėsi ir viską pranešinėjo hitlerininkams. Pastabesnis 
žmogus galėjo matyti, kad vieni lankytojai turi rankose 
nedidelius ryšuliukus, o kiti — didokus maišus. Su dide
liais maišais lankytojų buvo maža. Didžmaišiai stovėjo 
ramiau ir tikėjosi galėsią pasikalbėti su pačiu Fricu Oliu.

Jei prie kitų kambarių buvo didesnė spūstis ir būtinai 
eilutė, tai prie Olio durų, galima sakyti, laisvai stoviniavo 
keli lankytojai. Pastarieji pradėjo smarkiai triukšmauti 
ir protestuoti, kai Stasys Matis, nežiūrėdamas eilės, atsi
stojo prie pačių durų.
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— Nurimkite! — garsiai ir su pašaipa pasakė Stasys 
Matis. — Kieno maišas didesnis, to ir eilė pirmoji!

Vytautas Miceika pastatė dovanų maišą prieš Frico 
Olio kabinetą, o Stasys Matis, žengęs žingsnį, pravėrė 
duris, truputį pasilenkė ir, įkišęs galvą į kabinetą, pa
klausė:

— Gal galima pas poną komisarą?
Tuo momentu Fricas Olis pakilo nuo savo fotelio ir 

greitai išėjo iš kabineto.
Interesantai susigrūdo į dešinę pusę nuo durų, o Sta

sys Matis atsistojo į kairę — į tą pusę, į kurią atsiveria 
durys. Olį sekė į koridorių didelis šuo. Stasys Matis pri
vėrė duris, kad šuo negalėtų išbėgti į koridorių. Šuo su
staugė.

Olis į tai nekreipė jokio dėmesio. Kadangi daugumas 
stovėjo dešinėje pusėje, kreiskomisaras nusigrįžo nuo Sta
sio Mačio.

Olis pradėjo klausinėti žmones, kokiais reikalais jie 
atvyko ir ko norėtų.

Stasys Matis pamažu įleido ranką į kišenę, suspaudė 
kumštyje pistoleto rankeną, atidžiai žiūrėdamas į niekšo 
pakaušį.

Fašistinis budelis stovėjo tiesus, kupinas išdidumo ir 
pasididžiavimo.

Jo pakaklėje kabojo didelis geležinis kryžius su ąžuolo 
lapais, o ant krūtinės du mažesni kryžiai ir kiti hitlerinin
kų apdovanojimo ženklai. Liemenį juosė naujutėlis diržas, 
prie kurio buvo revolverio makštis.

Stasys Matis žaibo greitumu ištraukė iš kišenės pisto
letą, kilstelėjo aukštyn i r . .. driokstelėjo skardus šūvis!...

Fricas Olis pasviro ir ėmė griūti.
Matis truputį prilaikė kairiąja ranka griūvantį Olį ir, 

šoktelėjęs į priekį, paleido į krūtinę dar porą šūvių.
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Švenčionių pabaisa visu kūno sunkumu žlegtelėjo ant 
grindų.

Staiga dingo iki šiol Matį slėgęs įtempimas. Jis apsi
dairė aplink. Nedideliame koridoriuje siaubo apnikti blaš
kėsi ir klykė kreiskomisariato lankytojai. Reikėjo iš čia 
greičiau dumti, nes besigrūdantieji galėjo užkimšti 
duris.

Tuo metu iš trečio aukšto su ginklu rankoje bėgo že
myn Olio pavaduotojas Ernstas Heinemanas, hitlerinės 
armijos savanoris, aukšto laipsnio karininkas, 1943 m. 
sausio mėnesį perkeltas kraugeriškam darbui į Švenčio
nis, visur aklai sekęs ir pamėgdžiojęs Olį, nenorėdamas 
nuo pastarojo atsilikti. Tačiau Ernstas Heinemanas ne
spėjo nė iššauti, kai į jį pasipylė Stasio Mačio ir Vytauto 
Miceikos pistoletų ir automatų šūviai. Negyvas jis nudar
dėjo laiptais žemyn.

Kai abu fašistiniai kraugeriai buvo nudobti, Miceika 
paleido automato papliūpą į vieną koridoriaus galą, pas
kui į kitą, į laiptų angą ir suriko: „Gulti ir nejudėti!“

Visi lankytojai, kurie prieš kelias sekundes zujo po 
koridorių, staugė ir veržėsi prie durų, dabar krito ant 
grindų ir gulėjo kaip negyvi.

Stasys Matis ramiai paėmė dovanų maišą, prikimštą 
plytgalių ir kitokio šlamšto, ir padėjo Fricui Oliui ant 
krūtinės. Pamažu ištiesė audeklą, kuriame stambiomis lie
tuviškomis raidėmis juodavo įrašas: „Lietuvių liaudies 
keršytojų dovana”.

Po to Matis ir Miceika, laikydami ginklus rankose, 
pakeltomis galvomis ir kupini išdidumo, praėjo koridoriu
mi pro gulinčius komisariato lankytojus, kurie išversto
mis akimis ir nustebusiais žvilgsniais palydėjo išeinan
čius drąsuolius. Semionovas stovėjo už durų, o šalia jo ant 
sniego, ištiesęs rankas, gulėjo hitlerinis sargybinis.
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Trys partizanai dideliais žingsniais nuėjo prie rogių.
Tuo pačiu metu į prekyvietę nuskubėjo Albinas Gui

ga. Čia jis šnibžtelėjo patikimiems žmonėms, kas atsitiko. 
Nepraslinko nė penkios minutės, o visą prekyvietę ap
skriejo žinia, kad nušautas kreiskomisaras ir jo pavaduo
tojas, todėl hitlerininkai galį gaudyti ir šaudyti žmo
nes.

Kas dėjosi tada prekyvietėje! Žmonės, palikę atsivež
tus parduoti daiktus, paskubomis bėgo iš miesto. Po ko
kios dešimties minučių prekyvietėje neliko nė gyvos dva
sios. Visomis gatvėmis, į visas puses dūmė pėsti ir va
žiuoti. Švenčionys atrodė panašūs į skęstantį laivą, iš 
kurio visi stengiasi išsprukti.

Žinia apie Frico Olio nušovimą žaibu pasklido visame 
mieste.

Stasys Matis prie rogių stovintiems draugams ramiai 
ištarė:

— Fricas Olis ir Ernstas Heinemanas nudobti. Va
žiuojam!

Penki partizanai suragino arklius ir smarkiai nėrė 
gatve pro banką, policijos būstinę, už gaisrinės įsuko į 
Naująją gatvę — čia paėmė į roges ėjusį sargybą parti
zaną Kazį Viršilą. Neprivažiavę Naujosios gatvės galo, 
pasuko per daržus į žydų kapinių pusę... Čia įsėdo į ro
ges partizanas Merkelis Rebiatnikovas, kuris stovėjo sar
gyboje Blėkiškių gatvėje.

Arkliai skrido viesulu ir nešė roges su drąsiais parti
zanais tolyn nuo Švenčionių miesto, Rinkėnų kaimo linkt

Už poros kilometrų prieš partizanus pasirodė didžiulė 
rogių vilkstinė. Kaimiečiai vežė okupantų įstaigoms į 
Švenčionis malkas ir rąstus.

Kai partizanų rogės šalikele lenkė kaimiečius, tai pa-
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gal Stasio Mačio komandą visi liaudies keršytojai pradė
jo šaukti:

— Vyrai, grįžkite atgal! Švenčionyse hitlerininkai 
gaudo ir šaudo žmones!

Kaimiečių tarpe kilo didžiausias sąmyšis. Jie tiesiog 
ant kelio vertė iš rogių malkas ir rąstus, gręžė arklius ir 
leidosi tolyn nuo Švenčionių.

Radę nudobtus ir išniekintus aukščiausius savo parei
gūnus, fašistai nepaprastai įsiuto. Jie partizanus vijosi 
automobiliais, sunkvežimiais, arkliais, važiuoti ir raiti.

Miesteliuose ir stambiuose kaimuose esantieji policijos 
ir kariuomenės daliniai užstojo didesnius kelius ir areš
tuodavo kiekvieną įtartiną asmenį.

Fašistus, kurie persekiojo partizanus, šiek tiek sutruk
dė ir malkomis bei rąstais užverstas kelias. Visiškai jiems 
pėdsakus sumaišė bebėgą visomis kryptimis iš prekyvietės 
kaimiečiai. Fašistai iš karto, matyti, manė, kad bėga tik 
kaltieji, todėl jie sulaikydavo kiekvieną' skubantį. Suimtų 
žmonių skaičius buvo toks didelis, kad nebuvo įmanoma 
jų nei patalpinti kur nors, nei ką nors išaiškinti. Kol fa
šistai susivokė visoje painiavoje ir besivaikantieji parti
zanus gavo naujus nurodymus, praėjo gana daug laiko, 
o visa tai padėjo Stasio Mačio grupei atsidurti toli nuo 
Švenčionių.

Be to, diena buvo apniūkusi: smarkus vėjas gainiojo 
ir blaškė sniegą, oras buvo balzganas ir sunkiai perma
tomas. Tai buvo diena, apie kurią seni žmonės sako, kad 
velnias tokiu metu keliąs pakaruokliui laidotuves. Visa 
tai padėjo partizanams, ir jų pėdsakai dingo bėgančiųjų 
kaimiečių sąmyšyje.

Hitlerininkams Fricui Oliui ir Ernstui Heinemanui 
net negyviems teko dar kartą nukentėti nuo partizanų
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rankos. Olį ir Heinemaną traukiniu vežė laidoti į Vil
nių. Prie Pabradės traukinys užšoko ant partizanų minos 
ir sprogo.

Vos tik Stasio Mačio grupė atvyko pas miškininką 
Albiną Guigą, tuojau pasirodė ir Lietuvos KP (b) Šven
čionių apskrities pogrindinio komiteto sekretorius Stasys 
Grigas, kuris partizanams patarė apleisti Guigos namus 
ir slėptis iki prietemos Lintupių miške, o paskui keliauti 
toliau.

Draugas Grigas perspėjo, kad hitlerininkai visiškai 
nelauktai galį atskubėti didelėmis jėgomis ir visus sunaL 
kinti. Hitlerininkų policija ir kariuomenė švaistosi visur.

Stasio Mačio grupė negaišdama ėmė vykdyti šiuos nu
rodymus ir jau sekančią dieną buvo Naručio miškuose, kur 
Lietuvos KP (b) Šiaurės srities pogrindinio komiteto ir 
partizanų štabo atstovai sveikino kovotojus ir dėkojo 
jiems už drąsų ir sėkmingą uždavinio įvykdymą.

Apie aukštų fašistų nudobimą Švenčionyse tuojau bu
vo pranešta į Maskvą Lietuvos partizaninio judėjimo šta
bui.

Stasys Matis, iš visų pusių apstotas ir klausinėjamas 
partizanų, dar nespėjo baigti pasakoti žygio smulkmenų, 
kai staiga jį iškvietė j pulkininko Kazimierio žeminę, kur 
jam buvo įteikta Lietuvos KP (b) CK sekretoriaus ir par
tizaninio judėjimo^ štabo viršininko radiogramą:

„Bolševikinis sveikinimas Lietuvos Šiaurės srities ir 
Švenčionių apskrities partizaninio judėjimo vadovybei, 
draugui Stasiui Mačiui ir jo grupės kovotojams, įvykdžiu- 
siems atsakingą ir sunkų uždavinį. Stasys Matis ir jo 
grupės partizanai pristatomi vyriausybiniam apdovanoji
mui. Linkiu tolesnių laimėjimų naikinant hitlerinius oku
pantus. Tegyvuoja Lietuvos partizanai!”
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Penkių partizanų grupė, Kostiukovo vadovaujama, pa
vakare išsiruošė į Neveriškių kaimą, kad čia suorganizuo
tų ketverias roges, kuriomis rengėmės pravažiuoti dvide
šimt kilometrų iki Antaniškių miškų. Miškininkas Albinas 
Guiga taip pat pakinkė savo arklį.

Kelionės metu sužeistąjį partizaną Nikitą Lysovą 
slaugė keturi geriausi liaudies keršytojai, kurie fašistų 
antpuolio atveju turėjo rūpintis tik juo.

Šiuo keliu jau buvome važiavę keliolika kartų. Mus 
tą naktį vežė geriausi vežėjai: Albinas Guiga, Steponas 
Sabanas, Jonas Kazimieranecas ir kiti.

Apie dvyliktą valandą nakties mūsų grupė laimingai 
pasiekė Antaniškių miške esantį Antanų kaimą. Kitoje 
Antaniškių miškų pusėje gyveno mūsų puikusis ryšininkas 
Aleksas Valenis, pas kurį užsukome su Marku Poltavs- 
kiu. Mums rūpėjo sužinoti, ar nesibastė čia paskutinėmis 
dienomis hitleriniai okupantai ir kaip nusiteikę apylinkės 
gyventojai.

— Vakar dieną hitlerininkai buvo atsigriozdinę į Ku- 
rapolės kaimą. Iš ten išsivežė septynetą darbingų maža
žemių ir trobelninkų valstiečių, tur būt, darbams į Vokie
tiją ,— kalbėjo pasipiktinęs Aleksas Valenis. — Kituose 
apylinkės kaimuose fašistai šiomis dienomis nelandžiojo.

Iki paryčio turėjome nuvažiuoti dar keliolika kilomet
rų. Ir tokį kelio gabalą reikėjo įveikti kiek galima greičiau, 
nes vietovės, kuriomis keliavome, nebuvo saugios.

Kurapolės kaimą aplenkėme. Jis pasiliko gerokai į kai
rę. Mums nebuvo jokio noro čia susidurti su hitlerininkais 
ar jų pakalikais, kurie lindėdavo Kurapolės kaime ir slap
ta užpuldinėjo liaudies partizanus, spendė jiems spąstus.

Paryčiu laimingai pasiekėme Čeremošnikų kaimą, kurį 
vadinome partizaniniu. Čia atsisveikinome su savo vežė-

VĖL KAZĖNŲ MIŠKUOSE
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jais, truputį pasilsėjome, perrišome Nikitai Lysovui žaiz
das.

Vidurdienį, būdami jau kitoje Disnos upės pusėje, pa
matėme besikeliančią per tėkmę partizanų grupę. Tai bu
vo baltarusių partizanai, kuriems vadovavo Maksimas 
Gilius1. Jis papasakojo mums, kaip jie praėjusią dieną 
nuginklavo Svirkų kaimo „savisaugos” dalinį.

Svirkų kaimas stūksojo prie vieškelio, jungiančio 
Švenčionis su Adutiškiu. Kaime gyveno stambūs buožės, 
kurie, gavę iš fašistinių okupantų ginklus, visaip padėdavo 
hitlerininkams.

Ypač aktyvūs hitlerinių okupantų talkininkai buvo už
kietėjusių buožių Vaičiukonių ir Bučelių kiemai.

Abu seniai — tiek Vaičiukonis, tiek Bučelis — buvo 
stambūs buožės, gyvenę kadaise Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, ten išmokę išnaudojimo „meno”, aršūs var
gingųjų priešai.

Savo samdomuosius darbininkus jie vertė dirbti nuo 
tamsos iki tamsos, skurdžiai maitindavo ir vis mėgdavo 
sakyti pamokslus.

Obuolys netoli nuo obels nurieda! Koks buvo Vaičiu
konis, tokie ir jo sūnūs: Albinas jau pirmomis fašistinės 
okupacijos dienomis pasidarė kaimo seniūnu ir „savisau
gos” būrio vadu, o Vaclovas tuojau įstojo į fašistinę poli
ciją.

Vaičiukonių ir Bučelių šeimos, tik pasirodžius hitleri
nėms ordoms, su didžiausia neapykanta ir aktyvumu puo
lė naikinti visa tai, ką buvo palikusi tarybinė santvarka. 
Vaičiukoniai ir Bučeliai aktyviai dalyvavo visose fašistų 
operacijose: gaudė ir šaudė nespėjusius evakuotis tarybi
nių įstaigų darbuotojus, miestelių ir kaimų aktyvistus,

1 Maksimas Gilius-—slapyvardė. Tikroji pavardė — Maksimas 
Konstantinovas.
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ypač neturtingus valstiečius, kurie išdrįso kurtis iš tary
binės valdžios gautose žemėse.

Kai pasirodė pirmieji liaudies partizanai, svirkiečiai 
alkano vilko godumu ir įtūžimu pradėjo juos persekioti. 
Kuo daugiau atsirasdavo partizanų, tuo atkaklesni darėsi 
svirkiečiai. Jų atkaklume pasireiškė stimpančio žvėries 
instinktyvus noras pratęsti savo išnaudotojišką gyveni
mą. Reikia net stebėtis, kokių gudrybių sugalvodavo ir 
kokių klastų griebdavosi šie sužvėrėję buožės.

Išgirdę apylinkės kaimuose šunų lojimą, svirkiečiai 
net tamsiausią naktį išeidavo į laukus ir, pasalūniškai ty
kodami, laukdavo, ar neateis liaudies partizanai. Pasta
riesiems prisiartinus, staiga paleisdavo smarkią kulko
svaidžių ir šautuvų ugnį. Tokiais atvejais liaudies parti
zanai skaudžiai nukentėdavo.

Visi Svirkų kaimo vyrai — devyni žmonės — turėjo 
ginklus: paprastus ir automatinius šautuvus, net sunkųjį 
kulkosvaidį. Beveik visos kaimo trobos ir daržinės buvo 
sujungtos giliais grioviais, kuriais galėjo vaikščioti žmo
nės. Vietomis grioviai buvo apdengti lentomis, rąstais, 
akmenimis, tarp kurių buvo padarytos stebėjimo ir šaudy
mo angos. Staiga užpulti ir sunaikinti Svirkų fašistinius 
pataikūnus nebuvo lengva.

Ne kartą tame kaime lankydavosi partizanų pasiųsti 
žvalgai. Tariamieji elgetos, pavargėliai arba smulkūs 
„spekuliantai“ išlandžiojo ir išžvalgė visus Svirkus. Par
tizanams į pagalbą atėjo du Suchariškių kaimo gyventojai 
ir keturiolikametis jaunuolis Algirdukas iš Dvariškių kai
mo. Algirdukas surinko labai daug įvairių smulkmenų 
apie Svirkus.

Nakties metu užpulti hitlerinius padlaižius mums bu
vo pavojinga, ypač atsižvelgiant į tai, kad būryje eilė 
žmonių neturėjo jokios kovinės patirties, net su ginklu
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nemokėjo tinkamai elgtis. Nutarėme Svirkų ginkluotus 
buožpalaikius įveikti gudrumu. O tai lengviausia buvo pa
daryti dienos metu.

Visi partizanai persirengė paprastais kaimiškais dra
bužiais. Dalis jų dvejomis rogėmis išvyko į Svirkus. Li
kusieji turėjo atvykti tuoj pat.

— Netoli Svirkų kaimo, — pasakojo Maksimas Gi- 
lius, — sutikome jauną vyruką. Pradėjome klausinėti, ar 
Svirkuose kas nors neparduodąs gero eržilo.

Jaunuolis, visiškai nieko neįtardamas, pasakė, kad 
eržilą parduodąs Svirkų kaimo seniūnas Albinas Vaičiu- 
konis.

Mes jau žinojome, kad seniūnas yra kartu ir „savisau
gos” dalinio vadas. Pašnekesio su jaunuoliu metu partiza
nas Kuzma Kazačiokas užėjo jam iš užpakalio ir įsakė 
pakelti rankas. Vyrukas buvo benorįs kišti ranką į kišenę, 
bet, pamatęs iš priešakio į jį atkreiptą revolverio vamzdį, 
nurimo. Jo kelnių kišenėje radome stambaus kalibro vo
kišką parabelį.

Vyrukas smarkiai išsigando ir net balsu pradėjo 
žliumbti. Jis pasisakė esąs Vladas Bučelis ir prisipažino 
priklausąs kaimo „savisaugos” daliniui. Jis papasakojo, 
kad du dalinio nariai dar negrįžę iš Mielagėnų miestelio, 
o kitų dviejų nėra kaime — jie išvykę pas gimines. Gink
lus visi palikę namuose.

