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EXEroAH14Ic  HCToplm  ^HTBI]I,  roA  ig74,  814^bHroc,   ig76

PRIES  BURZuAZINE  ISTORIOORAFIJA

LIETUVOS   LIAUDIES   1941-]944   METU   ANTIHITLERINES   KOVOS
ISTORIJOS  NACIONALISTINIU  KONCEPCIJU  KRITIKA

Apie  antraji  pasaulini  kar?  parasyta  ir  i§leista  daugybe  knygu  ivairio-
se  pasaulio  §alyse.  Savo  turiniu  ir  moksline  verte  jos nevienodos.  Jng  tarpe
yra   s?Ziningu   tyrinejimu,   kurie  objektyviai   nu§vie€ia   antrojo   pasaulinio
karo   !vykius,   ta€iau   nemaza   ir  toking.   kuriuose  §ie  jvykiai   ai5kinami   ne-
teisin8ai.

Reakciniai   istoriografai,   uzsibreze  tiksl?   i§kraipyti   Tarybng   S?jungos
vaidmeni   antrajame  pasauliniame  kare,  megina  klaidingai   nu§viesti  tiek
socializmo   Salies   galimybes,   jos   Zmoning   bei   ekonominius   i§teklius,   tiek
ir. jos  dalyvavima,  triu§kinant  fa§istine  Vokietija,  nutyleti  tarybining  Zmo-
nlng  didvyri§kum?  ir  tuo   pa6iu  sumenkinti   ju  nemirtinga   Zygdarb!  karo
metais.

VFR   leidziamoje   literattiroje   istorikng   pastangos   visu   pirma   skirtos
bent  ,ki,ek  isumazi.nti   arba  suis,ilipninti   fa§istines  Vok'ietijo.s   atsakomyibe   uZ
jos  pra;data  ka,ra,  ,uZ  neisuskai6iuojamas  n'elaimes,  ikurias  del  nacistu  ikal`tes
patty`ire   daug.elio   §aliu   Zmones.   Toikiuo'se   veikailuose,   kaip   K.   Ti,pels,kircho
„An,tirlojo  pa'saui'linio  'karo  is{toriija"  I,  But,laro  ir  kt.  „1939-1945  in.  pasau-
li,nis  karas" 2,  'site'ngiamasi   reaibiil,ituoti  vokie€iu   geineralitet?   ir  viermacht?
uZ  visuis  kari,nius  pralai`mejimu.s  Ta,rybng   Sajungos-Vok'ietijos   frcmte.

Anglijoje   i§ejo   brigados   generolo   a.   Diksono   ir   daktaro   Oto   Heil-
bruno   knyga   „Komunistinis   partizaninis   judejimas" 3,   kurioje   neigiama
partizanines   kovos  juridine   teise,  tvirtinama,    kad   §i  kova   prie§tarauja

I   K.     THHejll>cKIIPx,14cToPHfl     BTopofi     MHPoBOH     BofiHBI.     IlepeBOA    c    HeMel|Koro,

M.,   1956.
2  M14poBaH    BOHHa    1939-1945    rofla.    C6opHHK    cTaTefi.    HepeBOA    c    HeMel|Koro,       M.,

1957.
3  I.   0.   flHKcoH   H   0.   refijlb6pyH,   KOMMyHHc"tlecKHe   napTH3aHCKIIe   ;ieficTBHH.

CoKpaueHHblH  nepeBoj|  c  aHrjlHHCKoro,  M.,   1957.
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tarptautiines   konvencijos   normoms.   TaEiau   autoriai   ,neabejoja   Vokietijos
agresijos   pries   Tarybu   Sajunga,   i.:rLivinu   hitlerizmo   piktadarybiu   teise-
tumu.

Burzuazines  stovyklos  istorikai  D.  Fularas,  K.  Tipelskirchas,  D.  Karo-
nas,  a.  Diksonas,  0.  Heilbrunas  ir kt.  kartais  priversti  pripazinti,  kad par-
tizaninis  karas  Tarybng  Sajungoje  buvo  visaliaudinis.  Bet  reakcingi  isto-
rikai,   net   ir   pripazine    visaliaudin}    partizanini    judejima,   stengiasi    ji
nusviesti  taip,1yg  jis  btitng  kiles  del  hitlerines  ckupacijos  Ziaurumo  gyven-
tojng  atzvilgiu.   Jei,  esa,   okupantai  btitng    §velniau  elgesi    su   gyventojais,
tai   karas   bdtu   buves   laimetas.

Tokie  tvirtinimai  btidingi  ir  burzuazinei  nacionalistinei  lietuviu  istorio-
grafijai.  Cia,  remdamiesi  dokumentais,  norime  parodyti  keleta  pavyzdziu,
kaip  burzuaziniai  nacionalistai  klastoja  partizanines  bei  pogrindines  anti-
fasistines  kovos  Lietuvoje  istorinius  faktus.

Didvyri§koji  lietuvit!  tautos  kova  Didziojo  Tevynes  karo metais -gar-
bingas  lietuviu  tautos  praeities  puslapis.  Ta6iau  burzuazineje  nacionalis-
tineje  istoriografijoje,  ypa6  buvusiu  ivairiu  burzuaziniu   Lietuvos  veikejng
ra§iniuose   (knygose,   straipsniuose,   memuaruose)   toli   nukrypstama   nu.)
teisingo    lietuvi.t!    tautos    Did;,iojo    Tevynes    karo    metu    istorijos    faktu
i§destymo.   Juose    gausu   ivairiausing   iskraipymu    ir   klasto6iu,   bandymu
nusiplauti   hitlerines   okupacijos   metals   Lietuvos   darbo   Zmoniu   krauju
sukru.vintas   ran'kas  iir  pavaizduoti    save   kovotojai's    prieis   hitt,1erine   oku-
pacija.

Buves  hitlerinis  generolas  ton Butlaras  ir  kt.  tvirtina,  kad  Tarybu  Sa-
jungos    tautos,    tarp   ju  ir    lietuviu  tauta,    karo   pradzioje    parodziusios
„pabreztin?  draugi§kuma  vokie5iu  kariuomenei  ir  kad  tik  Hitlerio  trum-
paregiskumas   nedave   progos   panaudoti   Cia   esan5iu   milzini§ku   galimy-
biu"4.   Autorius   burzuazining   nacionalistng   okupantu   liaupsinima    skelbia
kaip  visos  liaudies  valia.  Jam  ,,1iaudies  valia" -tai  LAFio   (Lietuvos  ak-
tyvistu   fronto)    1941   in.   kovo   19   d.   atsi§aukimas,   kvie6iantis   nuosirdziai
ir  maloniai  sutikti  vokie€iu  kariuomene  ir  teikti  reikiama  pagalba 5,  bur-
Zuaziniu   nacionalistu    veikeji!   prisistatymas    i   Kauna    atvykusiam   karo
lauko  komendantui    gen.   Poliui   (Pohl)    ir  ju  noras    isijungti  i  ,,naujais
pagrindais"  Adolfo  Hitlerio  tvarkoma  Europa.

Burzuaziniai   nacionalistai   graziausiomis   kaukemis   maskuodavo   nuo
savo  tautos   Zveri§kaji   fa5izmo  veida.   Hitlerininkams   pavergus   Lietuva.
nacionalistng  vadeivos,  gave  i  savo  rankas  visas  informacijos  priemones.
eme  garsinti,  jog  fasistine  Vokietija  padesianti  lietuvit!  tautai  i§kelti  na-
cionalinio   klestejimo,   tautines   didybes   veliava.   Ta6iau   Lietuvos   darbo

4   MHpoBaH  BOHHa   1939~1945  r.,  P.  6.
5  Masines  Zudynes  Lietuvoje   (1941-1944).  d.I,  V.,  +1965,  p.  50.
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Zmones  nesutriko.  Jie  i§  p'ogrindzio  girdejo  Lietuvos   Komunisti2   partijos
balsa,   jos   !spejim®a,,`ka   ne5a   tautoris   fa§istinii!   rasistu   siaiitejimas,-k`'ur
stumia   kulttlringa   ir   darb§6ia   vokie6iu  .tauta   hitleriniai   Zmog.e`dros,   ir
stojo  ginti  lietuviu  tautos  nuo  okupantu.

Knygoje  „Vienng  vieni",  i§leistoje  JAV,  N.  Stiduvio  slapyvardf iu  prisi-
deng?s  burzuazinis  nacionalistas  J.  Ambrazevi5ius   (J.  Brazaitis)   irodine=
jo,  ,kad    Lietuvos   prie.gas   Nr.   I   buvusi   Tarybng   Sajunga,   o'  nacistine  Vo-'
kietija -tik  prie§as  Nr.  26.  Istorija  to  niekuomet  nepateisins  nei  sociali-
niu,   nei   nacionaliniu   pozitiriu.   Nacionalistiniai   vadeivos   vaidina   naivius
Zmones.    Visiems   Zinoma,    kad  hitleriniai    okupantai   skelbe,    jog  mazos
tauto,s turi  i5nykiti,  kaip  isgaruoja  vandens  la§as ant ikaitinto   akmens. Tai-
gi  j'ei`Vokietija  btitng  laimejusi  kar?,  lietuving  tautai  btitng  tekes  senoves prti-
sl2  likimas -visi5kas  i§nykimas.

Lietuviu   santykiai   su   hitleriniais   okupantais   tegalejo   btiti   tik   kova.
Buve   lietuvi§kl!ju   burzuazinil2   nacionalistu   vadeivos   savo   memuaruose,
i5leistuose  emigracijoje,   dabar   aiskina,  kad   jng   „pogrindis"   davgr   direk-
tyvl!  pareigtinams  ir  tarnautojams  nesitraukti  i§  tu  !staigi!,  kurias  pereme
vokie€iu   civiline  valdzia,   kad   uzimami   postai   btitu   panaudoti   rezisten-
ciniam  veikimui  pries  okupantus 7.  Toks  ai§kinimas  yra  ne  kas  kita.,  kaip

• siekimas   pateisinti,   su5velninti,  reabilit'uoti   i§daviki§ka   antiliaudine   bur-
Zuaziniu  nacionalistu  tarnyba  okupantams.  Desimtys  dokumentu,  paskelb-
tu   Lietuvos   TSR   Mokslu    akademijos   Archyvini`u    dokumen,tu   skelbimd
redakcijos,   rodo,   kad   burzuaziniai   nacionalistai,   su   labai   retomis   i§im-
timis,  uoliai   tarnavo  okupantams,   ne  tik   padedami   grobti   liaudies   tiki,
bet   ir  organizuodami   ginkluotus   btirius   tarybjniams   aktyvistams   perse-
kioti  ir  Zudyti.    Tai   pripazjsta    ir   patys   burzuaziniai    nacionalistai   savo
Cikagoje,  leidziamame   laikra§tyje   „Laisvoji   Lietuva"    1960-1961   in.   pa-
s,kel\btame   straipsnyje   „Kontrzvalgybos   kova   Lietuvoje".   Straipsnyje   pa-
rodoma,  kad  kovoje  su  komunistiniu  ir  pal.tizaniniu  judejimu  hitlerinin-
kai   panaudojo   buvusios   lietuviu   fasistines   Zvalgybos   kadrus,   kurie   per
vienerius  Tarybi!   valdzios   8yvavimo   Lietuvoje  metus   dar   ne  visi   buvo
demaskuoti  ir  likviduoti.  Tai  buvo  vermachtui  svarbi  pagalba  uznugaryje.

Falsifikatoriai  emigrantai  neigia  liaudini  partizanines  kovos  Lietuvoje
pobtid!.  Antai  buves  Lietuvos  burzuazines  armijos  vyriausiasis  kariuome-
nes  vadas,\gen.    S.   Rastikis    savo    memuaruose,    i§leistuese,   Jungtinese
Amerikos   Valstijose,   ra§o,   kad   partizaninio   judejimo   Lietuvoje  `is   viso
nebuvo,   kad,    tik   artejant    Raudonajai    Armijai    prie    Vilkavi§kio,    t.   y.
1944  in.  vasara,   ,,jau    eme  rastis   daugiau   ir  tikrq    bol§evikiniu   partiza-
nt!" 8.