Kaimo gatvės gale sutikome dar du vyrus, kurių vie
nas buvo „savisaugos” dalinio narys, o antras — jo gimi
naitis iš kito kaimo. Į „savisaugos” narį nukreipėme 
automatą ir įsakėme jam nejudėti iš vietos.

■— Kur jūsų ginklas?
— Namuose! — atsakė sulaikytasis.
įvažiavome į kaimą. Iš už gretimos trobos sutratėjo 

automatas, bet kulkos mūsų nepasiekė. Staiga vienas su
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tiktųjų, senis Bučelis, pradėjo bėgti ir suriko: „Gelbėkitės, 
kaime banditai!“

Paleidau seriją šūvių iš automato bėgančiam j užkul
nius. Senis iš baimės net parvirto, bet kulkos jo nepalietė. 
Likusieji svirkiečiai drebėdami stovėjo ir nerodė jokio no
ro bėgti, nes jiems buvo aišku, kad nemėgstame juokauti.

Įsakiau Vladui Bušeliui vesti mus pas kaimo seniūną 
ir „savisaugos” vadą. Fomai Bolšakovui, Vasilijui Karan- 
gai ir dar dviems partizanams liepiau kartu su antruoju 
„kaimo gynėju” apeiti visas pirkias ir surinkti ginklus.

Mums pajudėjus, iš už trobos vėl pasipylė automato 
šūviai. Tačiau šaulys greitai buvo nuginkluotas. Tai buvo 
iš Gerdanių atbėgęs vyresnysis girininkas, kuris net nu
ginkluotas elgėsi akiplėšiškai.

Kai prisiartinome prie kaimo seniūno namų, pastebė
jau, kad iš pirkios išbėgo žmogus ir stengėsi pasislėpti 
už klėties. Surikau du kartus: „Stok, stok! Sausiu!“ Žmo
gus bėgo toliau.

Pasukau automatą į bėgantį. Vos sutratėjo šūviai, bė
gantysis jau gulėjo žemėje.

— Kai norėjau prieiti arčiau, — kalbėjo Maksimas Gi
lius, — pašautas žmogus paleido į mane keletą šūvių iš 
revolverio ir suriko:

— Gelbėkitės, kas galite! Gyvi nepasiduokite!
Greitai pasislėpiau už klėties kampo. Nė vienas šūvis

manęs nekliudė.
Staiga iš pirkios išbėgo moteris ir raudodama kartojo: 

„Albinuk, nesižudyk! Albinuk, nesižudyk!”
Moteris pribėgo prie sužeistojo. Pastarąjį aš stebėjau 

iš už klėties kampo. Jis prisidėjo prie smilkinio pistoletą 
ir suriko: „Sudiev, Pranut!“ Paspaudė nuleistuką. Išgir
dau, kaip trakštelėjo dūžiklis, bet revolveryje jau nebuvo 
šovinių. Fašistų padlaižį nuginklavome.
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— Nušaukite mane, pribaikite! — rėkė Svirkų seniū
nas ir kaimo ginkluoto būrio vadas Albinas Vaičiukonis.

— Jūs patys nudvėsite! Nereikės nė pribaigti, — at
sakiau seniūnui.

Tuo metu iš kažkur atbėgo senis Vaičiukonis ir, atki
šęs į mane šautuvą, pradėjo rėkti:

— Sakykite man tuojau, kas jūs toks būsite ir kodėl 
šaudote žmones?..

Seniui nespėjus baigti sakinio, vienas mano partizanų 
staiga atėmė šautuvą.

— Mes esame raudonieji partizanai, — atsakiau sė
liui, — ir atvykome jus nuginkluoti.

— Ar jūs žinote, kad aš dvidešimt metų gyvenau 
Amerikoje ir esu Amerikos pilietis, o Amerika yra Rusijos 
sąjungininkas. Pasiskųsiu pačiam prezidentui Ruzveltui, 
kad drįstate įkelti koją į mano kiemą be mano leidimo.

— Nepyk, tėvuk, žinau, kas mūsų sąjungininkai, betgi 
jūs susidėjote su hitlerininkais, aršiausiais mūsų liau
dies priešais. Eikite su mumis!

Prie manęs puolė seniūno žmona, ant kurios rankų, 
apkabinusi motinos kaklą, buvo maždaug dvejų metų 
maloni mergytė. Moteris verkė. Stambios ašaros riedėjo 
per skruostus. Ji kažką kalbėjo lietuviškai.

— Aš rusas, lietuvių kalbos nesuprantu, — pasakiau 
moteriškei.

Vienas partizanas paaiškino, kad moteris prašo pasi
gailėti vyro ir klausia, kas daryti su juo.

— Jam pagalba tuoj bus suteikta. Po to jį vešimės 
į štabą, — atsakiau moteriškei.

Seniūno namuose radome kulkosvaidį, du naganus, du 
paprastus šautuvus, dvi vokiškas granatas, penkis šimtus 
šovinių ir daug prisiplėštos įvairios mantos.
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Mano vyrai visame kaime rado kulkosvaidį, šešis šau
tuvus, keturis revolverius, dvidešimt penkias įvairaus 
tipo vokiškas granatas, porą dėžių su šoviniais, penkis 
vokiškus apsiaustus, šešis dviračius.

Sudaužėme pieno nugriebimo punkto įrengimus ir 
griežtai įsakėme daugiau nebepriiminėti pieno, o esamą 
grietinę ir pieną atiduoti gyventojams.

Prie pieno nugriebimo punkto susirinko visi kaimo 
gyventojai. Kai paklausiau, ar žmonės supranta rusiškai, 
beveik visi pasisakė suprantą. Dauguma gyventojų stovė
jo nuleidę žemyn galvas, kai kurie su nusistebėjimu ir 
baime žvelgė į mus.

— Draugai valstiečiai! — kreipiausi į svirkiečius. — 
Sužeidėme jūsų kaimo seniūną, bet kitos išeities nebu
v o — jis bėgo ir net mėgino atsišaudyti. Kas nuo mūsų 
nebėgo, to nelietėme ir neliesime. Jūsų kaimas pasirodė 
besąs hitlerinių okupantų talkininkų lizdas, lietuvių liau
dies išdavikų lizdas. Kol jie tarnauja vokiečiams, kol jų 
rankose yra vokiečių ginklas, — parodžiau į kaimo „savi
saugos“ dalinio narius, — kol dėvi fašistinės policijos uni
formą, jie liaudies priešai, jie priešai Raudonosios Armi
jos, kuri labai greitai išvaduos lietuvių liaudį iš vokiškųjų 
grobikų. Jeigu jie pamėgins dar kartą apsiginkluoti ir 
tarnaus hitlerininkams, sušaudysime.

Valstiečiai ir kaimo „gynėjai“ stovėjo tylūs ir atidžiai 
klausėsi.

— Tikrieji lietuviai kaujasi kovos laukuose dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš hitlerinių grobikų, — tęsiau, —- triuš
kina fašistines divizijas ir skuba gelbėti savo mylimą Tė
vynę. Tikrieji lietuvių liaudies sūnūs ir dukros kovoja su 
okupantais Raudonosios Armijos ir partizaniniuose jun
giniuose, sprogdina hitlerinius ešelonus, naikina fašistų 
įgulas, persekioja pavergėjų talkininkus. Jeigu norite būti
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I. i i s v i, jeigu trokštate matyti laisvus ir laimingus savo 
vaikus, naikinkite fašistinius pavergėjus, kurie jus priver
ia paimti ginklą prieš savo brolius, padėkite liaudies par- 
lizanams, remkite Raudonąją Armiją, kenkite grobikams, 
žudykite okupantus, neduokite jiems nieko, slėpkite nuo 
jų viską, patys slėpkitės! Tik šitaip jūs iškovosite garbin
gą tarybinio piliečio vardą, būsite verti savo liaudies.

— Draugai partizanai! — atsiliepė vienas senis iš 
žmonių būrio, — mes sakėme vyrams, kad jie nesiterliotų 
su hitlerininkais. Niekas jų nevertė pasidaryti okupantų 
lalkininkais. Jų niekada vokiečiai nebūtų lietę, nes jie tur- 
I i ugi buožės. Jie patys stojo okupantų tarnybon.

Pasirodė, ne visi svirkiečiai buvo uolūs okupantų rė
mėjai ir šalininkai. Tačiau įsileisti į ilgas kalbas su jais 
neturėjome laiko. Kiekvieną sekundę galėjo pasirodyti 
policija ir kareiviai, nes kaimas buvo prie pat vieškelio.

Įsakiau partizanams sėsti į roges.
Mane iš visų pusiu apstojo „kaimo gynėjai“ ir, vienas 

kitą perrėkdami, pradėjo klausinėti, ką turį daryti.
Ar norite garbingai padėti liaudies partiza

nams? — paklausiau.
— Visomis jėgomis padėsime! — pasigirdo iš visų 

pusių.
— Tada sakykite fašistams, kad jus staiga užklupo 

partizanų didelės jėgos, apie šimtas žmonių. Meluokite 
jiems! Jeigu jums duos ginklų, imkite, bet tais ginklais 
muškite hitlerininkus, o ne liaudies partizanus. Su parti
zanais susidraugaukite ir palaikykite su jais ryšius.

Vos liaudies partizanai išvyko, svirkiečiai jau susku
bo užmiršti šį patarimą. Jie vėl apsiginklavo ir pasidarė 
dar ištikimesni ir net budresni hitlerinių okupantų pagal
bininkai.
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lerininkais partizanų, o tokias jėgas užpulti ir sunaikinti 
reikia keleriopai daugiau žmonių.

Hitlerininkai jau turėjo neblogą praktiką — jie 
1943 metais skersai ir išilgai perėjo Kazėnų miškus, bet 
partizanų vis dėlto negalėjo sunaikinti, o patiems teko' 
gerokai nukentėti. Fašistai panaudodavo prieš liaudies- 
partizanus tankus, pabūklus, minosvaidžius ir net lėktu
vus, bet niekada galutinai nelaimėdavo.

— Fašistų pasiruošimas nebuvo mums naujiena, — 
kalbėjo Mandrikinas. — Atsargumo sumetimais atitinka
mai pasiruošėme. Visi esantieji Kazėnų miškuose partiza
nai buvo parengties padėtyje, sargybos padidintos bei 
sustiprintos.

Partizanų ryšininkams ir žvalgams buvo duoti papil
domi nurodymai, kad jie stebėtų ir sektų net mažiausią: 
hitlerininkų ir policijos telkimąsi, judėjimą.

Liaudies partizanai aplink Kazėnų miškus beveik vi
sose mažesnėse ir didesnėse gyvenamose vietovėse turėjo- 
savo ryšininkus ir žvalgus. Tereikėjo fašistams kur nors 
tik krustelėti, o mes jau viską žinojome. Sunku fašistams 
buvo pasislėpti nuo liaudies akių!

Valstietė, pardavinėjanti miestelyje pieną, kiaušinius 
ar lašinių gabalėlį, labai dažnai sužinodavo tokių naudin
gų dalykų, kokie slepiami po šimtais užraktų. O kas už
gins valstiečiui su skaldytų malkų vežimėliu ir keliomis 
beržinėmis šluotomis kasdien atvykti į miestelį ir, vežio
jant pakiemiais savo menkas gėrybes, siūlyti dažniausiai 
policininkų žmonoms ar tarnaitėms, išklausyti jų nusi
skundimus, kad nelabieji hitlerininkai ryt, poryt varysią 
jų vyrus į miškus partizanų gaudyti?

Kas uždraus amatininkui gerti miestelių alinėse drau
ge su policininkais arba net pačiais hitlerininkais, keikt!
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partizanus ir su girtais policininkais ^hitleriniais karei
viais džiaugtis, kad jie greit būsią sunaikinti?

Skriaudžiamos ir ujamos tarnaitės buvo mūsų pagal
bininkės ir žinių rinkėjos.

Kovo 23 ir 24 dienomis mūsų žvalgai pakartotinai pra
nešė, kad hitlerininkai tikrai rengiasi pulti partizanus. 
Apse, Vidžiuose, Tverečiuje, Kazėnuose, Šarkovščiznoje, 
Adutiškyje, Postavuose hitlerinės kariuomenės ir polici
jos įgulose buvo atliekami paskutiniai pasirengimai: ben
zinu aprūpinami sunkvežimiai, sukraunami į mašinas 
kulkosvaidžiai, minosvaidžiai ir šoviniai.

Kovo dvidešimt ketvirtą iš Vidžių vieškeliu į Apsą nu
važiavo trys sunkvežimiai policininkų — apie šešiasde
šimt žmonių. Dabar nebuvo jokios abejonės, kad hitleri
ninkai ruošia žygį kaip tik į Kazėnų miškus, nes Apsas 
yra tiesiog į šiaurę nuo Bohino ežero ir Kazėnų miškų.

Apse buvo hitlerininkų įgula. Pats Apsas sujungtas 
siauruoju geležinkeliu vakaruose su Dūkštu, esančiu prie 
Švenčionėlių — Turmanto geležinkelio linijos, o rytuose 
geležinkelis iš Apso miestelio rangosi į Breslaują. Fašis
tinės kariuomenės ir policijos telkimas Apse rodė, kad 
okupantai ruošiasi pulti liaudies partizanus, esančius Ka
zėnų miškuose.

Visiems Kazėnų miškuose esantiems partizanų dali
niams buvo duoti paskutinieji įsakymai pasiruošti kovai, 
o kai kuriems būriams net buvo nurodyta, kur jie turi 
telktis ir užimti kovos pozicijas.

Kovo dvidešimt penktos rytą, kai dar buvo gerokai 
tamsu, ties Grybiškių ežeru sargybose stovintieji baltaru
sių partizanų „Spartako“ brigados vyrai, vadovaujami 
Nikolajaus Ušakovo, išgirdo sunkvežimių ūžimą, kuris 
sklido nuo Bohino tilto pusės, o netrukus pamatė ir ketu
rias mašinas, pilnas ginkluotų fašistų.
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Po pusvalandžio iš šiaurės, nuo Apso miestelio, atva
žiavo dar keturi pilni kareivių sunkvežimiai.

Hitlerininkai paliko dalį kareivių ir policininkų prie 
girininkijos, esančios ties Bohino ežero tiltu. Septyni 
sunkvežimiai skubiai išvyko link Novaja Lukos kaimo, 
esančio už trejeto kilometrų. Truputį vėliau per Bohino 
tiltą nuo Vidžių pasirodė dar keli sunkvežimiai su gink
luotais hitlerininkais.

Beveik tuo pat laiku nuo Kazėnų miestelio į Stauravą 
atidardėjo dar apie dvidešimt sunkvežimių. Pati Staurava 
yra maždaug už devyneto kilometrų nuo Bohino ežero til
to, pietrytiniame ežero pakraštyje. Čia hitlerininkai taip 
pat paliko dalį policininkų ir kareivių.

Daugumas sunkvežimių patraukė Bohino ežero pakraš
čiu į šiaurės vakarus.

Buvo aišku, kad fašistai tiksliai nežino partizaninių 
stovyklų išdėstymo ir ruošiasi smogti partizanams kažkur 
apie Novaja Luką, kai tuo tarpu Kosto Kalinausko 
vardo, „Žalgirio” būrių ir „Spartako” brigados stovyklos 
buvo Kazėnų miške beveik ties pietiniu Bohino ežero galu, 
prie buvusio Platerovo popieriaus fabriko.

Partizanų jungtinė vadovybė nutarė leisti hitlerinin
kams įeiti į Kazėnų mišką, juos apsupti ir sunaikinti.

Trys baltarusių partizanų „Spartako“ brigados būriai 
pro Dubrovkos ir Jakštų kaimus nužygiavo į Belmonto 
miškus, kad užkirstų hitlerininkams pasitraukimą iš Stau- 
ravos kaimo, o taip pat sulaikytų iš Kazėnų atvykstančius 
pastiprinimus.

Liaudies partizanų jungtinis štabas įsakė partizanams 
pirmiesiems nepradėti mūšio, o leisti pasirodyti fašistams.

Hitlerininkai pagrindines savo jėgas sutelkė rytinėje 
Bohino ežero pakrantėje, ties Novaja Lukos kaimu ir
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toliau į pietryčius iki Stauravos kaimo vietovės — maž
daug šešeto kilometrų ruože.

Fašistų užnugaryje, kairėje ir dešinėje buvo didžiulis 
Bohino ežeras. Fašistai, be abejojimo, tikėjosi turį gerą 
užnugarį ir, sutelkę savo jėgas sparnuose ir viduryje, gal
vojo sėkmingai smogti liaudies partizanams.

— Hitleriniai okupantai atgabeno daugiau kaip tūks
tantį fašistinių kareivių ir policininkų.. Prie Bohino ežero 
j Kazėnų mišką atsibastė galvažudiški latvių ir ukrainie
čių nacionalistų junginiai, — kalbėjo Mandrikinas, — o 
taip pat čia pirmą kartą pasirodė lietuviškųjų nacionalistų 
gaujos, kurias suorganizavo lietuvių liaudies budelis, 
smetoninis generolas Povilas Plechavičius.

Hitlerininkai iš pabūklų, pastatytų kažkur ties Sipavi
čių kaimu, ir iš minosvaidžių, buvusių prie Sulševščiznos, 
pradėjo pirmiausia apšaudyti Blėkiškių ir Tovščiznos kai
mų vietoves, esančias Kazėnų miške prie Albinovkos ežero. 
Vėliau jie apšaudė Prudnikų kaimą, esantį Kazėnų miške. 
Aplamai, fašistai smarkiai bombardavo Kazėnų miško 
ruožą tarp Tovščiznos kaimo ir Sienaplūkio eiguvos maž
daug pusantros valandos. Kadangi jie veikė apgraibomis, 
tarsi ieškodami sąlyčio su liaudies partizanais, partizanų 
jungtinei vadovybei buvo aišku, kad fašistai visiškai neži
no mūsų stovyklų vietos.

Fašistų apšaudomame miško bare nebuvo nei partiza
nų stovyklų, nei pačių partizanų, nei civilių gyventojų. 
Pagrindinės partizanų jėgos buvo sukoncentruotos dvie
jose vietose: ties Bohino ežero tiltu ir ties Stauravos 
kaimu.

— Buvome pasiruošę ir laukėme, kada hitlerininkai 
pasirodys mūsų stovyklų bare. O jie įlindo į mūsų jėgų vi
durį, — tęsė Mandrikinas. — Susidarė labai palankios są
lygos fašistams apsupti.
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Partizanų jėgos buvo nemažos. Spartakiečių dalyvavo 
apie keturi šimtai žmonių. Jie turėjo dvidešimt penkis kul
kosvaidžius, jų tarpe daug sunkiųjų, ir penkis prieštanki
nius šautuvus. Iš „Žalgirio“ ir Kosto Kalinausko vardo 
partizanų būrių prisidėjo apie aštuoniasdešimt kovotojų. 
Iš Žukovo, Vorošilovo vardo brigadų ir kitų grupių daly
vavo apie du šimtai partizanų.

Kosto Kalinausko vardo būrys turėjo penkis kulkosvai
džius ir daug automatinių ir pusautomačių šautuvų. „Žal
girio” būrys — tris kulkosvaidžius.

Kai fašistai gerokai įsismagino, visas miškas aidėjo 
nuo hitlerinių kulkosvaidžių tratėjimo, orą drebino pa
trankų sviedinių ir minų sprogimai, tada liaudies partiza
nų jungtinis štabas, vadovaujamas „Spartako“ brigados 
vado Arkadijaus Ponomariovo, davė įsakymą pulti.

Puolimą pradėjo „Spartako“ brigados daliniai ties 
Novaja Luką. Partizanai puolė nuo Albinovkos ir Dun- 
dovščiznos kaimų Isajės kaimo kryptimi ir iš Grybiškių 
miško Bohino tilto link.