6N.   E.   Stiduvis,   Vienu  vieni,  Brooklyn,1964,  p.  75.
7Ten  pat,  p.103.
8S.    Ra§tikis,    Kovose     del      LieLuvos,    d.11,    Los      Angeles,      California,    tl957,

p.  427.
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Koks  melagingas  Sis  teigimas,  matyti  ir  i§  N.  Stiduvio  knygos  „Vienu
vieni",  kur  jis,  negaledamas  apeiti  partizaninio  judejimo  Lietuvoje, rage:
„Nuo   1942  vidurio  bol§evikai  pradejo  siusti  i  Lietuva  pirmas  savo  parti-
zani!  grupes.  Baze  sudare  Kazilu  mi§kuose  prie  Dysnos.  15  ten  skverbesi
mi5kais  i  §iiaures  Rytu  Lietuva -Birzu,  Zarasu,  Roki§kio,  Utenos  apskr.,
o  taip  pat  Sven6ioniu,  Vilniaus,  Traku.  Tu  metng  gruodzio  26  d.  Ma's`kvoje
val§tybes  gynimo  tarybos  isakymu  buvo  oficialiai  suda,rytas  Lietuvos  par.
tizaninio   judejimo   ,komitetas.   Jo   virsininku   buvo   paskirtas   kompartijos
sekretorius  A.   Snie€kus,  to   komiteto   §iaures   rajono   pirmininku   M.   Su-
lIlauskas" 9.

Siame   tvirtinime  yra    netikslumu,    klaidl!,  ta6iau    autorius    paneigia
S.  Ra§tikio  tvirtinima.  1§  kitos  puses,  N.  Stiduvis  nutyli  partinii!  tarybi-
ning  aktyvistng  btiring  didvyriska  kova  su  prie§u  ir  partizanini  judejima  Lie-
tuvoje   1941   metais.   Toks   ivykiu   nutylejimas   irgi   yra   autoriiaus   klasi'neis
pozicijos   i5rai§ka.  Stai   istrauka   is  tuo'metines   nacionalistu  spaudos,  Jkuri
su   nerimu  rage   apie  partizaninio  judejimo   plitima   jau   pirmaisiais  karo
menesiais.   Vienas  karininkas,   tarnaves   dalyje,   kuri   saugojo   gelezinkeli,
prisimena:  „Birzelio  28  d.  batalionas  iszygiavo  Varenos  gelezinkelio  stotin
ir  isvyko  vykdyti  gautujng  uzdaviniu  ilgame  gelezinkelio  ruoze  Varena -
Viltnius.  Cia  pirmomis  isavaitemis  beveik  kasdien Jteko  kautis  su  besislaps.
tan€iais  bolsevikais  ir  kitais  vietos  gyventojais,  kurie  puldinejo  kariuome-
nes  sargybas  ir  patrulius" ]°.

Sunkiomis  1941  in.  vasaros  ir  1941-1942  in.  Ziemos  salygomis  parti-
nes  ir  komjaunimo  organizacijos   Lietuvoje   labai   isplete  partizaninj  ju-
dejima   ir   suaktyvino    pogrinding    kov3.   Partizanu    bdriai   buvo   sukurti
Kauno,  Ukmerges,  Panevezio,  Siauliu,  Alytaus  ir  kitose  Lietuvos  apskri-
tyse.  Siuo  metu  respublikos  partizani!  btiriai  ir  pogrindines  organizacijos,
neturedamos  radijo  ry§iu,  reikalingus  nurodymus  i§  LKP(b)   Centro   Ko-
miteto  gaudavo  per   pasiustus  i  prie§o  uznugari   partinius   darbuotojus.
Kuriant pogrindines partines organizacijas ir partizanu btirius,  daug nusi-
pelne  komunistai  P.   Simenas,  K.  Petrikas,  A.   Godliauskas,  A.  Milvydas
ir  kt.

1942   in.   spalio   6   d.   Vilniaus   apygardos   gebits,komi,saras   Vulfas   su
i§gas6iu  telefonavo  Lietuvos  generaliniam  komisarui  Rentelnui,  kad  ry-
tinese  Lietuvos   srityse  katastrofi§kai   dazneja   gelezinkelio   sprogdinimai
ir  partizanng  uZpuolimai,  ir  istisi  okupantu  daliniai  priversti  kautis  su  par-
tizanais.  Jig   pra§e   sustiprinimo,  reikalavo   partizanus   „i§stumti"   i§   Lie-
tuvos   teritorijos ]].

Burzuazining  nacionalistng  leidziamas  vadinamasis  „nelegalus"  laikra§.
tis  „Naujoji  Lietuva"   1943  in.  gruodzio  20  d.  su  nerimu  prane§e:  ,,1943

9  N.   E.   Stiduvis,   min.   veik.,   p.155-156.
]° Karys,  1943  in.  spalio  9  d.
[`   LTSR  CVA,  i.  613,  ap.  I,  b.  7,  1.  50.
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metu   rugpiti6io  men.   partizanu   grupes   buvo   pastebetos   loo   vietu,   o  jng
skai6ius -300  Zmonii!,  o  spalio  men.  partizanai  veike  jau  220  vietng  irjng
skai6ius  i5augo  iki  3600  Zmoniu".  Kitas  jng  laikra§tis,  „I  laisve",   1944  in.
sausio   15   d.   rase:   „Siais  metals   partizanai   buvo   pastebeti   Zarasi2,   Ute-
nos,  U.kmerges,  Roki5kio,  Bi.rzu  miestuose.  Ju  darbo  rezultatus  galima  pa-
matyti  Siauling  apskrityje,  prie  Kauno,  prie  Kazlu  Rtidos  ir  Dztikijoje.