Ties Stauravos kaimu miške sutelktos partizaninės jė
gos tylėjo.

Partizanams puolant iš Albinovkos kaimo ir ežero pa
krančių Kazėnų mišku, buvo norima sudaryti fašistams 
įspūdį, kad ties Albinovkos ežeru sutelktos pagrindinės 
partizanų jėgos, siekiant tuo būdu įvilioti juos į mišką 
gilyn prie Blėkiškių ir Tovščiznos kaimų vietovių.

Ypač smarkiai ir nepaprastai drąsiai puolė fašistus 
Bohino ežero kryptimi Nikolajaus Ušakovo vadovauja
mas „Spartako“ brigados būrys. Visi Ušakovo vadovau 
jami partizanai, kaip ir jis pats, visiškai nebodami kulkų, 
mirties, puolė ir vijo hitlerininkus.

Per keletą minučių prie Bohino girininkijos ir tilto sto
vėjusios fašistų policijos ir kareivių jėgos buvo sunaikin-
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||,N ir išsklaidytos. Dalinys greitai perėjo per tiltą ir už
ėmė Robino bažnytkaimį — valsčiaus būstinę.

Dalis hitlerininkų pabėgo vieškeliu Sipavičių — Vidžių 
kryptimi, o kita dalis Bohino — Uscės keliu, vakariniu 
ežero pakraščiu.

Pasirodė, kad čia fašistinių kareivių ir policininkų bu
vo gana daug, ypač vieškelyje į Sipavičių kaimą.

Nikolajaus Ušakovo būrio partizanai turėjo stabtelėti 
lies Bohino tiltu ir noromis nenoromis pereiti į vadinamą- 
i; pozicinį karą, nes neįmanoma buvo veržtis pirmyn lygiu 
ii liesiu vieškeliu, apšaudomu fašistinių sunkiųjų kulko
svaidžių. Priešakyje buvo Sipavičių kaimas. Jame stovėjo 
Kazėnų mišką apšaudančios patrankos, kurias fašistai ga
lėjo tuojau atkreipti į partizanus, puolančius vieškeliu 
nuo Bohino bažnytkaimio.

Nikolajus Ušakovas pasiuntė ryšininką į jungtinį šta
bą, kad gautų nurodymų ir pastiprinimų, o pats nutarė, 
kad ir kažkas bebūtų, nepraleisti fašistinių rezervų per 
Bohino tiltą į Kazėnų miškus.

Fašistai, užuot rimtai pradėję kautis su partizanais, 
atsišaudydami slinko pietryčių kryptimi. Jie savo jėgas 
sutelkė tarp Čefnicos palivarko ir Slachočiznos kaimo, ki- 
taip sakant, frontą sutrumpino iš šešių kilometrų į tris.

Tuo metu iš vakarų pasigirdo ritmingas lėktuvų dūz
gimas. Visiškai neaukštai pasirodė trys fašistiniai bombo
nešiai. Iš priešo pozicijų į padanges pakilo ir susikryžia
vo įvairiaspalvės raketos.

Greitai orą sudrebino sprogimai, kurie pasikartodami 
nuaidėdavo per visą mišką. Atrodė, tartum giria sunkiai 
vaitoja. I padanges aukštai pakildavo suaižytų medžių 
kam ienų atskalos, o didžiulės pušys ir eglės svyravo į šą
li'. kaip vėjo lankstoma žolė. Fašistai bombomis apmėtė
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Tovščiznos, Blėkiškių, Dundovščiznos, Isajės kaimų vie
toves ir visą mišką ties tais kaimais.

Liaudies partizanų jungtinis štabas davė įsakymą su
silpninti puolimą iš šiaurės vakarų pusės, o sustiprinti nuo 
Stauravos, neleidžiant fašistinių pastiprinimų iš Kazėnų 
miestelio.

Mūsų tikslas buvo staiga sugrūsti fašistus į jų artile
rijos, minosvaidžių ir lėktuvų bombarduojamą miško barą.

Partizanų puolimas buvo toks staigus ir netikėtas, kad 
per pusvalandį jau buvome už Stauravos prie Slachočiz- 
nos kaimo.

Mūsų pozicijų fašistai nesuskubo apmėtyti nei bombo
mis, nei apšaudyti patrankų sviediniais, nes jiems liaudies 
partizanų pasirodymas prie Stauravos buvo staigmena.

Hitlerininkai, mūsų spaudžiami iš pietvakarių, nusku
bėjo į šiaurės vakarus, į ryte turėtas pradines pozicijas.

Pamažu artėjo vakaras. „Spartako“ brigados būriai iš 
Stauravos kaimo pusės jau buvo užėję į vakarinę Bohino 
ežero pusę ir lėtai stūmėsi Sulševščiznos kaimo kryptimi, 
kur stovėjo hitlerininkų minosvaidžiai. Iš šiaurės vakarų 
pusės, vakariniu Bohino ežero pakraščiu, jau buvo atžy
giavę prie Uscės kaimo Nikolajaus Ušakovo vadovauja
mi daliniai.

Beveik aplink visą ežerą užvirė įnirtingos kautynės.
Iš Vidžių ir Kazėnų miestelių pusės vis skubėjo ir 

skubėjo fašistams į pagalbą nauji pastiprinimai. Fašistai 
gynėsi labai atkakliai.

Kai pradėjo temti, fašistai staiga metėsi skersai Bo
hino ežerą į Sulševščiznos kaimą. Per ledą bėgantieji hit
lerininkai buvo geras taikinys. Daug jų čia sužeidėme ir 
nukovėme.

Nuo ankstyvo ryto iki vakaro užsitęsusių su fašistais 
kautynių pasekmės buvo tokios: daug hitlerininkų bu
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vo nukauta ir sužeista. Partizanai paėmė vieną sunkųjį 
kulkosvaidį, apie penkiasdešimt šautuvų, kelis automa
tus, daugybę šovinių, keliolika vežimų, daug maisto pro
duktų.

Partizanų tarpe nukautų nebuvo, neskaitant vieno kito 
lengvai sužeisto.

IMPERIALISTŲ SAMDINIAI

Jungtinės Amerikos Valstybės įstojo į antrąjį pasauli
nį karą, siekdamos pasaulinio viešpatavimo.

JAV ir Anglijos monopolininkai savo kapitalais padėjo 
atsikurti Vokietijos karinei pramonei, atkusti ir išsikeroti 
revanšistinėms idėjoms. Šių šalių kapitalistai skatino hit
lerinę Vokietiją užpulti Tarybų Sąjungą.

Kai ties Stalingradu ir Kursku buvo sutriuškintos fa
šistinės armijos ir dar labiau išryškėjo artimas hitlerinio 
režimo žlugimas, JAV ir Anglijos atstovai slaptai tarėsi 
Lisabonoje ir Šveicarijoje su hitlerininkais taikos sudary
mo klausimu. Pasitarimuose buvo išreikštas pageidavi
mas išplėsti Lenkiją į rytus, sustiprinti Rumuniją ir Veng
riją, kurios būsiančios „sanitarinė“ užtvara prieš bolše
vizmą. Buvo numatyta sukurti didžiulė federatyvinė 
Vokietija su lemiamu jos pramonės vaidmeniu Europoje. 
Visa tai leido hitlerinei Vokietijai suprasti, kad iš Vakarų 
jai negresia pavojus, įgalino ją perkelti savo divizijas į 
Rytų frontą.

Kuo daugiau aiškėjo hitlerinės Vokietijos žlugimas, 
tuo atkakliau vedė užkulisines intrigas JAV ir Anglijos 
valdantieji sluoksniai prieš Tarybų Sąjungą. Jie sabotavo 
antrojo fronto atidarymą, kas pareikalavo žymiai daugiau 
aukų tiek iš Tarybų Sąjungos, tiek iš kitų hitlerininkų 
okupuotų šalių.
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Po karo i= demokratinės Lenkijos spaudos pranešimų 
apie įvykusius teismo procesus paaiškėjo, kad Pabaltijo 
kraštuose, Baltarusijoje JAV-—Anglijos imperialistai or
ganizavo reakcines nacionalistines gaujas, kurias pir
miausia naudojo prieš tarybinius liaudies partizanus, 
o paskui, išvadavus Raudonajai Armijai hitlerininkų pa
vergtą liaudį, prieš tarybinius pareigūnus.

*  *  *

Vilniaus krašte veikė vadinamoji „AK” — „Armia Kra- 
jova” („Tėvynės armija”) — lenkų nacionalistų pogrindi
nė organizacija.

1941 metais kartu su hitleriniais okupantais į Vilniaus 
kraštą ir vakarines Baltarusijos bei Ukrainos sritis grįžo 
dvarininkai ir buržuazija. Tai buvo Londono baltųjų lenkų 
vyriausybės atrama.

Vilniuje hitlerinių okupantų globojami lenkų naciona
listai organizavo „AK” ir „NSZ” — „Narodove sily zbroj- 
ne”1 gaujas, kurios terorizavo gyventojus, veikė su hit
lerininkais kartu prieš tarybinius partizanus ir patriotiš
kai nusiteikusius gyventojus.

Lenkų nacionalistai paskubomis organizavo „AK“ ir 
„NSZ“ legionus, kad pastaruosius panaudotų pirmiausia 
prieš liaudies partizanus, trukdytų partizanams ardyti 
hitlerininkų užnugario kelius, geležinkelius, tiltus. „AK“ 
ir „NSZ“ daliniai taip pat buvo ruošiami aktyviai pasi
priešinti Raudonajai Armijai.

Lenkijos liaudies respublikoje įvykę teismo procesai 
parodė, kad be Amerikos aukso, be fašistinių okupantų 
paramos, — o okupantai paleisdavo net iš kalėjimų asme-

1 „Tautinės ginkluotosios pajėgos“.
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nis, norinčius stoti į lenkų nacionalistinius junginius, — 
lenkų nacionalistai nebūtų pajėgę suburti šių gaujų.

„AK“ vadovybė ir pogrindinė „vyriausybė“ turėjo sa
vo žinioje ginkluotus būrius, ginklų ir šaudmenų sandė
lius, radijo siųstuvus ir imtuvus, nelegalias spaustuves, 
pinigų užsienio valiuta.

„AK“ veikla buvo griežtai priešinga patriotiniam len
kų liaudies judėjimui, kuriam vadovavo Nacionalinio išsi
vadavimo komitetas.

Tarybiniai partizanai triuškino lenkų nacionalistų 
ginkluotas gaujas, kurių likučiams tekdavo slėptis ir hit
lerininkų įgulose. Kokia buvo tų gaujų sudėtis ir tikslai, 
matyti iš vieno „AK“ padalinio, kuriam vadovavo Vil
niaus krašte liūdnai pagarsėjęs Zigmuntas Sendzeliažas, 
turėjęs Lopaškos slapyvardę.

Lopaška, buvusios buržuazinės Lenkijos kadrinis ka
rininkas, majoras, Vilniaus apylinkėse turėjo tūkstančio 
ha dvarą ir buvo Vilniaus nacionalistinio centro dalyvis. 
Vilniaus nacionalistai daugiausia buvo stambūs dvarinin
kai, miesto buržuazijos atstovai ir karininkai.

Majoro Lopaškos vadovaujami legionininkai daugiau
sia girtuokliaudavo, spekuliuodavo, plėšikaudavo. Lopaš
kos vadovaujami nacionalistiniai „AK” būriai ragindavo 
žmones atiduoti okupantams visokias prievoles: grūdus, 
šieną, pieną, bulves, mėsą, sviestą, kiaušinius, vilnas, li
nus ir t. t. ,

Antano Rimšos vadovaujami legionininkai, apsimes
dami tarybiniais partizanais, atimdavo iš gyventojų mais
tą, drabužius, audinius ir įvairius vertingus daiktus. La
biausiai jie apiplėšdavo tuos asmenis, pas kuriuos lanky
davosi liaudies partizanai arba kuriuos įtardavo palaikant 
su jais ryšius.
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Rimšos vadovaujamas būrys tiesiog drauge su hitleri
ne policija užpuldinėjo liaudies partizanus. Už bet kokius 
veiksmus prieš hitlerinius okupantus „AK“ bausdavo savo 
narius net mirtimi.

Būrių vadai kas mėnesį atlyginimą gaudavo tiesiog iš 
Vilniaus apygardos komisariato kasos. Būrio vado mėne
sinis atlyginimas svyruodavo tarp 8—20 tūkst. markių.

1943 metų pabaigoje antitarybinis lenkų fašistų ir hit
lerininkų frontas visiškai sutapo, susiliejo vienumon. Len
kų legionininkai vykdė hitlerininkų baudžiamųjų organų 
funkcijas.

1944 m. pradžioje Vilniaus Apygardos „AK“ vadu-ko- 
mendantu buvo generolas Kryžanovskis, turėjęs Vilko sla- 
pyvardę.

1944 m. pradžioje Vilkas davė įsakymą Lopaškos ir 
kitoms gaujoms „apvalyti“ Vilniaus srities teritoriją, va
dinasi, išnaikinti liaudies partizanus ir kitus okupantams 
nepalankius žmones.

1943—1944 m. žiemą Lopaška kartu su Vilku dalyvavo 
pasitarimuose su hitleriniu agentu baronu fon Zigleriu. 
Hitlerinės kontržvalgybos Vilniuje vadas majoras Julius 
Christiansenas palaikė glaudžius ryšius su „AK“.

Viename ypatingai svarbiame pasitarime, susirgus 
gen. Kryžanovskiui, dalyvavo jo atstovas, turėjęs Zaporos 
slapyvardę. Tame pasitarime tarp majoro Juliaus Chris- 
tianseno, Zaporos ir lėktuvu atskridusio iš Anglijos aukš
to laipsnio karininko, turėjusio Roberto slapyvardę, buvo 
sprendžiami bendros „AK” ir hitlerinių okupantų kovos 
prieš tarybinius partizanus ir Raudonąją Armiją klausi
mai. Vakarienės metu, kuri įvyko pasibaigus pasitari
mams, Zapora kartu su anglų karininku pakėlė tostus už 
hitlerinės armijos pergalę.

„AK”, bendradarbiaudama su gestapu, vermachtu ir
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Anglijos bei Amerikos žvalgyba, užsiėmė šnipinėjimu, di
versijomis, teroru, plėšikavimu, užmušinėjimais, padegi
nėjimais. „AK” veikė prieš liaudies partizanus, Raudoną
ją Armiją, Lenkijos liaudies interesus.

Tuo metu lietuviškieji nacionalistai rinko generolo- 
budelio Povilo Plechavičiaus būrius.

*  * *

Liaudies partizanai, norėdami sutrukdyti hitlerinės ka
riuomenės ir šaudmenų pristatymą Leningrado frontui, 
vis atkakliau puolė Vilniaus—Daugpilio geležinkelio ruo
žą. Kas savaitę buvo susprogdinama keliolika traukinių..

Vasario pabaigoje vėl įvyko pasitarimas Vilniuje tarp 
„AK” vadovybės ir hitlerinės armijos bei žvalgybos atsto
vų, dalyvaujant iš Londono atskridusiam atstovui karinin
kui Robertui. Šį kartą galutinai buvo susitarta dėl „AK” 
ir hitlerininkų bendrų veiksmų prieš liaudies partizanus 
ir Raudonąją Armiją.

„AK” gaujos buvo išmėtytos visame Vilniaus krašte. 
Pabradės rajone jos padėjo hitlerininkams apsaugoti ge
ležinkelį. Jeigu hitlerininkai saugodavo pačią geležinkelio 
liniją, tai „AK” legionininkai paprastai pasalūniškai ty
kodavo partizanų kur nors gerokai toliau nuo geležinkelio 
linijos ir visada užpuldavo. Kai tik pasigirsdavo minos 
sprogimas, legionininkai tuojau išsisklaidydavo miške ir 
tykodami laukdavo atsitraukiančių liaudies partizanų.

„AK” gaujos su liaudies partizanais elgdavosi žiau
riau ir už hitlerinius okupantus.

Lenkų legionininkai stambesniems liaudies partizanų 
būriams nedrįsdavo nieko daryti, dažnai net „siūlydavo” 
bendromis jėgomis „pulti” hitlerininkus, o mažesnius da
linius užpuldavo iš pasalų. Jeigu į jų rankas patekdavo 
sužeistas partizanas, jie visaip kankindavo ir tyčiodavosi, 
žuvusiems beveik visada nukirsdavo galvas, kojas, rankas.
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Prie Vilniaus—Daugpilio geležinkelio linijos, ypač 
tarp 'Pabradės—Švenčionėlių—Ignalinos—Dūkšto stočių, 
o taip pat tarp Rūdiškių—Valkininkų—Varėnos stočių, 
beveik kasdien liaudies partizanai susidurdavo su hitle
rininkais ir jų agentais -— legionininkais.

Naručio, Kazėnų, Lintupių, Rūdninkų miškuose esan
čių lietuvių ir baltarusių partizanų svarbiausias uždavi
nys buvo ardyti hitlerininkų susisiekimą Vilnius—Daug
pilis ir Vilnius—Polockas geležinkeliu. Liaudies keršyto
jai stiprius smūgius smogdavo hitleriniams okupantams 
ir iš kitos Vilniaus—Daugpilio geležinkelio pusės — iš 
Labanoro, Utenos, Zarasų miškų.

Lietuvos partizaninio judėjimo vadovybė 1943 metų 
rugpiūčio mėnesį įsakė Kosto Kalinausko vardo partiza
nų daliniui, vadovaujamam Edvardo Taujėno, persikelti 
į šiaurės vakarus nuo Pabradės geležinkelio stoties.

Dalinys apsistojo trikampyje tarp ežerų, miškingose 
vietovėse, visiškai netoli Pabradės geležinkelio stoties.

Iš šiaurės niekas negalėjo užpulti partizanų, nes nuo 
Pabradės iki Zarasų jų visur buvo pilna. į vakarus nuo 
ežeringojo trikampio nebuvo jokio didesnio miestelio, ku
riame būtų buvusios okupantų įgulos. Didesnis miestas 
vakaruose buvo Ukmergė, bet iki jo — apie šešiasdešimt 
kilometrų, o pietuose iki Vilniaus — penkiasdešimt. To
kiu būdu liaudies partizanus iš trijų pusių saugojo beveik 
natūralios sienos. Tenka taip pat pridurti, kad labai drau
giškai partizanų atžvilgiu buvo nusiteikę Mairancų, Vil- 
kamušių, Purviniškių, Sarkiškių, Varnėnų, Padubinės ir 
Laumikonių kaimų valstiečiai.

Partizanams pavojus grėsė tik iš pietryčių pusės — 
nuo» Pabradės, bet partizanai čia ir atvyko kaip tik tam, 
kad ardytų geležinkelį ir kovotų prieš Pabradėje įsitvirti
nusius fašistus.
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Lenkų nacionalistai gausesnėmis grupėmis Pabradės 
apylinkėse pasirodė 1943 metų pabaigoje. Jie tuojau pra
dėjo užpuldinėti ir žudyti atskirus partizanus, o taip 
pat gyventojus, kurie palaikydavo ryšius su partizanais. 
1944 metų sausio mėnesį j Sniegų kaimą agitacijos reika
lais vyko Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio komjau
nimo organizacijos atstovas Abraomas Žiugžda1. Sniegų 
kaime tada buvo Boriso Zavialovo2 vadovaujami „Bičiu
lių” būrio partizanai. Lenkų nacionalistai pakeliui sugavo 
Abraomą Žiugždą, jį nukankino, o paskui, sukapoję kūną 
į gabalus, pakišo po ledu. Ne vieną valstietį, kuris palai
kydavo ryšius su liaudies partizanais, taip pat žiauriau
siai nukankino „AK” gaujos.

Lenkų nacionalistai siuntinėjo į Kosto Kalinausko var
do partizanų būrio dalinį savo šnipus ir stengėsi apčiuop
ti partizanų jėgas. Taip, pavyzdžiui, 1944 m. vasario 20 d. 
lenkų nacionalistų pasiųstas šnipas buvo tuojau išaiš
kintas.

Kovo 1 d. apie 6 vai. ryto hitlerininkų kariniais sunk
vežimiais atvežti daugiau kaip aštuoni šimtai lenkų na
cionalistų iš Lopaškos vadovaujamos gaujos staiga už
puolė Taujėno vadovaujamus liaudies partizanus prie 
Mairancų. Liaudies partizanai gyveno dviejose valstiečių 
pirkiose. Kadangi nacionalistai privažiavo kariškais sunk
vežimiais, partizanų sargybiniai nebesuskubo pranešti 
štabui. Prasidėjo žūtbūtinis mūšis tarp partizanų ir „AK” 
gaujų.

Sutratėjo kulkosvaidžiai ir automatai. Lenkų naciona
listai padegamosiomis kulkomis apšaudė partizanų gyve

1 Abraomas Žiugžda — slapyvardė. Tikroji pavardė — Abraomas 
Joselevičius.

2 Rorisas Zavialovas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Borisas 
Kuliešius.
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namas trobas. Kautynių pradžioje lenkų nacionalistai bu
vo atsidūrę apsupime, nes iš šiaurės ir pietų buvo partiza
nai, o lenkai pleištu lindo iš rytų j vakarus. Pietų bare 
tada buvo nedidelė „Bičiulių” būrio grupė. Ji taip pat įsi
traukė į kautynes. Tai iš pradžios sutrikdė „AK” eiles. 
Bet „akovcams” skubėjo į pagalbą vienas paskui kitą 
sunkvežimiai su legionininkais.

Kautynės tęsėsi dvi valandas. Jų metu didvyriškai žu
vo visa Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio vadovy
bė: Edvardas Taujėnas, garbingosios Komunistų partijos 
sūnus, jo artimiausias pagalbininkas Povilas Manaitis, 
Komunistų partijos narys nuo 1940 metų, Antanas Aras, 
Komunistų partijos narys nuo 1943 metų. Taip pat žuvo 
Aleksejus Cernovas, Semionas Kurnikovas, VKP(b) na
rys nuo 1931 metų, Ivanas Lazarevas, Michailas Isupo- 
vas ir kiti — iš viso didvyriškoje kovoje žuvo dvidešimt 
keturi liaudies partizanai. Buvo užmušti ar sunkiai su
žeisti septyniasdešimt du legionininkai. Lenkų nacionalis
tams daug nuostolių pridarė prieštankinis šautuvas, ku
riuo šaudė partizanas Jefimas Prončenka.

Su sužeistais ir nukautais partizanais lenkų naciona
listai susidorojo pagal savo papročius. Legionininkai, 
radę vieną gyvą, bet sunkiai sužeistą partizaną šieno ku
petoje, tuojau subadė durtuvais. Sunkiai sužeistiems ir 
nukautiems partizanams nuvilko drabužius, juos žiauriai 
kankino, tyčiojosi iš jų, o vėliau paliko nuogus gulėti 
sniege. Kai legionininkai atsitraukė, valstiečiai garbingai 
palaidojo Edvardą Taujėnų ir visus žuvusius partizanus 
miškelyje.

Mažažemį lenkų tautybės valstietį Volosevičių, kurio 
namuose gyveno partizanai, lenkų nacionalistai smarkiai 
sumušė ir kankino. Jo dvidešimties metų sūnų Vladislavą 
žiauriausiai kankino, gyvam nukirto rankas ir jį pakišo po
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ledu; vyresnysis Volosevičiaus sūnus nuo kankinimo ir 
mušimo išprotėjo. Nacionalistai taip pat žiauriai kankino 
ir sužeidė Janiną Kibert.

Susidoroję su liaudies partizanais, „AK” gaujų nariai 
šventė „pergalę”: girtuokliavo ir kėlė laukines orgijas. 
I no metu į Pabradės stotj grįžo du liaudies partizanų 
žvalgybos nariai, kurie vasario mėnesio paskutinėmis die
nomis su specialiu uždaviniu buvo nuvykę į Vilnių. Ko
vo 2 d. vidurdienį jie Pabradės stoties komendantūroje 
sužinojo, kad lenkų nacionalistai sunaikino partizaninį 
l'aujėno junginį.

Mūsų draugai, dėvėję hitlerininkų SD karininkų uni- 
l'ormas ir puikiai kalbėję vokiškai, skubiai nuvyko į ma
joro Lopaškos štabą. Lopašką rado štabe begirtuokliau
jantį su kitais legionininkų karininkais. Į liaudies parti
zaną žvalgybos narių sveikinimą Lopaška ištiesė ranką 
aukštyn ir sušuko: „Heil Hitlerį”

Mūsų žvalgybos nariai paaiškino, kad jie atvykę iš 
Vilniaus vokiškosios žvalgybos ištirti „AK” sutriuškintos 
parli/.anų grupės reikalą ir paprašė paaiškinti ir pateikti 
visus dokumentus, kuriuos ištyrę pamatė, kad Taujėno 
vadovaujamas dalinys sunaikintas.

Majoras Lopaška raportuodamas paaiškino, kad jo va
dovaujama „AK” brigada sutriuškino tarybinius partiza
nus ir įvykdė Pabradės komendanto ir Vilniaus vokiečių 
žvalgybos duotą įsakymą. Tebelaikydamas ranką prie ke
purės, jis priminė, kad turįs gauti už tai pažadėtą atlygi
nimą ir prašąs SD karininkus priminti Vilniuje.

Partizanų žvalgybos nariai, norėdami suimti gyvą ma
jorą Lopašką ir pristatyti jį į Naručio mišką, pasiūlė jam 
vykti kartu. Jie susidėjo į savo odines planšetes visus 
dokumentus ir laukė majoro Lopaškos atsakymo. Majoras 
Lopaška vokiškai beveik nemokėjo ir kalbėjo per vertėją.
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Jis pasisakė sutinkąs važiuoti Vilniun, tuojau įsakė pasi
ruošti dviem štabo karininkams ir paimti dvylika legioni
ninkų apsaugai. Tada mūsų žvalgybos partizanai, maty
dami, kad planas gali nepasisekti, nes jie teturėjo revol
verius ir kišenėse po porą granatų, pasakė majorui Lo- 
paškai, kad nebūtina jam važiuoti Vilniun. Jeigu būsiąs 
reikalas, tuojau iššauksią.

Majoras Lopaška su savo štabu palydėjo mūsų žval
gybos partizanus į Pabradės stotį ir čia juos įsodino j 
traukinį. Pastariesiems neliko nieko kito, kaip pakeliui iš
šokti iš traukinio ir kuo greičiausiai su visais dokumen
tais nuvykti į Naručio mišką, viską pranešti Lietuvos 
KP (b) Siaurės srities pogrindiniam komitetui.

*  * *

Raudonajai Armijai išvadavus Lietuvą, majoro Lopaš- 
kos vadovaujamos „AK”gaujos paspruko į Lenkiją, nes 
pabūgo liaudies keršto. Lenkijos teritorijoje, vykdydamos 
amerikinių-angliškųjų imperialistų ir Londono „vyriausy
bės” įsakymus, jos sunaikino daug turto, kankino ir žudė 
žmones. 1950 metų spalio—lapkričio mėnesiais Varšuvos 
teisme buvo nagrinėjama Zigmundo Lopaškos-Sendzelia- 
žo, Antono Olechnovičiaus, Henricho Borovskio, Luciano 
Minkevičiaus piktadariškų darbų byla. Jie buvo nubausti 
mirties bausme.

NAIKINAME PRIEŠĄ

Balandžio mėnesį buvo' baigtos statyti žemutės rąstų 
trobelės, į kurias iš žeminių persikėlė visi partizanai.

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio štabo naujoji 
trobelė buvo pilna liaudies kovotojų.

Vyko atviras partinės ir komjaunimo organizacijų su
sirinkimas, kuriam pirmininkavo rimtas ir santūrus So- 
kurovas. Geraširdiškai spindėjo Mandrikino akys, susi
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mąstęs rymojo Poltavskis. Jaunų draugų tarpe suspaus
tas sukinėjosi nervingas ir judrus Dambrauskas. Tartum 
pasakų milžinas sėdėjo nepaprastai stambus, bet labai ra
inus Prončenka. Už kitų draugų kamputyje tūnojo kuklus 
ir šaunus Karandašius. Pačiame kovotojų viduryje buvo 
matyti saulėje gerokai įdegę Vinokurovo ir Kostiukovo 
veidai.

Susirinkime dalyvavo visi būrio komunistai, komjau
nuoliai ir būrio aktyvas.

Pirminės partinės organizacijos sekretorius Mandriki- 
uas pasiūlė minutės tyla ir atsistojimu pagerbti žuvusius 
draugus. Jis toliau kalbėjo apie amerikinių-angliškųjų 
imperialistų suorganizuotas lenkiškųjų nacionalistų „AK” 
gaujas, kurios, veikdamos bendrai su hitleriniais okupan
tais, nori sulaikyti augantį partizaninį judėjimą ir siekia 
pailginti fašistinių nusikaltėlių gyvenimą dar bent keliom 
dienom. Komisaras priminė „AK” gaujų kovo 1 d. įvyk
dytą Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio užpuolimą, 
visos būrio vadovybės ir daugelio eilinių partizanų nužu
dymą. Paminėjo ne tik kruviną susidorojimą su partiza
nais, bet ir kitus lenkiškųjų nacionalistų nepaprastus žiau
rumus.

Buvo nutarta atspausdinti atsišaukimą į gyventojus 
lenkus ir jį paskleisti visur, kad žmonės sužinotų apie 
kruvinus nacionalistų darbelius. Labai svarbu buvo išryš
kinti „AK” gaujų bendradarbiavimą su hitleriniais oku
pantais, o taip pat demaskuoti „AK” vadovybę, kuri susi
deda tik iš stambių dvarininkų, buvusių buržuazinės Len
kijos kariuomenės karininkų, nuplėšti kaukę kruvinajam 
majorui Lopaškai, kurio gaujos siaučia Vilniaus krašte.

Panašaus turinio atsišaukimą nutarta paskleisti ir Vil
niaus krašto lietuvių tarpe, išaiškinant lietuviškųjų nacio-
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nalistų suorganizuotų galvažudžio generolo Povilo Ple
chavičiaus gaujų, vadinamųjų „savisaugos” dalinių, kurie 
Vilniaus krašte ir Vakarų Baltarusijos rajonuose padeda 
hitleriniams okupantams kovoti prieš liaudį, esmę.

Svarstant tolesnės kovos uždavinius, aš susirinku
siems pasakiau:

— Trylika žmonių, puikių partizanų, ką tik grįžo iš 
žygio. Jie jau praktiškai susipažino, kaip reikia sprogdinti 
priešo ešelonus. Tie partizanai bus geri minuotojai. Nuo 
jų minų subyrės į šipulius ne vienas priešo karinis trau
kinys.

Taip pat pažadėjau apmokyti kiekvieną naujai su
kurtos diversinės grupės partizaną, kad sėkmingiau galė
tų atkeršyti okupantams, „AK” ir lietuviškųjų nacionalis
tų gaujoms.

Baigiantis partiniam susirinkimui, priėmėme nutarimą 
sudaryti naujų grupių branduolius iš tų partizanų, kurie 
dalyvavo koviniame uždavinyje.

Visi karštai rėmė šį pasiūlymą.
Susirinkimas taip pat apsvarstė ir priėmė „Vilniaus” 

būrio partizanų pasiūlymą suderinti kovos planus ir bend
romis jėgomis intensyviai sprogdinti priešo traukinius.

Po to pirmininkaujantis Sokurovas uždarė partinį su
sirinkimą, partizanams audringai plojant ir nenutrūksta
mai aidint šūkiams: „Mirtis hitleriniams okupantams!”, 
„Atkeršysime lenkiškiesiems ir lietuviškiesiems naciona
listam s— hitlerininkų talkininkams!”, „Tegyvuoja šau
nioji Raudonoji Armija!”, „Tegyvuoja Tarybinė Vyriausy: 
bė!”, „Tegyvuoja Komunistų partija!”

Mūsų būrio partizanų širdyse degė tokia gili neapy
kanta priešui, kad kiekvienas kovotojas veržte veržėsi į 
kovą. Buvo pasiryžta suorganizuoti penkias-septynias
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grupes, po kelis partizanus kiekvienoje, būtinai gerai ap
ginkluoti ir apmokyti, kad Gegužės Pirmąją būtų galima 
atžymėti šauniais koviniais laimėjimais.

*  *  *

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio štabas nuta
rė: pasiųsti ryšininkus į Lietuvos KP (b) Šiaurės srities po
grindinį komitetą. Reikėjo vadovybei smulkiai išdėstyti 
mūsų būrio atliktus darbus per kovo mėnesį ir kovinius 
planus ateičiai. Ilgai teko svarstyti, ką geriausiai būtų 
pasiųsti.

Būrio komisaro pasiūlymu buvo parinktas komjaunuo
lis partizanas Jonas Zaicas1, vienas geriausių mūsų būrio 
ryšininkų. Zaicas buvo jaunas, pakankamai rimtas bei 
protingas vyras, visus uždavinius atlikdavęs labai suma
niai ir tiksliai. Jo pagalbininkais paskyrėme Mykolą Ja- 
lutną ir Baltramiejų Pukuotį. Abu kovotojai buvo kilę iš 
garsaus partizaninio Švenčionių apskrities Izabelino kai
mo. Zaicas juos gerai pažino, nes jie buvo kaimynai ir 
vaikystės draugai. Jo dėka abu partizanai buvo priimti į 
mūsų būrį.

Štabo trobelėje kiaurą naktį iš balandžio 2 į 3 dieną 
negeso spinksulė. Štabo nariai, nė minutei nesumerkę 
akių, ruošė ataskaitas, suvestines. Auštant ant stalo gulė
jo daug skaitmenimis ir įvairiais ženklais išmargintų po
pieriaus lapų.

Vienai diversinei grupei vadovauti paskyrėme Andre
jų Gorbanį. Grupę apmokėme. Gorbaniui buvo nurodytas 
žygio maršrutas ir ypatybės. Su grupe atsisveikinome ties 
„Žaliąja Maskva”.

„Žaliąja Maskva” partizanų buvo vadinamas žeminių 
kalinas Kazėnų miško pakraštyje. Šis kaimas susidarė po

1 Jonas Zaicas. — slapyvardė. Tikroji pavardė — Jonas KHauza. 
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barbariško hitlerinių žmogėdrų antplūdžio prieš tarybi
nius partizanus Kazėnų miškuose. Fašistai visus pamiškių 
ir Kazėnų miške buvusius kaimus sudegino iki pamatų. 
Šimtai žmonių buvo sušaudyti be jokio pasigailėjimo. Jau
nus, darbingus vyrus ir moteris, nespėjusius pasitraukti, 
hitlerininkai išvežė katorginiams darbams į Vokietiją. 
Menkutės suardytų krosnių plytgalių krūvelės ir visur au
gančios dilgėlės bei plačialapės varnalėšos buvo vieninte
liai liudininkai, rodę, kad čia neseniai gyventa žmonių.

Išlikę gyvi sunaikintųjų kaimų gyventojai Kazėnų 
miškų pakraštyje pastatė tiesiog žeminių miestelį ir tęsė 
savo skurdų gyvenimą, karštai laukdami tarybinės val
džios ir gražesnių laikų. Mes, partizanai, žinojome, kad 
„Žaliosios Maskvos” žmonės yra drąsūs, nepalaužiamos 
valios ir energijos, kupini tikėjimo savo Tėvynės pergale. 
Daug jų prisijungė prie partizanų, o kiti buvo geriausi 
mūsų ryšininkai ir pagalbininkai.

„Žaliosios Maskvos” žeminių gyventojai nemokėjo 
okupantams jokių mokesčių ir nedavė jokių duoklių. Čia 
laisvai buvo dainuojamos tarybinės dainos. Visi gyvento
jai keikė prakeiktuosius hitlerinius grobikus ir jų bat- 
laižius.

Grįžę išleidome Zaico grupę.
*  *  *

Štabe vėl peržiūrėjome mūsų būrio partizanų sąrašą ir 
nutarėme pakviesti į štabą du kovotojus, kurie jau ne kar
tą buvo dalyvavę įvairiose diversijose.

Į štabo pirkelę atvykusiems Vinokurovui ir Karanda- 
šiui nespėjome pasakyti nė poros žodžių, nes jie patys, 
vos įžengę į vidų, tuojau pradėjo:

— Labai džiaugiamės, kad vadovybė nutarė pasiųsti 
mus į kovinį uždavinį. Prižadame viską atlikti kuo ge
riausiai!
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Vinokurovui ir Teodorui Karandašiui reikėjo parinkti 
aštuonetą liaudies keršytojų, kad kiekvienoje grupėje su 
vadais būtų po penkis asmenis.

Poltavskis ir Mandrikinas visų pirmiausia pasiūlė 
būrio viršilą Usankiną, nes pastarasis vadovybei neduo
davo ramybės, prašydamasis į kovinį uždavinį. Piotrui 
IJsankinui, mūsų būrio nepakeičiamam intendantui, jau 
buvo nusibodę rūpintis maistu, jis norėjo nors vienam 
hitlerininkui nusukti sprandą. Be to, buvo pasiūlyti dar 
septyni partizanai. Numatytieji žygin kovotojai džiau
gėsi.

Susirinkusiųjų štabo pirkelėje partizanų tarpe ypač 
linksmas buvo būrio viršila Usankinas.

Dalinių vadams buvo nurodytas geležinkelio baras, 
kurį jie turi pasiekti ir čia susprogdinti priešo karinį eše
loną.

Visur buvo jaučiamas pavasaris. Saulė stipriai kaiti
no. Miškas skambėjo nuo paukščių čiulbėjimo. Beržų ir 
drebulių šakos pasipuošė išbrinkusiais pumpurais. Visur 
kabojo didžiausi kamuoliai uodų.

Tačiau mums nebuvo laiko gėrėtis gamta, o reikėjo 
galvoti apie kovą ir greitesnį hitlerininkų sutriuškinimą, 
kad greičiau ateitų geresni laikai mūsų iškankintai liau
džiai. Didžiausias mūsų rūpestis buvo parinkti žmones 
naujoms diversinėms grupėms. Mes norėjome kuo grei
čiau ir kuo tiksliau įvykdyti Lietuvos partizaninio judėji
mo vadovybės nurodymus ir mūsų partinės organizacijos 
nutarimus.

1944 metų pavasarį partizaninis judėjimas taip smar
kiai buvo išsiplėtęs, o pačių kovotojų sąmoningumas toks 
didelis ir jų neapykanta hitleriniams grobikams taip gili, 
kad jie su didžiausiu ryžtingumu ardė priešo susisiekimo 
kelius, naikino tiltus, degino sandėlius, užpuldinėjo ir
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triuškino įgulas. Priešas nė minutei neturėjo ramybės, 
buvo priverstas kiekvieną sekundę drebėti, laukti užpuo
limo.

*  *  *

Į štabą atvyko partizanas Vasilijus Kjavcovas su pra
nešimu:

— Draugas būrio vade, atvyko trys ryšininkai iš Na
ručio miško.

Man dingtelėjo mintis, kad LKP (b) Siaurės srities 
partinė vadovybė, nesulaukusi mūsų ryšininkų, susirūpi
no Kazėnų miške esančiais partizanais ir atsiuntė savo 
žmones. Buvo labai džiugu, kad vadovybė neužmiršta 
mūsų.

Ryšiai tarp Lietuvos partizaninio judėjimo vadovybės 
ir partizaninių dalinių, išsisklaidžiusių įvairiose Lietuvos 
vietose, buvo glaudūs. Nuolat keliaudavo ryšininkai iš 
vienos vietos į kitą su įvairiomis žiniomis, pranešimais, 
nurodymais. Vienas vadovaujantis centras ir glaudūs ry
šiai su juo kaip tik stiprino partizaninį judėjimą, nedavė 
jam atitrūkti nuo bendrųjų uždavinių. Ryšių organizavi
mas ir jų palaikymas buvo vienas svarbiųjų Lietuvos 
KP (b) Siaurės srities pogrindinės partinės ir partizani
nės vadovybės uždavinių. Didžiausiu hitlerinių antpuolių 
metu, dar neišsisklaidžius kautynių dūmams, jau žygiuo
davo ryšininkai iš įvairių Lietuvos vietų į Naručio miškus 
ir atgal.