1943  in.   pabaigoje  veike  jau  5000  partizanu,   kurie  visai   paralyziavo
administracines  valdzios  veikJsmus.`.

Siekdami  atremti  partizanng  puoiimus,  okupantai  suktire  vadinamuosius
grupinius -sutelktu  jegu -Vilniaus,  Panevezio,  Kauno -saugojimo  ra-
jonus,  o   1944  in.  balandzio  29  d.   net  isteige  Vilniuje  kovos   pries   parti-
zanus    Lietuvoje    Stabs.    Ta€iau    jie    nepajege    ginklu    iveikti    Lietuvos
partizanu.

Burzuaziniai   nacionalistai  tuometineje savo   spaudoje prikaisiojo   hitle-
rininkams,  kad  jie  nepajegia  sutramdyti  tarybiniu  partizanu  ir komunisti-
nio   pogrindzio.   Jie  kaltino   hitlerine    Zandarmerija ]2,    kad   ji   per   mazai
kovojanti   su   tarybiniais   partizanais,   ironizavo,   jog   vienintele   efektyvi
hitlerinin,ku  priemone  pries  tar}binius  partizanus  ibuvusi  misku  iskirtimas
pagal   gelezinkelius  bei   plentus.

Partizanu   btiriu   ir  pogrindiniu   organizaciju  veiksmai   galejo   gerokai
sustipreti   del   `to,   kad   Raudoinoji   A,rmija   puldama   susilpnino   okupaciiie
kariuomene.   Daugelis  vokie6iu   daliu,   dirbusiu   „uznugario"   darba   Lietu--
voje,   buvo   pasii!stos   i   Rytng   fronts   papildyti   nuozmiuose   mti§iuose   su-
triu§kintu   daliniu.   Nacionalistai   pra§e   padidinti   policija,   duoti   jai   dau-
giau  ginklu,  kad  ji  galetng  susidoroti  su  tarybiniais  partizanais.

Kai  kurie  burzuaziniai  lietuviu  emigrantai   (N.  Stiduvis,  K.  Ubonis  ir
kt.)   teigia,  kad  Komunistu  partij3,  komjaunimo  organizacija  ir  partizanu
btirius   sudare   ,,atgabenti   i§   Maskvos   Lietuvos   gyventoju   priesai,   prie
ji!   prijungti   rusai,   kaukazie€iai,   treniruoti   partizaninei   kovai"  ]3.   Toliau
N.  Stiduvis  teigia,  kad  partizanu  grupems  vadovavo  rusai ]4.  Tokie  teigi-
niai  visi§kai   neatitinka  tikroves.   Pirma,   partizanu   btiriai   ir  pogrindines
partines   ir  komjaunimo   organizacijos   buvo   formuojamos   i§   komunistu,
koimjaunuioliu  ir  aktyvistu,  nespejusiu  evakuotis  i  Tarybu  Sajungos  gilu-
ma.   Kuriant    pirmuosius    pa,ritizanu.    btirius   ir  pogrindines   organizaci,jas,
daug  nrisipelne  komunistai   A.   Razauskas,   P.   Vai€itinas,   J.   Liubauskas,
S.  Naujalis, J. Vitas  ir kt.

Paneigiant   atne5tinj   partizanines   kovos   pobtidj,   kartu   reikia   pazy-
meti,   kad   didele   pagalba    lietuviu   tautai   kovoje   pries    grobikus   teike
VKP(b)   Centro  Komitetas  ir  S?jungine  vyriausybe.  I§sipletus  partizani-

12Zr.   N.   E.   Stiduvis,   min.  veik.,  p.168-169.
13Ten  pat,  p.156.
14Ten  pat.
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niam   judej.imui   respublikoje,   Valstybes   gynybos   komitetas   1942   in. Iap-
kri5io  26   d.  isteige   Lietuvos   partizaninio  judejimo   §taba,   vadovaujama
Lietuvos  KP(b)   Centro  Komiteto  pirmojo  sekretoriaus  Antano  Snie5kaus.
Stabas   atliko   dideli   darba,    vadovaudamas   Lietuvos    partizanu   veiklai,
derindamas  ju  kovos  veiksmus,  aprtipindamas   partizanus   ginklais  ir  ki-
tomis   kovus   priemonemis.   Specialiose   mokyklose   buvo   parengta   daug
auk5tos   kvalifikacijos   specialistt2   darbui   pafronteje   ir  tiesiog   prie§o   uZ-
nugaryje.  Vien  1943  in.  Lietuvos  partizaninio  judejimo  §tabas  gavo  ir  pa-
siunte   i   prie5o    uznugari    Lietuvos   partizanams    23   radijo   siustuvus 15.
Lietuvos  KP(b)   Centro  Komitetas,  Lietuvos  partizaninio  judejimo  §tabas
karo    metais     organizaciniam-politiniam   darbui   i   Lietuva   .pasiunte   apie
400   buvusiu   eva,kuacijoje   vietining   Zmoniu,      o   partizanu   ibtiring   kovotoju
ir  pogrindiniu  partinii!,  komjaunimo  bei  antifa§istiniu    organizacijng   daly-
viu  Lietuvoje  buvo  daugiau ,kaip  10 000  Zmoiniu.

Antra,   pogrindindse   partinese   ir   komjaunimo   organizacijose,   parti-
zaniniame   judejime   respublikos   teritorijoje   dalyvavo   daugelio   Tarybu
Sajungos  tautu   atst,ovai.   Ta€i!au   i§   bendro  iregi`struo\tu   ginikluoitos   kovos
dalyviu  skai€iaus  62,60/o   sudare  lietuviai,  20,60/o   -rusai,  7,90/o   -  Zydai,
4,I 0/o  -lenkai,  I,80/o ~ baltarusiai,  I,70/o-ukrainie€iai  ir  I,3% -kitu  Ta-
rybu  S?jungos  tautu  atstovai.  Savo  ruo'Ztu  nemaza  lietuviu  dalyvavo  ,Le-
ningrado   srities,   U,kirai`nos,   Ba}ta`rusijos   partizatniniame   ju,dejime.   Ypa6
sustiprejo  karo  metais  lietuving  tautos   drau,gyste  su  broli§.kaja  baltarusiu
tauta,   pasirei5kusi   didele   ir   ivairiapusiska   pagalba   viena   kitai,   vystant
partizaning   kova   pries   fasistinius   okupantus.