Pakvietėme ryšininkus. Ir štai! Prieš mus atsistoja 
Stasys Matis su draugais Antanu Žala ir Vladu Gelažū- 
nu. Draugas Matis padavė man pulkininko Kazimiero 
ranka parašytą laišką, kurį tučtuojau pradėjome skai
tyti.

LKP (b) Siaurės srities komitetas sveikino mūsų par
tizanų būrį su naujais koviniais laimėjimais ir paminėjo

356



savo laiške visus paskutiniojo kovinio uždavinio daly
vius, nuvertusius nuo bėgių du priešo karinius ešelonus.

Visi štabo trobelėje esantieji partizanų vadovai ste
bėjosi, kaip galėjo atsitikti, kad komitete viską žino, nors 
mūsų ryšininkas Zaicas tik vakar išvyko.

Sį klausimą padėjo išaiškinti Stasys Matis, kuris pa
sakė, kad tai, kas dalyvavo nuverčiant du priešo karinius 
ešelonus, pranešę šaunieji ryšininkai Albinas Guiga ir 
jo žmona.

Atsiųstame laiške buvo pranešama apie 1944 m. kovo 
22 d. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Įsaką, 
kuriuo didvyriškai žuvusiai drąsiajai lietuvių liaudies 
dukrai Marytei Melnikaitei buvo suteiktas Tarybų Są
jungos Didvyrio vardas.

LKP (b) Siaurės srities pogrindinis komitetas pa
siūlė smulkiai papasakoti visiems Kosto Kalinausko vardo 
partizanų būrio, o taip pat „Žalgirio” būrio partizanams 
ir visiems aplinkinių kaimų valstiečiams apie Marytę Mel- 
nikaitę, apie jos drąsius žygius kovoje prieš sužvėrėjusius 
hitlerinius okupantus.

Srities komitetas pranešė, kad Partija ir TSRS Vy
riausybė apdovanojo Vladą Kurmelį Raudonosios Žvaigž
dės ordinu. Laiške taip pat buvo įsakoma mūsų būriui 
dar platesniu užmoju sprogdinti priešo karinius ešelonus, 
naikinti karinius objektus.

Pogrindinis srities komitetas davė savo laiške ir smul
kių fronto įvykių analizę. Šauniosios Raudonosios Armijos 
laimėjimai įpareigojo mus dar labiau sutelkti jėgas, dar 
ryžtingiau smogti fašistams.

Stasys Matis papasakojo, kad taip pat Vyriausybės 
apdovanoti Lietuvos KP (b) Švenčionių apskrities pogrin
dinio komiteto sekretorius Stasys Grigas, Juozas Būg
nas ir kiti partizanai.



Stasio Mačio atneštame laikraščių ryšulyje radome 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Įsaką, o taip 
pat Lietuvos KP (b) CK sekretoriaus Antano Sniečkaus ir 
rašytojo Antano Venclovos straipsnius apie Lietuvos par
tizanų veiklą ir didvyrę Marytę Melnikaitę. Tame pačiame 
„Tiesos” numeryje buvo įdėtas Marytės Melnikaitės 
portretas.

Mums buvo nepaprastai džiugu, kad daugelis Lie
tuvos partizanų buvo apdovanoti ordinais ir medaliais.

Truputį vėliau Stasys Matis išvyko į „Žalgirio” būrį 
taip pat su partinės vadovybės laišku, o mes nutarėme 
sušaukti būrio partizanų susirinkimą ir pakalbėti apie 
Marytės Melnikaitės žygius, ryšium su jai suteiktu Tarybų 
Sąjungos Didvyrio vardu.

Po keliolikos minučių mūsų būrio partizanai išsirikia
vo ties naujomis trobelėmis, supami pavasario saulės 
nušviestų medžių. Visi buvo ginkluoti. Dalinio vadas 
Kostiukovas pasitiko būrio vadovybę su raportu, o būrio 
komisaras Mandrikinas perskaitė mūsų būriui atsiųsto 
laiško dalį, kurioje buvo kalbama apie Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardo suteikimą Marytei Melnikaitei.

— Siūlau susikaupti ir prisiminti didvyriškąją parti
zanę Marytę Melnikaitę, — pasakė komisaras.

Visi partiaznai nusiėmė kepures ir stovėjo kaip su
stingę.

Po to būrio partizanams papasakojau viską, ką žino
jau apie Marytę Melnikaitę...

Man kalbant apie drąsiąją mergaitę-partizanę, visi 
partizanai atidžiai klausėsi. Partizanams nepaprastą įspū
dį padarė drąsi Marytės Melnikaitės kova prieš okupan
tus, karšta Tėvynės meilė, noras būti laisvai ir matyti 
visus žmones laisvus.
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— Taip kovojo drąsioji Lenino—'Stalino komjaunimo 
auklėtinė, — kalbėjau baigdamas, — kurios vardas tarybi
niams partizanams ir visai lietuvių liaudžiai labai bran
gus. Prisimindami šį brangųjį vardą, privalome atkeršyti 
vokiškiesiems grobikams!

Kaip atsakas į mano kalbą pasigirdo balsai: „Mirtis 
fašistiniams okupantams!”, „Sutriuškinti hitlerinius 
žmogžudžius!”, „Atkeršysime už Marytę!”

Reikia pasakyti, kad mes, liaudies partizanai, sužinoję 
apie žvėrišką susidorojimą su Maryte Melnikaite, dar dau- 
gnau pradėjome keršyti vokiškiesiems okupantams, Zara
sų ir Švenčionių apskrityse sprogdindami priešo ešelonus, 
naikindami jo gyvąją jėgą.

O tuos niekšus, kurie dalyvavo kautynėse prieš Mary
tės grupę ar buvo fašistinių okupantų talkininkai, kaip 
išdavikai Vincas Čiplys, kilęs iš Dūkšto miestelio, Jonas 
Motukas, kilęs iš Lygūnų kaimo, tarybinis teismas tinka
mai nubaudė daug vėliau.

1944 m. balandžio ketvirtą dieną į štabo trobelę buvo. 
surinkti visi partizanai, kurie turėjo naujomis grupėmis 
išvykti diversijoms.

Susirinkusiems partizanams buvo duoti nurodymai. 
Štabo viršininkas, kaip visada, perskaitė įsakymą dėl par
tizanų išsiuntimo į kovinę užduotį. Partizanai buvo suso
dinti į trejetą vežimų ir pavėžėti per partizanų zoną.

Vėliau buvo nutarta pasiųsti dar vieną grupę.
Grupės vadu visi štabo nariai vieningai pasiūlė Jefimą 

Prončenką. Jis pasižymėjo kautynėse su kraugerio majo
ro Lopaškos vadovaujamais lenkiškaisiais nacionalis
tais. Tik jo dėka daugeliui partizanų pasisekė atsišaudant 
atsiplėšti nuo keleriopai gausesnių „AK” gaujų ir likti 
gyviems. Visuose žygiuose Prončenką rodė didelį drąsu
mą, narsumą ir kovinę nuovoką. Būdavo gražu pažvelgti
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į jį, nešantį didžiulį prieštankinį šautuvą kaip plunksnelę. 
Tolimų ir sunkių žygių metu, kai dalis partizanų vos pa- 
vilkdavo kojas, Prončenka ėjo lengvai, niūniuodavo links
mas ukrainietiškas liaudies daineles, stipriu bosu sudre
bindavo mišką.

Prončenkai, jo paties pasiūlymu, buvo paskirti trys 
partizanai-komjaunuoliai, visą laiką prašęsi žygin.

Balandžio penktosios vidurdienį Prončenkos vadovau
jama šeštoji grupė išvyko sprogdinti priešo karinių eše
lonų tarp Turmanto ir Daugpilio geležinkelio stočių.

Tuo pačiu metu Kosto Kalinausko vardo partizanų bū
rio štabo trobelėje buvo parenkamas septintąją! diversi
nei grupei vadas ir kovotojai.

Stabo nariai sutiko su Mandrikino pasiūlyta į grupės 
vadus mūsų jauniausiojo, bet drąsaus ir energingo kom
jaunuolio Alekso Dambrausko kandidatūra. Į jo grupę 
buvo paskirti šie partizanai: Stasys Markėlas, Padėjus 
Orlovas, Piotras Cerkunovas ir komjaunuolis Simanas 
Cerkeskis.

Per pirmąsias penkias balandžio mėnesio dienas mes 
išsiuntėme aštuonias grupes, jų tarpe septynias prie ge
ležinkelio.

Balandžio 6 d. mudu su Mandrikinu išsirengėme į kai
myninį „Žalgirio” būrį.

*  *  *

Mums besikalbant, į „Žalgirio” būrio štabo žeminę 
įėjo radistas Mykolas Mąrkovskis ir padavė būrio vadui 
ką tik gautą Lietuvos partizanų judėjimo štabo radiogra
mą, kuria buvo pranešama, kad šią naktį atskrisią lėktu
vai su kroviniais.

Radiograma visus labai nudžiugino, nes pas mus vis
kas baigėsi, o ypač maža buvo likę sprogmenų. Tučtuo

360



jau aptarėme, kokius žmones reikia parinkti partizaninio 
aerodromo apsaugai ir atvežamoms dovanoms priimti.

Mes pasižadėjome duoti septynis partizanus.
„Žalgirio” būrio vadovybė aerodromo apsaugai pasky

rė dvidešimt žmonių su būrio viršila Henriku Rimša1 
priešakyje.

Mudu su Mandrikinu greitai grįžome į štabo stovyklą, 
kad čia išskirtume partizanus aerodromo apsaugai. Kai 
pasakiau Markui Poltavskiui, kad tuojau reikia suorga
nizuoti stambesnę grupę svarbiam uždaviniui atlikti — 
kokiam, nepasakiau, — tai pastarasis tiesiog nustebo, nes 
taip maža buvo likę mūsų būryje partizanų.

Lakūnams pasitikti išskyrėme keletą partizanų ir 
vadovus, kuriems buvo smulkiai paaiškinta, ką jie turė
sią daryti, laukdami lėktuvų.

Lėktuvams nusileisti aikštelė buvo už ketverto kilo
metrų nuo mūsų stovyklos.

Po pietų mūsų būrio partizanai, vadovaujami drau
go Poltavskio, išvyko į „Žalgirio” būrį.

*  *  *

Tą pačią dieną grįžo Gorbanio grupė. Pastebėjau, kad 
visi partizanai labai blogai nusiteikę.

— Kas atsitiko, kad taip greitai grįžote?— paklausiau.
— Draugas vade, — prabilo Gorbanis, — žygio metu 

mus užpuolė hitlerininkai... pradėjome šaudyti...
— Sakyk trumpai, kas gi su jumis atsitiko?
Gorbanis kalbėjo toliau:
— Fašistų buvo daug. Po susišaudymo... grįžome 

atgal...

1 Henrikas Rimša—slapyvardė. Tikroji pavardė— Henrikas Bu
činskas.
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— Kodėl sugrįžote? Jūs juk visi sveiki, nesužeisti!
Dalinio vadas nuleido galvą. Jis jautė, kad neteisus, 

ir nesuvokė, ką turi toliau sakyti. Visiems grįžusiems lie
piau ilsėtis, o Gorbaniui pasilikti. Išnagrinėjome jo elgesį 
ir nurodėme jam, kad jis, kaip dalinio vadas, pasirodė 
esąs bailys ir panikos kėlėjas, tik per jo bailumą uždavi
nys liko neįvykdytas.

Būrio sargybos viršininkui įsakiau nuginkluoti Gor- 
banį ir uždaryti j mūsų „šaltąją“, iki bus išaiškintas vi
sas reikalas. Sulaikius Gorbanį, buvo iškviestas iš aero
dromo ypatingojo skyriaus viršininkas draugas Vasilijus 
Vasiljevas.

Smulkiai apklausinėjus visus partizanus, dalyvavusius 
žygyje, buvo nustatyta, kad Andrejus Gorbanis, bijoda
mas naujo susidūrimo su hitlerininkais, nusprendė grįžti 
atgal, nors partizanai aiškino jam, kad žygį reikia tęsti, 
nes svarbiausias tikslas — susprogdinti priešo karinį eše
loną — nepasiektas. Nutarėme palikti Gorbanį izoliuotą.

Pavakare su komisaru išvykome taip pat į aerodromą, 
o Vasiljevą palikome baigti partizanų apklausinėjimą.

„Žalgirio” būrio štabe papasakojau apie Gorbanį. Visi 
labai stebėjosi jo nesąmoningumu.

Kai kurie draugai siūlė jį net sušaudyti.
„Žalgirio” būrio draugams pasakiau, kad Gorbanio 

klausimą išspręsime ryt. Į galutinį apklausinėjimą papra
šiau atvykti „Žalgirio” būrio ypatingojo skyriaus virši
ninką Dzidą Margelį, kuris galėjo daug padėti.

. . .  Kai abiejų būrių vadovybės pasiekė aerodromą, 
prisiartino Berdnikovas ir pranešė, kad žmonės paskirs
tyti ir žino savo pareigas.

Šiandien turėjome uždegti tris laužus, sukrautus dide
lio lygiakraščio trikampio viršūnėse. Kai lėktuvai apsuks
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ratą ties mūsų aerodromu, tada uždegsime ketvirtą laužą 
trikampio viduryje. Uždavinys visiems partizanams buvo 
aiškus. Aerodromas gerai apsaugotas.

Įtemptai mes laukėme lėktuvų iki 9 valandos vakaro, 
nedegdami laužų. Devintą valandą, kai sutemo, uždegėme 
kampinius laužus, kad atskridusiems lakūnams būtų 
aišku.

Dešimta valanda vakaro. Visi partizanai stengėsi iš
girsti lėktuvo burzgimo garsus. Kai kurie staiga pradė
davo tyliai šaukti: „Jau, jau atskrenda!“ Jų klausą su
klaidindavo aplink ošianti giria. Ir tik 11 vai. 55 min. 
padangėse pasirodė keturi lėktuvai. Priešakyje skridęs 
lėktuvas nusileido ties mūsų aikštele ir apskriejo sutartą 
ratą.

Išleidome tris raudonas raketas. Greitai buvo uždeg
tas ketvirtas laužas. Lėktuvai vienas po kito išmetė po 
septynis maišus brangaus partizaninio krovinio. Išmesti 
kroviniai, parašiutų prilaikomi, lėtai leidosi žemyn. Patys 
lėktuvai ties aikštele skrido trejeto-ketverto šimtų metrų 
aukštyje. Mes norėjome pabučiuoti, pasveikinti narsiuo
sius sakalus. Mūsų džiaugsmui nebuvo galo. Tokios dide
lės dovanos Gegužės Pirmosios išvakarėse!

Darydami antrą ratą, lėktuvai pakilo aukštyn ir pasi
slėpė nakties tamsoje, atsisveikindami su mumis smarkiu 
motorų ūžesiu.

„Žalgirio“ būrio štabo žeminėje atrišome maišus, ku
riuose radome daug automatų, šautuvų, kulkosvaidžių, 
šaudmenų, sprogmenų, drabužių, avalynės, vokiškų pini
gų, o taip pat maisto produktų, tabako ir papirosų, saldai
nių, sausainių ir kt.

Vienas maišas buvo pilnas tarybinės literatūros: laik
raščių, žurnalų, knygų lietuvių ir rusų kalbomis. Visa ši 
literatūra padėjo mums papasakoti gyventojams apie tuos
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laimėjimus, kuriuos buvo pasiekusi didvyriška tarybinė 
liaudis kovoje su hitleriniais banditais.

Šias brangias dovanas buvo pagaminusios mūsų pa
prastų tarybinių žmonių rankos, žmonių, kurie ištisomis 
dienomis ir naktimis neišeidavo iš fabrikų ir gamyklų, kad 
mes ardytume priešo ryšius bei transporto priemones, nai
kintume priešo štabus ir techniką, nesigailėtume šovinių 
mūsų Tėvynės engėjams!

. . . Grįžome į savo būrį ir tvarkėme gautąsias dova
nas. Ypatingojo skyriaus viršininkas Vasiljevas prane
šė, kad baigė grįžusio dalinio vado Andrejaus Gorbanio 
apklausinėjimą. Stabo nariai susipažino su bylos medžia
ga ir tardymo išvada. Imta svarstyti, kokią Gorbaniui 
skirti bausmę.

Nusprendžiau, o man pritarė ir būrio komisaras, dar 
kartą pasikalbėti su Gorbaniu. Po kelių minučių jis buvo- 
atvestas į štabą. Gorbanis pripažino savo klaidą, pasiža
dėjo būti drąsus ir paklusnus. Išeidamas jis pasakė:

— Suprantu, kokia gėda būti bailiu. Savo kaltę iš
pirksiu darbais.

Gorbanio grupės partizanai buvo taip pat labai blogai' 
nusiteikę.

Išvedus Gorbanį iš štabo, vadovybės tarpe dar ilgai 
buvo ginčijamasi, kaip pasielgti su drausmės laužytoju.

Po keliolikos minučių prieš štabo pirkelę buvo išri
kiuoti visi stovykloje esantieji partizanai. Du sargybiniai 
atvedė drausmės laužytoją Gorbanį. Išėjo iš štabo pir
kelės būrio vadovybė

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio žvalgybos 
viršininkas Berdnikovas susirinkusiems partizanams per
skaitė būrio vadovybės įsakymą.

Išrikiuoti partizanai stovėjo kaip sustingę.
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— Už vadovybės įsakymo nevykdymą, — lėtai skaitė 
Berdnikovas, — už bailumą... Andrejų Gorbanį paša
linti iš grupės vado pareigų ir palikti izoliuotą.

Partizanų gretose pasigirdo bruzdesys.
— Draugai partizanai, gal kas norėtų tarti žodį? — 

paklausė komisaras Mandrikinas.
— Būrio vadovybės sprendimas Gorbanio atžvilgiu 

yra visiškai teisingas, —• pritarė Ivanas Šulženka. — Ka
dangi Gorbanis gėdingai pasielgė greičiau neapgalvojęs, 
negu turėdamas blogą tikslą, prašyčiau vadovybės leisti 
jam darbais atpirkti savo nusižengimą! . .

— Teisingai!.. Teisingai!.. — skambėjo partizanų 
balsai.

Štabo nariai truputį pasitarė. Dauguma pasisakė už 
Gorbanio pasiuntimą į kovinį uždavinį.

— Ką partizanas Gorbanis norėtų pasakyti? — kreipė
si Markas Poltavskis į pastarąjį.

— Draugai partizanai! Sunkiai nusižengiau partiza
ninei drausmei. Užsitarnavau bausmės, kurią man pasky
rė būrio vadovybė, bet aš prašausi dovanojamas. Pasi
žadu vienas vykti į sunkiausią uždavinį ir jį atlikti. Jeigu 
dar kur nors pasirodyčiau esąs bailys, tegu mane nu
šauna vietoje pirmasis tai pastebėjęs partizanas.

—- Teišperka savo kaltę darbais! — pasigirdo rikiuo
tėje.

Po pakartotino pasitarimo Mandrikinas pasakė, kad 
būrio vadovybė sutinka siųsti Gorbanį žygin.

Kažkoks sunkus slogutis nuslinko visiems nuo krūti
nių. Pasidarė linksmiau ir maloniau. Net saulė, atrodo, 
ėmė kažkaip skaidriau šviesti.

Ši pamoka buvo vertinga visiems. Ji dar labiau suar
tino partizanus su būrio vadovybe. Įvykis su Gorbaniu
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parodė, kad partizanų drausmingumas nėra vieno asmens 
reikalas, bet viso kolektyvo, visų.

I štabą įėjęs sargybinis pranešė, kad penkių kovotojų 
grupė išsirikiavusi laukia vadovybės.

Šį kartą grupę suorganizavo patys partizanai, nelem
tojo žygio su Gorbaniu dalyviai. Jie išsirikiavę stovėjo 
ties štabu ir prašėsi tučtuojau pasiunčiami į kovinį užda
vinį.

Aišku, grupės draugus smarkiai paveikė paskutinieji 
įvykiai, todėl jie norėjo greičiau nuplauti Gorbanio pa
darytą gėdą. Grupės vadu paskyrėme Šulženką.

Gorbanį pakvietėme į šalį, rimtai pasikalbėjome su juo 
ir pasakėme, kad užsitrauktą gėdą jis galįs nuplauti, jei
gu žygyje pasižymėsiąs paklusnumu, drausmingumu, 
drąsa.

Kosto Kalinausko vardo būrio partizanų partinės orga
nizacijos sekretorius ir komisaras Mandrikinas, kuris rū
pinosi kovotojų auklėjimu ir sąmoningumu, neskirstė 
žmonių į gerus ir blogus, drausmingus ir nedrausmingus. 
Jei kas nusikalsdavo kuo, tas būdavo baudžiamas, bet 
savo kaltę jis galėdavo išpirkti, jei įvykdydavo vadovy
bės paskirtą uždavinį. Ir, gal būt, kaip tik už tai parti
zanai nepaprastai gerbė ir mylėjo savąjį komisarą.

* * *

Pavakare nuvykome į baltarusių partizanų „Spartako“ 
brigados stovyklą, kuri buvo visiškai netoli. „Spartako” 
štabo žeminėje radome brigados vadą Arkadijų Ponoma- 
riovą, komisarą Michailą Ignatjevą, štabo viršininką Fio
dorą Solovjovą, palinkusius prie žemėlapio ir besitarian
čiu pakartotinai užpulti Vidžių miestelyje esančią hitleri
ninkų įgulą.

Ponomariovas papasakojo, kaip jie kovo mėnesį naktį

366



u/.|molė Vidžius, per kautynes užmušė apie penkiasdešimt 
fašistinių kareivių ir su dideliu grobiu atsitraukė. Jis kvie
tė ir mūsų būrį prisidėti prie Vidžių hitlerininkų įgulos 
sutriuškinimo. Tačiau spartakiečių planuojamu laiku mes 
negalėjome ateiti į pagalbą, kadangi beveik visi mūsų 
partizanai buvo išvykę. Spartakiečiai labai džiaugėsi, kad 
mes, laikydamiesi ankstyvesnių susitarimų, aktyviai da
lyvaujame įvairiose diversijose ir sprogdiname hitlerinin
kų karinius ešelonus drauge numatytuose geležinkelio ba
ruose.

Nors bendrų kovinių veiksmų planus ir diversijų vyk
dymo vietoves iš anksto numatydavo ir derindavo lietu
vių, baltarusių ir ukrainiečių partizaninių junginių, vei
kiančių Vilniaus krašte, vyriausiosios vadovybės, bet su
sitarti dėl smulkmenų tekdavo atskiriems partizaniniams 
daliniams, veikiantiems vienoje vietoje.

Temstant grįžome į savo stovyklą. Pirmasis mus pasi
tiko Zaicas, kuris džiūgaudamas pranešė:

— Draugas būrio vade ir komisare, mano vadovauja
ma ryšininkų grupė laimingai grįžo iš Naručio miškų. Su 
mumis atvyko per kovo 1 dienos kautynes lenkiškųjų na
cionalistų sužeisti Vasilijus Beršakas ir Fadejus Kjova- 
lenka.

Zaicas papasakojo apie savo kelionę ir pulkininko Ka
zimiero duotus nurodymus. Jis atnešė ir vadovybės 
laišką. Laišką perskaitėme štabe. Tai buvo mūsų kovos 
gairės ateičiai. Išnagrinėję laišką, pradėjome formuoti 
naują diversinę grupę su Nikolajumi Tiulkinu prieš
akyje.

Naujai sudarytoje grupėje tik vienas partizanas buvo 
dalyvavęs koviniame žygyje prie geležinkelio, kiti buvo 
naujokai. Instruktuoti teko pagrindinai.
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Taip pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis mes iš
siuntėme keletą kovinių grupių.

Dabar štabo vadovybei reikėjo pagalvoti apie tai, kaip 
įvykdyti būrio partinės organizacijos nutarimą sutelkti 
didesnį skaičių lietuviškojo jaunimo į Kosto Kalinausko 
vardo partizanų būrį.

Būrio žvalgybos viršininkas Berdnikovas ir ypatingojo 
skyriaus viršininkas Vasiljevas pasisiūlė vykti šiuo rei
kalu į Lietuvos gilumą. Jie norėjo pasiimti ir keletą par
tizanų. Su pasiūlymu sutiko visi.

*  *  *

Dar kartą penki lėktuvai atvežė mums sprogstamosios 
medžiagos ir naujutelaičių automatų. Išmetę dovanas, 
lėktuvai nuskrido į vakarus ir numetė bombas Vilniaus— 
Daugpilio geležinkelio baruose, nutraukdami šiame ruo
že traukinių judėjimą.

Tik prieš kelias dienas buvome gavę pakankamai 
sprogstamosios medžiagos, todėl nauja, dar didesnė siun
ta tiesiog stebino. Lietuvos partizaninė vadovybė nega
lėjo apsirikti. Mes nujautėme, kad ruošiamos didelio 
masto kovinės operacijos.

Paryčiu iš Maskvos gavome radiogramą, kuri perspėjo 
mus — gautąjį sprogstamosios medžiagos krovinį laikyti 
specialiems uždaviniams ir laukti atskiro nurodymo.

Balandžio 15 dieną iš kovinio uždavinio grįžo Vinoku- 
rovo grupė.

Tai buvo pirmoji iš aštuonių grupių, pasiųstų sprog
dinti priešo geležinkelį. Si grupė naktį iš balandžio 12 į 
13 dieną tarp Ignalinos ir Dūkšto stočių nuvertė nuo bė
gių hitlerininkų karinį ešeloną. Visiškai buvo sunaikinta 
vienas garvežys ir dešimt vagonų, o keliolika vagonų su 
priešo kareiviais ir technika buvo smarkiai apdaužyta.
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Vieną tamsią naktį į mūsų būrį atjojo baltarusių par
tizanų „Spartako” brigados ryšininkas Ana Zelenkova. Ji 
pranešė, kad didelė hitlerininkų grupė iš Vidžių įgulos at
slenka į mūsų mišką. Baltarusių dalinys jau susišaudė su 
fricais. „Spartako” brigados vadas ruošia pirtį fašistams 
ir kviečia mus į talką.

Davus pavojaus ženklą, po trijų minučių lauke stovėjo 
ginkluoti visi Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio 
žmonės.

Vakaruose, maždaug už dešimties kilometrų, pasigirdo 
smarkus kulkosvaidžių tratėjimas. Tyliai, vienas paskui 
kitą nutolę per 1—1,5 metro, sėlino partizanai paskui ma
ne ir Mandrikiną. Miško keliuku tokiu būdu nužingsnia
vome maždaug puskilometrį ir atsidūrėme ties sudegintu 
Platerovo popieriaus fabriku. Čia sutikome baltarusių 
partizanų „Spartako” brigados tris raitus žvalgus, kurie 
nurodė, kuria kryptimi turime žygiuoti, kad rastume 
„Spartako“ brigados štabą.

Į vakarus nuo Dubrovkos kaimo radome „Spartako“ 
brigados vadovybę, o už poros kilometrų, kažkur prie 
Inusino ar Barsiukų kaimų, buvo hitlerininkai. Tarp 
„Spartako“ brigados štabo ir hitlerininkų buvo du sparta- 
kiečių būriai, kurių vienam vadovavo drąsusis Nikolajus 
Ušakovas. Spartakiečiai gulėjo Belmonto miško pakraš
tyje ties Jakštų kaimu ir ramiai laukė hitlerininkų, kurie, 
būdami maždaug už dvejeto kilometrų, be. jokios tvarkos 
šaudė į mišką, norėdami tokiu būdu išgąsdinti liaudies 
partizanus.

Brigados vadas Ponomariovas įsakė Kosto Kalinausko 
vardo partizanų būriui užeiti į priešo užnugarį iš dešinės 
pusės. Mūsų būrys skubėjo vykdyti įsakymą. Dar buvo 
gerokai tamsu.
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Hitlerininkų priešakinės dalys atslinko vieškeliu, kuris 
strėlės tiesumu šauna iš Kazėnų miestelio į Platerovo 
popieriaus fabriką. Užpakalinės hitlerininkų dalys nustojo 
šaudžiusios. Fašistai kažko pradėjo lūkuriuoti. Kosto Ka
linausko vardo, „Žalgirio” partizanų būriai ir „Spartako” 
brigados būrys, vadovaujamas Nikolajaus Ušakovo, bai
gė susijungti ties Jakštų kaimu ir tokiu būdu atkirto hit
lerininkams pasitraukimą. Partizanų daliniai hitlerinin
kus supo be jokio triukšmo, be šaudymo, bet fašistai kaž
kaip suuodė ar nujautė pavojų ir pradėjo smarkiai bėgti 
Kazėnų miestelio link. Partizanai pastojo jiems kelią* 
Prasidėjo smarkios kautynės: tratėjo sunkieji ir lengvieji 
kulkosvaidžiai, automatai, pokšėjo šautuvai.

Hitlerininkai visokiais būdais stengėsi pasprukti. Vieni 
bėgo tiesiai vieškeliu ir, žinoma, daugiausia nukentėjo, 
o kiti nėrė j mišką ir, naudodamiesi tamsa, pasišalino iš 
apsupimo. Vis dėlto šį kartą hitlerininkus smarkiai apkū- 
lėme. Jeigu partizanams būtų pasisekę sulaukti paryčio1 
ir įsivilioti fašistus į spąstus, tai nė vienas fricas nebūtų 
išnešęs sveiko kailio. Prie Barsiukų kaimo buvusieji hit
lerininkų daliniai net nesirengė priešintis ar padėti ap
suptiems, bet kuo skubiausiai pabėgo. Taip pasibaigė 
paskutinis hitlerininkų mėginimas „apsupti“ liaudies par
tizanus. Daugiau hitlerininkai nebebandė kartoti nei' 
stambių, nei mažų operacijų.

: 9 * * *

Sugrįžę į stovyklą, radome atvykusią Karandašiaus- 
grupę. I mūsų laimėjimų sąskaitą vėl buvo įrašytas vie
nas garvežys, penkiolika vagonų su šaudmenimis, keletas- 
šimtų užmuštų hitlerininkų.

Visiškai netikėtai atvyko pas mus svečiai iš Žukovo1 
vardo baltarusių brigados. Jie atvyko išsivežti Marką 
Poltavskj. Žukovo vardo partizanų brigados vadas buvot
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mūsų štabo viršininko vaikystės draugas, todėl Poltavskis 
panoro pereiti į tą brigadą, kad galėtų kartu su savo 
draugu mušti hitlerinius grobikus.

Mūsų kalbas nutraukė staiga įbėgęs sargybinis Suko- 
vas, kuris pranešė apie Sokurovo grupės grįžimą.

Pavargusių partizanų veiduose spindėjo giedra nuotai
ka. Sokurovas pranešė, kad grupė sėkmingai nuvertusi 
nuo bėgių priešo traukinį.

Balandžio dvidešimt pirmą į būrio laimėjimų sąskaitą 
įrašėme tris traukinius. Grįžo trys grupės. Dar liko pen
kios!

Balandžio dvidešimt aštuntą dieną pasirodė paskutinė 
grupė,-nuvertusi priešo karinį ešeloną. Per balandžio mė
nesį buvo nuversti aštuoni priešo kariniai traukiniai. Ba
landis, kaip pavasario mėnuo, nebuvo tinkamas kovinėms 
■operacijoms plėsti — tirpo sniegas, tyvuliavo vandenys, 
sunkiai išbrendami pažliugę keliai. Tačiau liaudies parti
zanai, nugalėję sunkumus, didžiausias kliūtis, Gegužės 
Pirmosios išvakarėse galėjo pasigirti koviniais laimėji
mais.

Gegužės Pirmosios garbei skirtas mūsų būrio sieninio 
laikraščio numeris išėjo gerokai prieš šventes. Tai buvo 
didžiausias, geriausiai apiformintas ir turtingiausias nu
meris. Jame buvo piešinių ir karikatūrų. Tokio laikraščio 
iki tol mes negalėjome ir nesugebėjome išleisti, nes ne
buvome dar pakankamai pajėgūs. Tik per balandžio mė
nesį buvome pasiuntę diversijoms daugiau kaip penkias
dešimt partizanų. Gyvenimo patyrimas ir kovos brandino 
žmones. Iš kiekvieno žygio liaudies keršytojai grįždavo 
labiau subrendę,'surimtėję, drąsesni ir protingesni, kupi
ni įspūdžių ir naujų sumanymų. Visa tai galėjome apra: 
šyti savo sieniniame laikraštyje. Todėl Jo padidėjimas, 
pagerėjimas buvo mūsų geroko ūgtėlėjimo atspindys.
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Balandžio gale grįžo iš kovinio uždavinio Kosto Ka
linausko vardo partizanų būrio žvalgybos viršininkas 
Berdnikovas su ypatingojo skyriaus viršininku Vasiliju
mi Vasiljevu, visus partizanus pradžiuginę didele staig
m ena— juos lydėjo šešiolika jaunuolių, busimųjų parti
zanų.

Tai liudijo, kad 1944 metų pavasarį padėtis žymiai 
pakito. Žmonės nebetikėjo fašistų galybe ir pagyrūniško
mis fronto ištiesinimo „pergalėmis“. Iš hitlerininkų atvi
rai juokėsi drąsesni vyrai ir moterys. Miestuose ant tro
besių sienų ar tvorų dažnai marguliavo kreida ar anglies 
gabalėliu išrašytas šūkis: „Nach Berlin!” („Į Berlyną!”)

Gegužės Pirmosios išvakarėse susirinko visi mūsų bū
rio kovos draugai, sėkmingai įvykdę savo uždavinius. 
Visų nuotaika buvo labai puiki.

Išaušo gražus giedras Gegužės Pirmosios rytas. Vi
sose stovyklos trobelėse vyko paskutinis pasiruošimas 
šventei: vyrai kirposi plaukus, skutosi barzdas, valė ba
tus; moterys glaistė savo kuklius partizaninius drabužius, 
segėsi prie krūtinių raudonas juosteles. Visi norėjo atro
dyti puikiau, gražiau, šventiškiau.

Ties būrio štabu plevėsavo raudona vėliava.
Išsirikiavusius stovyklos viduryje partizanus pasvei

kinau Gegužės Pirmosios proga ir perskaičiau 
J. V. Stalino įsakymą.

Sugriaudė plojimai ir šūksmų audra.
Būrio komisaras Mandrikinas perskaitė LKP (b) CK 

sveikinimo radiogramą.
Mandrikinas savo trumpoje, bet karštoje kalboje 

paminėjo šauniosios Raudonosios Armijos didžiąsias per
gales visuose frontuose. Jis nurodė, kad šaunioji Raudo
noji Armija nesulaikomai artėja ir prie Tarybų Lietu-

GEGUŽĖS PIRMOJI  PARTIZANŲ STOVYKLOJE
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vos — greit švęsime musų respublikos išvadavimą iš hit
lerinių okupantų vergijos.

Komisaras padėkojo komunistams, komjaunuoliams ir 
visiems mūsų būrio kovotojams už parodytą ištvermę ir 
drąsą, išvardijo pasižymėjusius kovose partizanus ir ra
gino dar atkakliau ir smarkiau triuškinti priešą.

Griausmingai aidint Komunistų partijos himno — 
Internacionalo —- žodžiams, baigėsi Gegužės Pirmosios 
minėjimas.

Mums bepietaujant, atvyko į svečius kaimyninės bal
tarusių partizanų „Spartako“ brigados vadovybė, o taip 
pat brigados gydytojas Anatolijus Gordijenka, kuris vi
sada labai rūpestingai padėdavo mums. Jie atvyko pa
sveikinti mūsų būrio Gegužės Pirmosios proga ir suderinti 
bendros kovos veiksmų.

„Spartako“ brigados vadas Arkadijus Ponomariovas, 
mūsų būrio partizanams smarkiai plojant, palinkėjo dar 
didesnės sėkmės žygiuose prieš nekenčiamus fašistinius 
grobikus.

— Mirtis vokiškiesiems fašistams! — baigė savo kal
bą „Spartako” brigados vadas.

Ilgai dar stoviniavo būreliais partizanai, gėrėdamiesi 
skaisčiais pavasario saulės spinduliais ir kalbėdamiesi 
apie Raudonosios Armijos pergales ir angliškųjų-ameri- 
koniškųjų sąjungininkų intrigas.

Tarp Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio štabo ir 
baltarusių partizanų „Spartako“ brigados štabo narių vy
ko pasitarimas dėl suderintų ir bendrų kovos veiksmų 
prieš hitlerinius grobikus per gegužės mėnesį. „Sparta
ko“ brigados vadas pasiūlė pradėti nuolatinį lietuvių ir 
baltarusių partizanų junginių antpuolį prieš priešo gele
žinkelių ruožus: Vilnius—Daugpilis, Vilnius—Polockas ir
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Vilnius—Minskas. Su „Spartako’1 partizanų štabu susi
tarta visais kovos klausimais.

Saulė jau slinko į vakarus, kai buvo duotas ženklas 
susirinkti ir išsirikiuoti visiems partizanams.

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio štabo ir 
„Spartako“ brigados štabo nariams dalyvaujant, būrio 
komisaras Mandrikinas perskaitė štabo įsakymą, ir vie
nas po kito j šiaurę, vakarus ir pietus išvyko dešimt 
dalinių, kuriems vadovavo sumanūs, labiausiai pasižy
mėję kovotojai.

Linksmi ir drąsūs vyrai, dainuodami tarybines dainas, 
išžygiavo sprogdinti priešo karinių ešelonų.

Tylu ir ramu pasidarė mūsų stovykloje, bet ši tyla ir 
rimtis taip pat bylojo apie būsimus didžiulius nuostolius 
priešui. Mes nutarėme stengtis savo ruože nepraleisti 
priešo traukinių į frontą ir iš fronto.

Gegužės Pirmąją išžygiavo taip pat ^Žalgirio“ ir kitų 
partizaninių būrių ir brigadų dešimtys dalinių sprogdinti 
priešo karinių ešelonų.

Ryšium su Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio 
štabo viršininko Marko Poltavskio perėjimu į Žukovo 
vardo brigadą, štabo trobelėje buvo apsvarstoma Berdni- 
kovo kandidatūra į būrio štabo viršininkus. Visi sutikome 
su šiuo paskyrimu.

* * *

Saulė, prieš pasislėpdama vakaruose už nepermato
mos medžių sienos, dar gausiai bėrė j štabo trobelę savo 
spindulius. Staiga įėjo stovyklos sargybos viršininkas ir 
pranešė, kad grupė partizanų prašanti leisti pasikalbėti su 
vadovybe.

Man tuojau dingtelėjo mintis, kad tai būsią nepaten
kintieji, kurie, nepatekę į dienos metu išsiųstųjų skaičių,
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dabar prašysis į uždavinį. Pažvelgiau į Mandrikiną, kuris 
sėdėjo priešais mane prie lango. Pastarasis suprato.

— Pakvieskite, tegu draugai įeina! — pasakė jis.
Atsivėrė durys, ir išvydome buvusius sužeistuosius Ni

kitą Lysovą, Vasilijų Beršaką ir Fadejų Kovalenką. Mūsų 
sužeistieji jautėsi gerai. Tačiau jiems dar reikėjo gerokai 
pasilsėti, todėl štabas net negalvojo jų siųsti.