Tre6ia,   partizanu   bdriu  vadai   buvo   septyniu   Tarybu   Sajungos  tautl!
atstovai.  IS  92  btiriu  vadng  69  buvo  lietuviai,   12  rusi±,  4  ukrainie€iai,  4 Zy-
dai,   1   baltarusis,   1   lenkas  ir  I   gruzinas.  Tai  rodo,  kad  Didziojo  Tevynes
karo ,uznu`garyje  dar  labiau  uZ.sigrtidino  ir  sustiprejo  lietuviu  tauto,s  drau-
gyste  su  visomis tary`binemis  tautomis.

Tarybiniai   kariai,   atsidtire   apsupime   arba   pabegg   i§   nelaisves,   teike
partizanng  btiriams  drausmes  ir  organizuotumo,  padejo  partizanams  susi-
pazinti  su  karine  technika,  ginklais,  taktika.  Ta6iau  tarp   Lietuvos  parti-
zanng   Raudo,nosios  Armijos   karing   tebuvo  tik  220/o.     Visa    tai    rodo,    kad
partizaninis  judeijimas  ir  pogrindzio  veikla  remesi  pirmiausia  respublikos
vidaus  jegomis.  Cia  taip  pat  pasirei§ke  kovine  socialistines  valstybes  ta`u-
tnt   draugyste.  Viso  to   laidas   buvo   socialistinis  internacionalizmas,  kurio
Komunistu  partija  nenukrypstamai  laikosi.

Mineti   burzuaziniai   veikejai,   atsidtire   emigracijoje,   vertindami   par-
tizanin!' j:udejima  kaip  atnestini  rei§kin!,  teigia,  kad  jis  tariamai   neture-
jes  kra§te  socialines  dirvos.  Archyviniai  duomenys  rodo,  kad  savo teisin-

15   PA,  I.   I,  ap.   I,  b.  488,I.  2-3.
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goje  kovoje  Lietuvos    patriotai   remesi   darbininku    klase,   vargingaisiais
kaimo  sluoksniais  ir  ta  dalimi  inteligentijos,  kuri  liko  i§tikima  savo  liau-
dziai.   Pagal   socialine  padeti  ginkluotos  kovos   dalyviu   Lietuvoje  sudetis
buvo  tokia:  darbininkai  sudare  33,70/o,  valstieeiai 31,8%, tarnautojai 23,30/o
ir  apie   ll,20/o   duomenu  nera.  Lj`P  CK  sekretorius  A.  Snie€kus,  dar  karo
metais  apibendrindamas  visu  lietuviu  tautos  sluoksniu  kova,  rage: ,,... Kas-
dien   auga   galingas   antihitlerines  kovos   frontas.   Nera   lietuviu   visuome-
nes  sluoksnio,  kuris  nebtitu  !ne§es  savo  indelio  i  kov?  pries  okupantus.

Vis   le€iau   sukasi   fabriku   stakles,   dideja   brokas,   genda   irengimai~
tai  Lietuvos  darbininkai  ,kovoja  uZ  pavergtos  tevynes  i§1aisvinima.

Nevykdomi   pristatymai,   mazinami   paseling   plotai,   dega   kolonistu   ir
repatriantu  sodybos -tai   Lietuvos  valstie€iu   darbas.

Lietuvos    inteligentai    taip    pat   neatsilieka    §ioje    garbingoje   kovoje.
Visu   vokie5iu    priemonii!    boikotavimas,    stengimasis    i§saugoti   lietuving
kulttira   pries   brutaliai   hitlerininki!   varoma   vokietinima -§tai   Lietuvos
inteligentijos   veikimo   reiskiniai.

0  po  nakties  miestu  skersgatviuose  randami  vokie6iu  kareiving  ir  ka-
rininku  lavonai,  i§lekia  i  or?  tiltai,  rieda  nuo  beging  eselonai -tai  Lietu-
Vos  i§tikimng  stinu -garbingu  partizanu  darbas" ]6.

Akiple§i§kas  yra  N.   Stiduvio,  K.  Ubonio,  P.   Saveno  irkt.  burzuazining
nacionalistu   tvirtinimas,   kad   partizanai   blogai   elgesi   su   gyventojais l7.
Pati  partizaninio  judejimo   prigimtis   atmeta   prie§taravima  tarp   liaudies
masii!   ir   8inkluotl2   patriotl!.

Tarybinius  patriotus -partizanus  ir  pogrindininkus  jng  kovoje  rem6vi-
sa  darbo  liaudis.  Tai  matyti  ir  i§  Lietuvos  generalinio  komisaro  A.  Ren-
telno  skelbimo:   ,,Daznejantys   gelezinkelio,  keliu,  tilttf   uzpuolimai   ver6ia
mane  imtis  energingi2  veiksml!. . .  Negalima  daugiau  pakesti,  kad  gyven-
tojai  ne  tik  nesigina  nuo  gaujt!,  bet,  dar  daugiau,  net  nemegina  prane§ti
kompetentingoms   instancijoms  apie  jng   pasirodyma   arba   asmenis,   itaria-
mus   banditizmu.    Gyventojai    turi   Zinoti,    kad   ateityje,    pasikesinimams
pasikartojus,   bus   negailestingai   naikinamos   gyvenvietes   ir   ar6iausit!jng
namt!   grupes,    o   gyventojai    i§vezami".   Panasius    grasinimus    paskelbe
Vilniaus   apygardos   gebitskomisaras  Vulfas,   pirmasis   generalinis  tarejas
P.   Kubilitinas.