Draugus pakvietėme prisėsti kartu prie vakarienės sta
lo. Žodis po žodžio mūsų kalbos nukrypo ten, kur visada 
nukrypdavo, būtent, į neseniai praūžusias grumtynes su 
hitleriniais okupantais. Prisiminėme žuvusius draugus. 
Tada draugai Lysovas, Beršakas ir Kovalenka pasisakė, 
kad jie kaip tik ir atėję į štabą, kad išsiprašytų siunčiami 
į kovinį žygį. Pažadėjome jų prašymą patenkinti tuojau, 
kai tik atsirasianti proga. Draugai išėjo iš štabo trobelės 
patenkinti.

Kai mintimis perbėgi praėjusį laiką, greitai pastebi, 
kaip viskas pakito. Ne taip seniai dar pasitaikydavo ko
vinės drausmės laužymų, kartais vienas ar kitas parti
zanas nenoromis ir murmėdamas rengėsi kovos uždavi
niui, kartais grįždavo iš uždavinio jį tik iš dalies atlikęs ir 
su maišu įvairiausių pasiaiškinimų. Kur visa tai dingo? 
Visi partizanai veržte veržėsi kovon, o dėl kokių nors 
priežasčių paliktieji stovykloje jautėsi nepatenkinti, nu
skriausti.

Išėjome į lauką. Visame Kazėnų miške skambėjo dai
nos. Iš „Spartako“ brigados pusės plaukė ir armonikos 
garsai. Vos-ne-vos pro miško ošimą buvo galima išskirti 
tolimus liaudies, dainų garsus, kurie plaukė iš miško pa
kraščio, iš „Žaliosios Maskvos“!

Miškas dvelkė atgimstančio pavasario drėgme ir kva
pais, o lengvas medžių ošimas susiliejo su džiaugsmingos 
dainos melodija.
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Ošk, giria! Skambėk tarybinės liaudies daina!
Gegužės pirmomis dienomis sulaukėme ryšininkų iš 

„Vilniaus“ partizanų būrio. Atvyko draugai Gelažūnas, 
Žala ir Sobolevas. Vilniečiai atnešė mums laišką iš Lie
tuvos KP (b) Švenčionių apskrities pogrindinio komiteto 
sekretoriaus draugo Grigo.

Draugas Stasys Grigas davė nurodymų mūsų būriui. 
Jie lietė kovos veiksmų koordinavimą su kitais būriais ir 
reikalą sustiprinti smūgius hitleriniams grobikams.

Vladas Gelažūnas papasakojo apie didvyrišką mirtį 
narsaus ir drąsaus LLKJS Švenčionių apskrities pogrindi
nio komiteto sekretoriaus Viliaus Lesnojaus.

Po viso mėnesio lankymosi įvairiuose miesteliuose ir 
vietovėse, grįždami į Naručio miškus, netoli Lintupių miš
ko apsistojo Vilius Lesnojus su dviem draugais, kurių vie
nas buvo Artiomas Dubovas1, dienos poilsiui pas partiza
nų ryšininką. Užsidarę ryšininko užkluonėje esančioje 
pirtyje, manė galėsią sulaukti vakaro ir keliauti toliau.

Šio kaimo apylinkėse hitlerininkai tykojo liaudies par
tizanų. Nežinia, ar įtardami, ar turėdami visiškai tikslias 
žinias, fašistai staiga apsupo ryšininko sodybą. Gerai 
ginkluotų fašistinių kareivių buvo beveik šimtinė.

Vilius Lesnojus savo planšetę su labai svarbiais do
kumentais perdavė Dubovui, sakydamas: „Bėk, Artiomai, 
ir išsaugok dokumentus, o mes ginsimės!”

Prasidėjo nelygi kova. Vilius krito į sniegą netoli pir
ties ir pradėjo iš kulkosvaidžio tratinti į fašistus, kurie 
atkakliai stengėsi atkirsti grupę nuo miško. Tuo tarpu 
Dubovas atsišaudydamas stengėsi ropomis pasiekti mišką 
ir pasislėpti jame su dokumentais.

Fašistiniai kareiviai nustebo, kai susidūrė su atkakliu

1 Artiomas Dubovas — slapyvardė. Tikroji pavardė — Artiomas 
tikinąs.
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pasipriešinimu. Fašistai sugulė ir pradėjo perbėgomis 
siaurinti apsupimo žiedą.

Lesnojus su savo draugais tęsė nelygią kovą, stengda
masis prasimušti Lintupių miško pusėn. Dubovas su do
kumentais buvo jau gerokai už apsupimo žiedo, kai nuti
lo tratėjęs Viliaus kulkosvaidis. Dubovas pamanė, kad 
Vilius jau žuvęs. Iš tikrųjų gi, Lesnojui kulka pataikė į 
krūtinę, ir jis kelioms sekundėms buvo netekęs sąmonės, 
bet atsigavęs ir vėl pradėjo šaudyti. Dubovas jau buvo 
miške, kai antrą kartą nutilo kulkosvaidis ir galutinai. 
Vilius Lesnojus vėl sužeidžiamas į krūtinę ir sprogsta
mąja kulka į koją— jam sutrupinamas blauzdikaulis.

Lesnojus, visas paplūdęs kraujuose, patenka pusgyvis- 
hitlerininkams į nelaisvę. Fašistai tuojau pradėjo jį spar
dyti ir daužyti šautuvų buožėmis.

Hitleriniai plėšikai, atitempę prie sužeisto Lesnojaus 
ryšininką, kurio sodyboje įvyko kautynės, paklausė, ar 
pažįstąs sužeistąjį. Tiek Vilius, tiek ryšininkas tvirtinę 
vienas antro nepažįstą. Ryšininkas įrodinėjo nieko neži
nojęs apie pirtyje susimetusius partizanus.

Flitlcrininkai sužeistą ir sumuštą Vilių Lesnojų suri
šo, įmetė į roges ir vežė į Adutiškį. Pakeliui Lesnojus sė
dintiems rogėse fašistams pasisakė esąs komjaunuolis, 
todėl iš jo nieko neišgausią. Jam lemta mirti, bet tegu 
žino vokiškieji šunys, kad jiems su kaupu būsią atkeršyta.

Adutiškyje hitlerininkai sužinojo daugiau įvairių 
smulkmenų apie Vilių. Fašistams paaiškėjo, kad paimtas 
partizanų ir komjaunimo vadovas, todėl jie uoliai gydė 
jį, kad paskui kankindami galėtų sužinoti įvairių smulk
menų apie komunistų vadovaujamą pogrindinį judėjimą.

Kiek daug nuveikta darbų, atlikta žygių, kuriuose da
lyvavo Vilius Lesnojus! Adutiškio, Ceikinių, Kaltanėnų, 
Lintupių, Mielagėnų, Švenčionėlių, Švenčionių, Tvere
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čiaus ir kitų vietų jaunimas pažino drąsųjį komjaunimo 
organizatorių Vilių.

Visur ir visada Lesnojus veikė drąsiai ir nebijojo mir
ties. Jis mylėjo savo didžiąją Tėvynę, savo brangiąją Lie
tuvą, liaudį, kuri kovojo prieš sužvėrėjusį žmonijos priešą.

Viliaus Lesnojaus, komjaunimo Švenčionių apskrities 
pogrindinio komiteto sekretoriaus, vadovybėje buvo dvi
dešimt trys pirminėą komjaunimo organizacijos, kurios 
aktyviai padėjo liaudies partizanams kovoti prieš įsibro
vėlius. Daugiau kaip šimtui aštuoniasdešimt vyrų ir mer
gaičių, esančių garbingojo komjaunimo eilėse, vadovavo 
Vilius.

Tenka pridurti, kad liaudies-partizanams padėjo ir vi
sa Lesnojaus šeima, pradedant tėvu Jonu, kuris, būdamas 
šešiasdešimties metų, aktyviai talkininkavo liaudies ker
šytojams. Ne vieną kartą senukas slėpė savo trobose par
tizanus.

Viliaus brolis Petras, seserys Juzė ir Julija buvo taip 
pat komjaunuoliai ir vadovavo komjaunimo grupėms. Ne 
vieną kartą Lesnojaus brolis ir seserys atliko sunkius už
davinius: rinko žinias, platino atsišaukimus, laikraščius.

Vieną kartą Viliaus tėvo namus apsupo fašistai,- pa
darė nuodugnią kratą, bet nieko nerado. Senukas į visus 
fašistų klausimus atsakė drąsiai ir be baimės, taip, kad 
fašistai negalėjo įtarti nei jo, nei kitų šeimos narių.

Vilius Lesnojus pirmomis karo dienomis pasitraukė į 
šalies gilumą ir tik 1943 metų pradžioje pateko į užfrontę, 
į Lietuvą, bet iš pradžių tėvai apie Vilių nieko nežinojo.

Vilius porą dienų gulėjo ligoninėje be sąmonės. Atga
vęs sąmonę, jis pamatė prieš save ne gydytoją, bet auto
matu ginkluotą hitlerinį sargybinį.

Gulėdamas sunkiai sužeistas lovoje, jis ilgai mąstė, 
ką turįs daryti, kad daugiau nebebūtų kankinamas.
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Lietuvos KP (b) Švenčionių apskrities pogrindinis ko
mitetas skubiai ruošė planą ir ieškojo Viliaus išgelbėjimo 
būdų. Albinas Guiga ir Jadvyga Guigienė daugelį kartų 
vyko į Adutiškį, kad užmegztų ryšius su įvairiausiais 
žmonėmis, kurie padėtų išgelbėti jaunuolį. Planas buvo 
tiksliai ir kruopščiai paruoštas. Reikėjo jį tik įvykdyti.

Vilius taip pat, be abejo, nenustojo vilties ir svarstė, 
kaip išsigelbėti, nors aiškiai matė, kad kiekvieną jo net 
mažiausią judesį seka hitlerinis sargybinis, o aplink pilna 
hitlerininkų. Sunku ištrūkti iš tokio stipraus žvėries nagų. 
Lesnojus žino: jeigu jį gydo ir stipriai saugo, tai fašistai 
tikisi iš jo ką nors išpešti, todėl neišvengti kankinimų ir 
mirties.

Fašistai betardydami nukankino šimtus partizanų, o 
jų tardymo metodai prasidėdavo ir baigdavosi kankini
mais. Hitleriniai budeliai nuosekliai ir sistemingai išban
dydavo visokius kankinimo būdus, pradedant viduramžių 
inkvizitorių vartotais kankinimais, baigiant šių dienų vi
sokiais linčo ir ku-kluks-klano metodais.

Lesnojus pagaliau padaro išvadą: arba kaip nors pa
bėgti, ištrūkti, būti išvaduotam, arba pačiam nusižudyti. 
Kuo toliau, tuo mažiau, atrodė, bėra vilties pabėgti. Vilius 
smulkiai apsvarsto antrąjį galimumą.

Hitlerinis sargybinis retkarčiais išeina į koridorių pa
rūkyti. Vilius Lesnojus tuo momentu nusižudo.

Taip tragiškai baigė savo gyvenimą drąsusis komjau
nuolis Vilius Lesnojus — Kudaba.

* * *

Gegužės Pirmąją dieną Kosto Kalinausko vardo par
tizanų būrys pasiuntė dešimtį grupių, kurios turėjo vie
nuolikoje vietų perkirsti priešo svarbiausiąją arteriją — 
geležinkelį, tiekiantį pastiprinimus frontui.
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Gegužės 6 dieną gavome radiogramą iš Maskvos. 
Buvo pranešama, kad išsiunčiama sprogstamoji medžia
ga, kuriai panaudoti būsiąs atskiras nurodymas.

Po poros dienų linksmai nusiteikę vykome kartu su 
žalgiriečiais į aerodromą. Lėktuvų įtempto laukimo ir jų 
sudėtingo priėmimo ceremonijos nepakito, bet mūsų 
džiaugsmas nepaprastai padidėjo, kai suskaitėme aštuo
nis lėktuvus, o jų kiekvienas numetė po tris maišus. Ta
rybiniai sakalai vienas paskui kitą nuskrido į vakarus 
atlikti kovinių uždavinių.

Kroviniuose buvo sprogmenys, kuriuos pasidalijome su 
„Žalgirio” būriu. Tomis dienomis daug sprogmenų gavo 
„Spartako“ brigada ir kiti partizaniniai junginiai, buvusie
ji Kazėnų miškuose. Partizanai spėliojo, kokią staigmeną 
ruošia mūsų vadovybė, kuri atsiuntė tokį didelį sprogmenų 
kiekį.

SVAJONĖS IŠSIPILDO

Gegužės 15 d. baltarusių „Spartako“ partizanų briga
da gavo iš Maskvos radiogramą.

Sekančią dieną buvo sukviesti pasitarimui visų Kazė
nų miškuose esančių partizaninių dalinių, būrių, brigadų 
vadai ir komisarai. „Spartako” brigados vadas Arkadijus 
Ponomariovas pranešė gautos radiogramos turinį. Joje 
buvo įsakymas pasiruošti „bėgių karui”. Įsakyta: trum
piausiu laiku išmokyti visus partizanus sprogdinti gele
žinkelių bėgius. Ėmėmės intensyvaus darbo.

Birželio 10 dieną staiga su būrio komisaru buvome 
pakviesti baltarusių partizanų „Spartako“ brigados šta
bam Brigados vadas Ponomariovas, rodydamas į žemė
lapį, ramiai pasakė:
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— Draugas Kurmeli, šiandien gavome nurodymus iš 
Maskvos. Birželio 22—26 parų naktimis reikia suardyti 
priešo susisiekimo kelius: vieškelius, plentus, geležinke
lius. Lietuvių partizanų Kosto Kalinausko vardo ir „Žal
girio“ būriams pavedama susprogdinti geležinkelio bėgius 
tarp Postavų ir Krulevščiznos, tarp Ignalinos ir Dūkšto. 
Švenčionių apskrityje Kosto Kalinausko vardo būrys turi 
sudeginti ir sunaikinti didesnius tiltus, suardyti ir per
kasti vieškelius ir plentus, išsprogdinti geležinkelio bė
gius.

Kadangi mūsų būriui buvo pavestas dvigubas uždavi
nys, todėl pasiskirstėme j dvi grupes: vienai grupei vado
vauti buvo pavesta būrio komisarui Mandrikinui, o ant
rai — man. Mano vadovaujamoje grupėje buvo dvidešimt 
šeši partizanai.

Birželio 22 dienos vakare Kosto Kalinausko vardo bū
rio dalinys buvo beveik prie pat Postavų—Adutiškio gele
žinkelio ruožo. Dalinio žmonėms daviau paskutinius nu
rodymus, ir jie išsisklaidė plačiame ruože.

Aš pats su dviem partizanais paėmiau vidurinį barą 
abipus vieškelio, kertančio geležinkelį ir jungiančio pie- 
tinėje ir šiaurinėje geležinkelio pusėje stūksančius Junkų 
ir Gridzkų kaimus.

Kiekvienam turinčiam didesnį patyrimą partizanui bu
vo pavesta susprogdinti po aštuonetą bėgių, o mažiau pri
tyrusioms, moterims ir jaunuoliams po penketą-šešetą.

Naktis buvo labai graži, giedra, matomumas geras. 
Kvepėjo gėlės ir žolė. Pievose be pertraukos čirškė žiogai, 
rugiuose ar kviečiuose skardėjo griežlės balsas, orą ret
karčiais perskrosdavo neramus išgąsdintos pempės „ky- 
vil ky vi t“. Beveik visose pusėse aidėjo įkyrus kaimo šunų 
lojimas ir staugimas. Tačiau mums, partizanams, naktis 
atrodė labai rami, nes niekur nematėme pikčiausiųjų savo
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priešų — fašistų, geležinkelio sargybos. Pastarieji, tur 
būt, neramiai snaudė savo slėptuvėse, drebėdami ir lauk
dami pavojų.

Man davus po vidurnakčio sutartą ženklą, partizanai 
pradėjo šliaužti prie bėgių, kad jų sudūrimuose padėtų 
tolą su prijungta bikfordo virvute. Lygiai pusiau pirmos 
naktį daviau ženklą uždegti. Viskas vyko labai sklan
džiai.

Greta manęs turėjusi barą jaunutė partizanė Katrė 
Saulevičiūtė taip smarkiai jaudinosi, kad pribėgusi pra
dėjo prašyti:

— Drauge vade, tris padegiau, o daugiau nebegaliu, 
nes bijau, kad gali sprogti!.. Padėkite m an!..

Padėjau.
Po trijų, keturių minučių visi partizanai buvo toliau 

kaip per šimtą metrų nuo geležinkelio bėgių. Tuojau visi 
sugulėme. Akys buvo nukreiptos geležinkelio link, o klau
sa nepaprastai įtempta.

Netrukus nakties tamsą kairėje ir dešinėje visame mū
sų bare perskrodė ilgi ugnies blykstelėjimai, panašūs į 
ilgą ilgą zigzaginį žaibą. Beveik tą pačią akimirką pasi
girdo smarkūs, orą drebinantieji sprogimai, tartum dau
gybės patrankų gausmas.

Tada pabudo fašistai. Iš atramos taškų ir žeminių pra
dėjo tratinti kulkosvaidžiai ir automatai. Fašistų šviečia
mosios kulkos skrodė orą įvairiomis kryptimis. Be jokios 
tvarkos ir be paliovos jie šaudė iki pat aušros. Fašistai 
visada taip darydavo, kai jiems grėsdavo didelis pavojus 
ir kai negalėdavo aiškiai užčiuopti, iš kur tas pavojus.

Baltarusių, ukrainiečių ir lietuvių partizanai tą naktį 
užpuolė ir sunaikino daugelį pageležinkelio fašistų įtvir
tinimų su visomis sargybomis ir įgulomis.
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Toji naktis Pabradės—Postavų geležinkelio ruožo fa
šistiniams sargybiniams buvo viena nuostolingiausių.

Kosto Kalinausko vardo partizanų būrio dalinys drau
ge su žalgiriečiais ir Stasio Mačio grupe susprogdino apie 
kilometrą geležinkelio bėgių, o kitų partizaninių brigadų, 
būrių ir junginių kovotojai tada sunaikino visą geležin
kelį tarp Adutiškio—Postavų ir toliau. Taip pat buvo 
sunaikinti geležinkelio bėgiai Vilniaus—Daugpilio, Vil
niaus—Gardino, Vilniaus—Polocko ir Vilniaus—Kauno 
ruožuose.

Mano vadovaujami partizanai greitai patraukė Lučai- 
kos paupiu tiesiog į pietus, į Naručio ežero apylinkes, 
luti buvo labai lengva ir nepaprastai džiugu. Vos paėjėję 
keletą žingsnių, mes atsigrįždavome ir stovėdami ilgai 
klausydavomės nesibaigiančios sprogdinamųjų geležinke
lio bėgių kanonados, beviltiško fašistų šaudymo į nema
tomą priešą.

Tuo pačiu metu šiaurės ir šiaurės rytų dangų nutvieskė 
rausvos gaisrų pašvaistės. Be pertraukos siūbčiojo ugnies 
stulpai. Tolumoje dundėjo nenutrūkstamas tūkstančių 
paliauki; ir reaktyvinių minosvaidžių — katiušų gausmas.

Tą giedrą birželio naktį pirmą kartą aiškiai girdėjo
me ir iš dangų rausvinančių gaisrų matėme didingą Rau
donosios Armijos žengimą pirmyn. Karštai spaudėme vie
ni kitiems rankas, bučiavomės ir be kalbų jutome ir su
pratome, kad jau greitai išauš laisvės rytas!

Pakeliui į Naručio miškus sutikdavome arba pavyda
vome daug partizanų iš įvairių partizaninių junginių, 
vyksiančių ar grįžtančių iš kovos uždavinių.

Birželio dvidešimt penktos dienos paryčiu pasiekėme 
Naručio miškus. Kitą dieną sužinojome, kad pradėjo puo
limą Pirmojo Pabaltijo fronto, Ш -jo ir II-jo Baltarusijos
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frontų kariuomenė. Didvyriškoji Raudonoji armija pri
siartino prie Tarybų Lietuvos!

Fašistinė kariuomenė, triuškinama didvyriškosios 
Raudonosios Armijos smūgių, netvarkingai bėgo į va
karus.