Gyventojai   aprtipindavo   partizanus  maistu,   drabuziais,   slep6  ir  gyde
suzeistuosius.  Zmones  jspedavo  partizanus  apie  pavoju,  buvo  ju  palydo-
vais,   perduodavo    Zinias   apie    prie5a,   dalyvaudavo    kovinese    partizanng
operacijose.  Tai  ir  buvo  ju  jegos  ir  nenugalimumo  §altinis.  Tai   buvo  ir

16A.     Snie..6kus,     Stiprinkime   kov?    pries   voki5kuosius    okupantus.    Kovoje   pries
hitlerine   okupacija.,   Lietuvos   KP(b)    atsisaukimai   Didziojo   Tevynes   karo   metu,   Vilnius,
]948i7Pzr:5+eviskes   ziburiai,   |97|   in.   birzelio   24   d.;   Dirva,   1963   in.   vasario   25   d.
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pagrindine    klaida   okupantu    ir   lietuvi§ki!jng    burzuazining     nacionalistt!,
kurie   tikejosi   panaudoti   lietuving   tauta   savo   §1yk§tiems   ir   savanaudi§-
kiems  tikslams.

Burzuaziniai    lietuviu    istorikai   daug    pagrindiniu   Didziojo    Tevynes
karo   faktu   bei   ivykiu   tie,siog   nutyli.      A,ntai    V.   Daugirdaite-Sruogiene
„Lietuvos   istorijoje"   nutyli   tarybining   Zmonil2,   komunistl!,   komjaunuoliu
pogrindini   darba   pries   okupantus.   Nepaisydama   Zinomng   faktu,   ji   i§da-
viki§ka,   antiliaudine   VLIK-o    („Vyriausias   Lietuvos   i§laisvinimo   komi-
tetas")   veikla   vaizduoja   kaip   patriotine,   netgi    kaip    „pogrindine    kova
su   okupantais".   Kaip   Zinoma,   i   VLIK-a   iejo   tautininkai,   voldemarinin-
kai,   krik56ionys   demokratai   su   savo   Darbo   federacija,   liaudininkai   ir
socialdemokratai.   Jam    pirmininkavo    socialdemokratu    lyderis    Steponas
Kairys.   Formaliai   btidamas   nelegalus,   VLIK-as   rime   hitlerininkng   kari-
nes   priemones   pries   Raudonaja  Armija   ir  tarybinius   partizanus.   Del   to
hitlerininkai   jam   veikti   netrukde.   Antiliauding,   antinacionaline   VLIK-o
dalyviu  veikla   dar   1944  in.   geguzes   men.   demaskavo   LKP(b)   CK   sek-
retorius   A.   Snie€kus.   „Jie   dedasi   stovi   uZ   visu   patriotiniu   jegng   vieny-
bg,-rage  ,,Tiesoje"  A.   Snie€kus,-bet   drauge   su  tuo   aktyviai   puola   ir
§meizia   tauriausius   lietuving   tautos   stinus,   didvyri§kai   kovojan€ius   par-
tizaninio   judejimo   eilese,   prieidami   net   prie   to,   kad   kursto   vokie5ius
sulikviduoti   partizanini   judejima   Lietuvoje.   Jie   Zodziais   pasisako   pries
kubilitini5kus   i§gamas,   padedan5ius   vokie€iams   naikinti   mtisng   taut?, bet
drauge   su   tuo   iki   §iol   faktinai   remia   Plechavi6iaus   banditi§kas   gaujas,
deginan€ias   Lietuvos   kaimus   ir   Zudan€ias   mtisu   tautie5ius.   Jie   pasisako
pries   lietuving   i§vezima   i   hitlerine   vergove,   pries   ivairias   vokie5iu   vyk-
domas  Lietuvoje  mobilizacijas,  bet  drauge  su  tuo  skelbia,  kad  „aktyvaus
veikimo   laikas   dar   neatejes``   ir  ragina   gyventojus   susilaikyti   nuo   akty-
Vios   kovos"  18.

VLIK-o   dalyviai   sieke   sukelti   nacionaling   nesantaika,   §meize   broli§-
kas   tarybines   tautas,   vykde   antitarybing   propaganda,   kurste   antilenki§-
kas   nuotaikas.  Jie  stengesi   liaudies  mases   sulaikyti   nuo   aktyvios   kovos
su   vokie€iais,   sitilydami   jiems   pasyviai   prie§intis.   Pavyzdziui,   savo   va-
dinamojoje   pogrindineje    spaudoje   jie   rase:    „Neskleiskime    kalbng    apie
vokie5ius   nei   pries   Vokietija   apskritai:    nerodykime   pag.iezos"  ]9,   arba:
„ . . .   bol§evikai   nori   sudrumsti  mtisu   tautos   nuotaika,   jbauginti   naivius
Zmones   ir  tuo   btldu   i5stumti   juos   i   in.iska   -   „partizanauti" 20.  Visa  tai
rodo,  kad  Didziojo  Tevynes  karo  metais  VLIK-o  veikejai   ne  tik  nekovo-

jo   ginkluotos   kovos   pries   okupantus,   bet   net   ja   stabde.            ,

18Tiesa,1944.  V.,   Nr.19.
ig  I  iaisve,   1943.I.15.
20   Ateitis,   1943.Ill.15,  .Nr.   53.
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Ta5iau   kartais   nacionalisti§kai    nusiteike   ,,istorikai"    negali    apsieiti
nepamineje   Lietuvos   darbo   Zmoning   kovos.   Tuomet   jie   nesidrovi   iztiliai
falsifikuo'ti   fa,ktu.   Antai   kunigas   K.   Ge6ys   akiple§i§kai   pasisavina   tary-
bining   partizanng   Zygdarbius   kovoje   su   hitleriniais   okupantais.   Savo kny-
goje  „Kataliki§koji  Lietuva"  jis  ra§o:   ,,15  nuginkluotu  sukileliu,  medzio-
jamo  jaunimo   darbams  Vokietijoje  ir  pasipriesinusiu  Vietines   Rinktines
dalining   Lietuvoje   susidare   gana   stiprtis   partizanng   btiriai,   kurie   sunaiki-
no   daugiau   kaip   desimt   ttikstanding   vokie€iu,      i§sprogdino      de5imtimis
sandeliu   ir  453  vokie5iu   kovinius   traukinius" 2].   K.   Ge€ys   stengiasi   pa-
rodyti,  kad   burzuaziniai   nacionalistai   atsisake  remti  hitlerinius   okupan-
tus  ir  net  stojo  i  bendra  kova  su  savo  liaudimi.  Bet  eiti  su  liaudimi-
tai   btitng   rei§ke   galutinai   atsisakyti   savo   dvari!,   fabrikng,   savo   „teises.`
sedeti   liaudziai   ant   sprando.   To  burzuaziniai   nacionalistai,   Zinoma,   ne-
padare.  Jie  nuejo  kitu  keliu,  kuriuo  buvo  eje  visa   savo   istorinio  vysty-
mosi   laika-pries   savo   liaudi,   su   pik5iausiais   jos   engejais-uzsienio
imperialistais.

LAF-o   dalyviai,   K.   Ge5io   knygoje   vadinami   sukileliais,   daugiausia
stojo  i   policijos   batalionus,  t.y.   i   „apsaugos"   ir  ,,savisaugos"   dalinius,
tapo  Tevynts   i5davikais   ir  kartu   su  hitlerininkais   kovojo   pries   partiza-
nini   judejima   Lietuvoje.

Pogrindininkai   ir   partizanai   dirbo   ai§kinam?ji   darba   ir   lietuviu   po-
licijos   batalionuose.   Stai   „Zalgirio"   partizant!   brigados   vadovybes   lai§-
kas   Lietuving   savisaugos   dalinio  vadams   ir  kovotojams:   „Mesktarnaves
kraugeriui   vokie5iui   ir   nebtik   liaudies   prie5u.   Kuomet   ateis   Raudonoji
Armija   ir   atsistatys   tarybine   Lietuva,    reikes    atsakyti    pries    Lietuvos
liaud!.   Siandien   jums   yra   vienas   kelias-pereiti   pas   mus,   partizanus,
ir  kartu  mu§ti   kraugeri  vokiet!. . .   palaikyti   ry5ius   su   partizanais   ir   at-
likti. mtisi!  duotus  uzdavinius.  Tik  taip  atpirksite  savo  padarytas  klaidas,
ir   Lietuvos   liaudis   tuomet   jums  viska   dovanos"22.

Daugelis   apsaugininkng   apgailestavo   del   savo   nusizengimng   ir   sten-
gdsi   nuplauti   i§daviko   gedos   dame,   pereidami   i   partizanu   puss.   „1944
metu   Ziemos   pabaigoje,-rage   LKP(b)   Sven€ioniu   apskrities   pogrindi-
nio   komiteto   sekretorius  S.  Apyvala,-i§   tokiu   perbegusiu   ar   pas   mus
nelaisveje   i§gydytng   burzuazinit2   nacionalistu   kareiving   susidare   didokas
btirys-apie  trisde§imt   penkis    Zmones.    Dalis   i§   jng   drauge    su   mtisng
partizanais   eidavo   atlikti   jiems   pavestu   uzdavining,   kovesi   pries   voki§-
kuosius   okupantus   ir   pateisino  mtisi!   pasitikejima.

Viena,me  LKP  Siaures   sri'ties   pogrindinio  `komiteto  `posedyje  mes   nu-
tareme    i§    tu    perbegeling    sudaryti    atskir?    partizanng    btiri    ir   jo    vadu

2]K.   Ge6ys,    Kataliki5koji  Lietuva,  Cikaga,1946,  p.  426.
22 PA,  f.  58,  ap.   I,  b.   I,  I.  59.
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paskirti  leitenant? -Slapeli" 23.   Sis  btlrys  buvo  Lietuvos  partizaninio  jude-
jimo   sudetine   dalis   ir   neduoda   pagrindo    K.   Ge6iui    akiple§i§kai    pasi-
savinti   tarybiniu   partizanng   Zygdarbiu    kovoje     su    hitleriniais    o'kupan-
tais.

Vietine   rinktine,   apie   kuria   kalba   Ge€ys,   taip   pat   buvo   sudaryta
padeti  voki§kiesiems   budeliams   naikinti   lietuviu   tautos   patriotus,   kovo-
jan€ius    pries    hitlerine    okupacija.    Vietines    rinktines     vado    isakymo
pirmas   sakinys   skamba   taip:    „Vokie€iu    vadovybei    sutikus,    Lietuvoje
organizuojama  Vietine  rinktine,  kurios  pagrindinis   uzdavinys -kova su
banditi2   gaujomis   Lietuvoje" 24.   0   Vietines   rinktines   karii!   priesaikoje
pasakyta:   „A§,  kaipo  Vietines  rinktines  karys,  savo  noru  Visagalio  Die-
vo    akivaizdoje    prisie,kiu,      kad,   nesigailedamas   savo   jegng   ir   gyvybes,
didziojo  vokie5iu  reicho  vado  Adolfo  liitlerio  aukstojoje  vadovybeje,  gin-
siu-Lietuvos  Zeme  nuo  bolseviki`niu  gauji2" 25.