Vidurdienį įvyko pasitarimas Lietuvos KP (b) Siaurės 
srities pogrindiniame komitete. Pulkininkas Kazimieras 
padėkojo visiems kovotojams už kelių suardymą, o po 
to pranešė Lietuvos KP (b) Centro Komiteto ir Lietuvos 
partizaninio judėjimo štabo įsakymą susijungti į vieną 
junginį ir žygiuoti į Lietuvos gilumą, kad būtų galima 
sutrukdyti hitleriniams okupantams išvežti iš Lietuvos 
įvairius turtus ir neleisti sprogdinti ir padeginėti pastatų, 
gamyklų, namų.

Visiems Vilniaus krašto partizanams persikelti vieta 
jau buvo parinkta už Vilniaus—Daugpilio geležinkelio li
nijos, garsiose Labanoro giriose, tarp Labanoro—Alsė- 
tos—Ziezdro—Žeimenos ežerų. Svarbiausias mūsų tiks
la s— paraližuoti Vilniaus—Daugpilio geležinkelio liniją, 
užimti Ukmergės, Utenos, Švenčionių, Švenčionėlių, Ig
nalinos, Zarasų miestus ir tuo būdu sutrukdyti fašistams 
pasitraukimą Kauno—Daugpilio plentu.

Kai pasiekėme Pabradės—Postavų geležinkelio liniją, 
čia jau nebebuvo nė vieno sveiko bėgio. Pageležkelės te
lefono stulpai visur buvo nupiaustyti, vieškelyje iškastos 
gilios duobės ir platūs grioviai. Juo nebuvo įmanoma ke
liauti pėstiems, o ką bekalbėti apie fašistų prasiveržimą 
su patrankomis, tankais, sunkvežimiais.

Gerokai pasidarbavo Vilniaus krašte tarybiniai parti
zanai ir vietos gyventojai. Su dideliu užsidegimu pakelių 
kaimų gyventojai, ypač jaunimas, dienomis ir naktimis 
ardė tiltus, kasė griovius.
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Birželio dvidešimt aštuntą partizanai iš Naručio ba
zės atžygiavo į Kazėnų miškus.

Fašistinė kariuomenė netvarkingai bėgo visais keliais. 
Lietuviškųjų dalinių partizanams be nuostolių pasisekė 
pereiti Postavų—Adutiškio geležinkelį, kurio pylimu be 
pertraukos bėgo fašistų kariuomenės likučiai. Daugelis 
kareivių bėgo basi, be ginklų, kaip tikri valkatos ir plė
šikai.

Kosto Kalinausko vardo ir „Žalgirio“ partizanų būriai 
su atvykusiais iš Naručio miškų partizanais sudarė stam
bų gerai ginkluotų kovotojų junginį. Visiems reikėjo sku
biai persikelti Lietuvos gilumon.

Išsirikiavę po keturis, linksmi išžygiavome Vidžių 
link. Praėjome pro Brolių kapines prie Jankos upelio, kur 
gulėjo daug mūsų kovos draugų, žuvusių už bendrą ir 
šventą reikalą •— Tėvynės laisvę ir laimę! Keletui minu
čių mes sustojome ties Brolių kapinėmis, norėdami 
pagerbti ir prisiminti žuvusius draugus, kurie dabar nebe
gali dalyvauti su mumis paskutiniame mūsų Tėvynės iš
vadavimo žygyje. Dešinėje pusėje tyvuliavo Bohino eže
ras, prie kurio taip pat neseniai vyko kovos su fašistiniais 
okupantais. Pamažu retėjo miškas. Pagaliau išėjome iš 
Kazėnų girios!

Tur būt, ne vienas partizanas tada pagalvojo, kad Ka
zėnų mišką mes paliekame visiškai ir daugiau čia nebegrį- 
šime. Kažkas norėjo užtraukti dainą, pajuokauti, bet dai
na ir juokas greitai nutilo. Partizanai buvo linksmi, gerai 
nusiteikę, bet juos slėgė prisiminimai. Visiems buvo liūd
noka skirtis su senuoju globėju — Kazėnų giria.

Dažnai partizanai stabtelėdavo ir žvilgsniais atsisvei
kindavo su tuo ramiu didžiuliu mišku, kuriame praėjo tiek 
daug mūsų gyvenimo dienų. Į Kazėnų mišką atėjome ma-
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žu būreliu, dairydamiesi, ieškodami tinkamiausios apsi
gyventi, pasislėpti nuo priešo vietos. Miškas sutikdavo 
mus visada vienodai ramus ir suteikdavo partizanams tė
višką prieglaudą. Lietuvoje siuto okupantai, šaudė žmo
nes, degino kaimus ir miestelius. Liaudies keršytojų skai
čius kasdien didėjo. O Kazėnų giria visus fašistų nu
skriaustuosius tėviškai priglausdavo. Partizanų skaičius 
pasiekė šimtus ir tūkstančius žmonių. Kazėnų girioje tu
rėjo stovyklas ukrainiečių ir baltarusių, lietuvių ir latvių 
partizanai, kurie atkakliai ir drąsiai puldavo priešo įgu
las, sprogdindavo tiltus, nuversdavo nuo bėgių karinius 
ešelonus. Priešas niršo, bet visada gaudavo tokį atkirtį, 
kad ilgai negalėdavo užmiršti partizanų.

* * *

Naktį į birželio dvidešimt devintąją baltarusių parti
zanų „Spartako” brigada puolė Vidžius, iš kurių pabėgo 
policija ir esesininkų įgula, iš viso apie penki šimtai 
žmonių.

Tuoj į Vidžius įžengė ir lietuviškųjų partizaninių da
linių kovotojai. Miestelis atrodė šventiškai, plevėsavo 
raudonos vėliavos, visur buvo pilna žmonių, jie džiaugėsi 
išvadavimu, mitingavo. Buvo organizuojama vietos val
džia.

Vidžiuose žmonių miniai kalbėjo Lietuvos KP (b) 
Šiaurės srities pogrindinio komiteto sekretorius pulkinin
kas Kazimieras, „Spartako“ brigados vadas Arkadijus 
Ponomariovas, „Žalgirio“ būrio ypatingojo skyriaus vir
šininkas Dzidas Margelis ir kiti.

Mačiau džiaugsmu švytinčius veidus. Čia susitiko ne 
vienas partizanas su savo giminėmis, tėvais, pažįsta
mais.
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Vidžiuose lietuvių partizanų būriai buvo iki 3 valan
dos po pietų. Vėliau suorganizavome iš apylinkės kaimų 
vežimus ir ilgiausia vilkstine dienos metu išvažiavome 
vieškeliu Ignalinos link.

Vežimų vilkstinė pakeliui iš Vidžių į Ignaliną buvo 
nutįsusi maždaug porą kilometrų. Daug kur pakelėse ma
tėme savo draugų partizanų buvimo žymes — perkastus 
kelius, sudegintus tiltus, nupiaustytus telefono stulpus.

Mūsų kelias ėjo beveik tiesiai į pietvakarius. Nuva
žiavę apie devynetą kilometrų, pasukome vakarų link ir 
pasiekėme nedidelį Aukštakalniu kaimą. Čia nutarėme pa
silsėti ir praleisti naktį. Nedideliame alksnynėlyje greitai 
įrengėme stovyklą. Aplink išstatėme sargybinius. Į visas 
puses pasiuntėme žvalgus.

Kitą dieną pasiekėme Švenčionių apskrities Daugėliš
kio valsčiaus Izabelino kaimą, kurio valstiečiai surengė 
mums iškilmingą sutikimą. Izabeliniečiai iš pradžių mus 
palaikė Raudonosios Armijos daliniu.

Izabelino kaimas buvo vienas ištikimiausių kaimų vi
same Vilniaus krašte. Tame kaime buvo Rytų Lietuvos 
partizanų geriausi ryšininkai ir žvalgai. Įvairiuose parti
zanų būriuose buvo daugiau kaip po dvidešimt izabelinie- 
čių, neskaitant dvigubo arba net trigubo skaičiaus geriau
sių Izabelino ryšininkų ir žvalgų, kurie prisidėjo prie fa
šistinių okupantų naikinimo.

Izabelino kaime partizanauti ėjo ne tik atskiri asme
nys, bet visos valstiečių šeimos. Pavyzdžiui, tokia buvo 
Rebiatnikovų šeima: partizanavo penkiasdešimt penkių 
m. amžiaus linksmas, ilgabarzdis šeimos galva, kurį par
tizanai seneliu vadino. Su Semionu Rebiatnikovų drauge 
partizanavo trys jo sūnūs: Teodoras, Jonas ir Merkelis.

Tokia pat buvo Kliauzų šeima. Geriausias partizanų 
ryšininkas ir pagalbininkas — septyniasdešimt dvejų
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metų amžiaus Afanasas Kliauza. Trys jo sūnūs buvo par
tizanai.

Taip pat paminėtinos dar Salaikiškių, Bursovų, Lyso- 
vų, Sukovų, Pataševų, Spornių ir kitos šeimos.

Izabelino kaime susitikome su Kosto Kalinausko var
do partizanų būrio komisaro Mandrikino daliniu.

Mandrikinas atraportavo pulkininkui Kazimierui, o 
taip pat Kosto Kalinausko vardo ir „Žalgirio“ partizanų 
būrio vadovybėms apie savo vadovaujamo dalinio nuveik
tus darbus per paskutinį mėnesį ir pranešė, kad mažuose 
aplinkiniuose miesteliuose jau nebėra fašistinių įgulų ir 
okupacinės valdžios atstovų — visi pabėgo.

*  *  *

Prisijungus prie mūsų Mandrikino vadovaujamiems 
partizanams, mūsų junginio kovotojų skaičius dar labiau 
padidėjo. Stabo posėdyje pulkininkas Kazimieras nurodė 
artimiausią mūsų kovos uždavinį: perkirsti Varšuvos— 
Vilniaus—Leningrado magistralę.

Nieko nelaukdami, dienos metu puolėme geležinkelį 
ir suardėmė bėgius keliose vietose. Puolime pasižymėjo 
Povilas Kliauza, Teodoras Karandašius, Porfirijus Med
vedevas ir eilė kitų draugų.

Ypatingai prisimintinas Jadvygos Survilaitės, Stasio 
Mačio, Vytauto Miceikos ir kitų kovotojų žygis. Jie puolė 
geležinkelį prie pat fašistų ugnies taško ir susprogdino 
bėgius abiejose taško pusėse. Fašistai šaudė iš kulko
svaidžių ir automatų, bet, matyt, partizanų staigus puo
limas juos taip pritrenkė, kad hitlerininkai neteko taiklu
mo. Kitaip drąsiuosius mūsų partizanus jie tikrai būtų 
nukovę.

Fašistai tiek sujudo, kad maždaug po valandos ties
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mišku, kuriame buvo pilna partizanų, skraidė priešo lėk
tuvas ir numetė keliolika bombų. Tuo pačiu metu atvažia
vo kelios šarvuotos mašinos, kurios taip pat smarkiai ap
šaudė mišką.

Partizaninei vadovybei buvo aišku, kad pereiti dienos 
metu be didelių aukų priešo geležinkelį mes neįstengsime, 
todėl buvo nutarta pasitraukti už keleto kilometrų pas 
partizanų ryšininką Kazimierą Macijauską.

Prie geležinkelio pasiliko penkios grupės po septynetą 
žmonių, kurios naktį pakartotinai susprogdino geležinkelį 
dar keliose vietose.

Tokiu būdu 1944 metų liepos pirmą dieną buvo galu
tinai nutrauktas susisiekimas su frontu Varšuvos—Vil
niaus—Leningrado geležinkelio linijoje. Tos linijos fa
šistai nebeatstatė ir daugiau ja nesinaudojo.

Kazimieras Macijauskas gyveno netoli Vydiškių, dva
rininko Dorochovo laukų pamiškėje. Jo tėvas buvo kume
tis ir tik 1920 m. buvo pirkęs iš Dorochovo ketvertą ha 
smėlyno. Kazimieras Macijauskas buvo labai aktyvus 
partizanų pagalbininkas. Su Mandrikinu, Zaicu, Karan- 
dašiumi ir baltarusių partizanais Macijauskas keturiolika 
kartų sprogdino priešo karinius ešelonus. Apie šimtą kar
tų jo namuose, pirtyje, klojime ir miške netoli jo sodybos 
dienojo ir nakvojo partizanai. Jis slėpdavo pas save par
tizanų ginklus ir sprogstamąją medžiagą.

Kazimiero Macijausko žmona Genovaitė taip pat buvo 
aktyvi partizanų talkininkė. Jų sūnus Povilas, keturiolik
metis berniukas, padėdavo partiza-nams, atlikdamas žval
gybą.

Liepos 2 dieną labai gerai išžvalgė Ignalinos miestelį 
ir jo apylinkes Kazimiero Macijausko šeima ir kaimy
nai — ryšininkai.
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Partizanai, remdamiesi Macijausko šeimos surinkto
mis žiniomis, liepos 3 dieną po pietų puolė Ignalinos 
miestelį ir greitai jį užėmė. Fašistai, spaudžiami iš visų 
pusių partizanų, pabėgo Utenos link.

*  *  *

Ignalinos geležinkelio stotyje radome fašistų paliktą 
užminuotą traukinį su pakrautais frontui sviediniais, gra
natomis, šoviniais ir įvairiais ginklais.

Junginio vadovybė įsakė užminuoti vieškelį, kuris 
jungė Ignaliną su Švenčionėliais ir Utena.

Liepos 3 dieną pavakare darėme garbės vartus did
vyriškąją! Raudonajai Armijai sutikti. Ignalinos mergai
tės prinešė daug įvairių gėlių.

Praslinkus maždaug porai valandų po to, kai išgujo- 
me okupantus, atūžė iš Švenčionių du sunkieji fašistų 
tankai, kurie bandė iš patrankų apšaudyti Ignalinos mies
telį. Tačiau partizanai davė atkirtį — nukovė du fašisti
nius kareivius, kurie buvo ant tankų. Plieninės baidyklės 
greitai nudūmė Švenčionių link. Ten Raudonosios Armi
jos pirmieji daliniai jas sunaikino.

Kadangi fašistai galėjo didesnėmis jėgomis pabandyti 
pulti Ignalinos miestelį, pasiuntėme raitus partizaninius 
žvalgus Jadvygą Survilaitę ir Vytautą Miceiką pranešti 
Raudonosios Armijos priešakiniams daliniams apie Igna
linos užėmimą. Pirmieji Raudonosios Armijos daliniai, 
mūsų gautomis žiniomis, jau turėjo būti kelyje tarp Vi
džių ir Daugėliškio. Partizaniniai žvalgai juos sutiko 
Daugėliškyje. Gavę mūsų žvalgų pranešimą, tarybiniai 
daliniai išskubėjo į Ignaliną.

Liepos 3 dieną dar atvyko keli fašistų traukiniai nuo 
Daugpilio pusės su besitraukiančiais iš fronto kareiviais 
ir sužeistaisiais, bet, radę suardytus bėgius, skubėjo
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atgal, tačiau liaudies partizanų buvo sulaikyti ir sunai
kinti.

Liepos 4 dieną, temstant, lietuviškieji partizanų dali
niai susitiko su didvyriškąja Raudonąja Armija.

Susitikimo su Raudonąja Armija pirmasis įspūdis ir 
pirmieji pergyvenimai niekada neišdils nė vienam parti
zanui iš atminties. Tai buvo kažkas nepaprastai didingo, 
sunkiai išreiškiamo žodžiais. Tai nepaprasto džiugesio, 
ilgai lauktos laimės diena, kuri visam gyvenimui palieka 
žmogaus atmintyje.

Mes matėme rusus, ukrainiečius, baltarusius, lietuvius, 
kazachus, uzbekus, totorius, žydus, gruzinus, armėnus, 
čuvašus, tadžikus, kirgizus, baškirus, turkmėnus, jakutus 
ir daugelio kitų tautybių karius. Visų tautų karių širdyse 
degė vienodai gili ir rūsti neapykanta mūsų didžiosios 
Tėvynės priešams fašistams.

Liepos 5 dieną Ignalinos miestelyje buvo suruoštos 
vaišės partizanų susitikimui su Raudonąja Armija atžy
mėti.

Liepos 7 dieną mūsų junginys sustojo Švenčionyse. 
Frontas jau buvo Labanoro—Utenos ruože.

Į Švenčionis su „Vilniaus“ būriu atvyko Stasys Grigas 
ir būrio vado pavaduotojas Juozas Būgnas, kurie pranešė, 
kad, puolant Mielagėnus ir kitus miestelius, būrys turėjo 
nuostolių. Buvo sunkiai sužeisti Vladas Gelažūnas, Si- 
manas Tiunikas, o taip pat žuvo mūsų geriausi ryšininkai 
miškininkas Albinas Guiga ir jo žmona mokytoja Jad
vyga Guigienė. Švenčionys dar tebedegė. Visi mūsų par
tizanai įsijungė į gesinimo darbus.

Pulkininkas Kazimieras davė nurodymą partizanų 
grupei apvalyti Ignalinos—Pabradės geležinkelio ruožą.

Švenčionyse liko draugai Grigas, Būgnas, Krupaus- 
kas, Garas ir eilė kitų partizanų. Visuose valsčių mies
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teliuose buvo palikti laikini vietos valdžios organai, su
darytieji iš partizanų.

Liepos 11 dieną mūsų junginys, pakelėje naikindamas 
sutiktus fašistų dalinius, pasiekė Nemenčinę. Jau norėjo
me vykti į Vilnių, bet Raudonosios Armijos daliniai nu
kreipė mus ' aująją Vilnią, kur radome Lietuvos TSR 
vyriausybę.

Susitikimas su mūsų vyriausybės nariais buvo labai 
džiugus ir jaudinantis.

Liepos 12 dieną į Naująją Vilnią vagonėliu atvyko 
Berdnikovas ir Vasiljevas su grupe partizanų, kurie valė 
nuo hitlerininkų Ignalinos—Pabradės—Naujosios Vilnios 
geležinkelio ruožą.

Lietuvos TSR vyriausybės ir Lietuvos partizaninės va
dovybės bendrame posėdyje kalbėjo Lietuvos KP (b) CK 
sekretorius draugas Sniečkus. Jis pažymėjo, kad, Komu
nistų partijai vadovaujant ir visai liaudžiai remiant, išsi
plėtė Lietuvoje partizaninė kova prieš vokiškuosius oku
pantus. Partizanų būriai, kurių gretose susitelkė geriau
sieji lietuvių liaudies sūnūs, padarė nemaža nuostolių 
hitleriniams okupantams.

Buvo nuversta nuo bėgių trys šimtai šešiasdešimt ke
turi priešo kariniai ešelonai, sunaikinta apie trys šimtai 
garvežių ir daugiau kaip du tūkstančiai vagonų. Taip pat 
sunaikinta daugiau kaip šimtas penkiasdešimt automaši
nų, susprogdinta ir sudeginta šimtas tiltų, sunaikinta 
daug priešo karinių sandėlių ir kitų gynybinių objektų, 
aštuoniolika įgulų, nukauta daugiau kaip dešimt tūkstan
čių vokiškųjų kareivių, karininkų, policininkų ir okupantų 
pataikūnų.

Didvyriška partizanų kova pareikalavo nemaža aukų. 
Partizaninių junginių eilėse narsiųjų mirtimi žuvo Lietu
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vos KP (b) CK sekretorius Meskupas — Adomas, Mary
tė Melnikaitė, Domas Ročius, Karolis Petrikas, Alfonsas 
Vilimas, Gesė Glezerytė ir eilė kitų ištikimų bolševikų 
partijos ir tarybinės liaudies sūnų bei dukterų.

Liepos 13 dieną mūsų junginys atvyko j sostinę Vilnių, 
kur didžioji dalis partizanų įsijungė į Raudonosios Armi
jos gretas, kad toliau muštų fašistus, o dalis stojo dirbti 
atkuriamąjį darbą.
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