I  vietines   rinktines   smurta   lietuving  tauta   atsake    dar   labiau   sustip-
rindama   partizaninj   judejima.   Vietines   rinktines   k.ariai    po   pir`mu   ne-
sekmingng  .kautyning    Vilniaus   kra§te    pamate,   kad    jiems    tenka    kovoti
pries   pasiprie§inimo   okupantams   dalyvius,   o   ne   pries   hitlerininkus, kaip
teigia   K.   Ge5ys.   Lietuviu   tautos   pasmerkta,   partizanng   propagandos   de-
maskuota,  vietine  rinktine,  kuria   daugiausia   sudare  jaunimas,   nenorejes
kovoti   ir   Ztiti   u.Z   okupantng   interesus,   artejant   Raudonajai   Armijai,   e`me
krikti   ir   greitai   i§begiojo.   Istoriniai   faktai   rodo,   jog   Didziojo   Tevynes
karo   metais   nei   ,,nuginkluoti   sukileliai",   nei   vietines   rinktines   daliniai
ginkluotos  kovos  pries  okupantus  nekovojo,  prie§o  kariniu  traukining  ne-
sprogdino   ir   hitlerininki!   nenaikino.   Kunigas   K.   Ge€ys   s?moningai   i§-
kraipo  `tikraja   Lietuvos   liaudies   kovos     pries    voki§kuosius     fa§istinius
grobikus   istorija.                                                                                                                  '
i      Buve   ivairtis   burzuazines    Lietuvos   veikejai,    atsidtirg   emigracijoje,
savo   knygose,   Straipsniuose,   memuaruose   ne   karta   megino   ap§meizti,
suniekinti   valingiausius   komunistus,    komjaunuolius,    partizanus.    Ypa€
daug   pastangu   dedama   apjuodiriti   Sviesu   Tarybng   Sajungos     Didvyres
Marytes  Melnikaites  varda 26.   Laikras6iai   „Dirva",, „Draugas" ,-,, Europos
lietuvis",   ,,Teviskes   Ziburiai"   ir   kt.   irodineja,   kad   viskas,   kas   iki   Siol
buvo  ra§oma   tarybineje   spaudoje   apie   Maryte   Melnikaite,    yra    melas.
Esg,  I-„Lietuvios  komunistams   reikejto   }ieroju.   Falsifikuodami   ties?,   Zara-
s'u  kira5te  jie  sufabrikavo  heroje J\1arija  j\1elni,kaite" 27.

23 S.   A p yv a I a,    Sakalai  broleliai,1961,  P.  210-211.
24   Nacionalistng  talka  hitieriiiinkams,  V.,   1970,  p.   145.

.    25Ten  pat,   p.147.
26Zr.   Dirva,1963  in.  kovo   I   d.,  Europos   lietuvis,1963   in.   rugpiti€io   20   d.,   Draugas,

1971    in.    birzelio   28   d.,   Teviskes   Ziburiai,    1971    in.    birzelio    17   d.    ir   ,kt.
27  Dirva,   1963  in.  kovo   I   d.
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Ypa6   Slyk§ttis   Zarasng    kra§to     nacionalistinio    pogrindzio     hitl'erines
okupacijos  metais  dalyviu  K.  Ubonio  ir  P.  Saveno  s'traipsniai.  1§  straips-
ming   galima   spresti,   kad   jie   buvo   policijos   sudarytame  'btiryje,   apsupu-
siame   ir  sunaikinusiame  M.   Melnikaites   partizanng   grupe.       .  \

Be   samoningo   melo,   Siuose   straipsniuose'   daug    ivairing    i5kraipymu,
kurie  irgi  turi   priesi§k?   ideologing  prasme.   K.   Ubonis   ,,atitaiso"   tarybi-
nes  spaudos  pateiktas  Zinias  apie  M.  Melnikaites  tevus.  Esa,  ,,bol§evikai
Zinojo,   kad  M.elnikas   buvo   stiprus  finansiniai,   bet   propagandiniais   tiks-
lais   padare   paskutiniuoju   skurdziumi".    Apie   M.    Melnikaite  '  jis   raso,
kad    ji    susidejusi    su    komunistais    jr    tapusi    ljaudies--seimo    deputate>
o   deputates   vardas   daves   ,jai   naudos,   `kad   jai   atsi.bode.   ,bdti  -mi§ku,ose,
i'r „ji  nutare  pasiduoti,  i§duodama  savo  draugus  bol§evikus" 28.  Perskai6ius
3iuos   K.  Ubonio  atsiminimus,  matyti,  kokie  ,jie  melagingi:   jei  tevas  btitng
buves  „,stiprus  finansiniai",  Marytei,  vos  septynerit2 imett£  Sulaukus,.hebtitt!
reiikeje   eiiti   ganyti   galviju   pas `buoze;   o   paaugus   dirbti   Saldainiu   fabritke

„Avanti"   Roki§kyje.   Deputate   M.   Melnikaite   taip   pat   nebuvo.   Neisdav.¢i
Maryte  ir  „savo  draugu  bol5eviku".  jai   teko  i§tverti  'didziausias  kan6ias,
bet   draugu   desantininku   ir   pogrilldillinkL!   vcirdu   ir   adresu.   ji   nepasake.
Neprane§e   Maryte   priesui,   kur   yra   partizam!   bdrys,   partijos   apskrities
komitetas.   Narsioji   ko,mjaunimo   organizatore   ver€iau   sutiko   mirti,   ne,gij
btiti  i§idavi,ke,  nes  ji  mylejo  savo  didziaj?  Tevyne,  savo' bra`ngi?ja  Lietuv?,
savo  liaudi,  kuri  ikovojo  pries  suzverejusi  Zmoiiijos. pries?:.      "

Savo   Zygdarbiais    Lietuvos   komunistai,   komjaunuoliai,    partizani.nio
judejimo   da,lyviai   ikvepdavo   tarybinius   Zmones   pasiaukojamai   ta'rnauii
Tevynei.  Tai   priversti  pripazinti  net  burzuazines   Lietuvo's  veikejai,   atsi-
dtire   emigracijoje.   Vienas   nacionalistas,   okupacijos   metais   dirbes   ges-
±ape   ir    dabar    gyvenantis    JAV,`  burzuaziniu    nacion'alistu    laikra5tyje
„Laisvoji   Lietuva"   rage:   „Vykdydamas   savo   tarnybines   pareigas,   ture-
jau   ne   viena   karta   progos   stebeti   vedamus   gestapo   t.a_rdymus  .sugau-
tiems   bol§eviku   para§iutininkams    (taip   jis   vadina.. tarybi.nius    partiza-
nus.-P.   5.). . .   Jie   buvo   Ziaurtis   ir   nezmoriiski.  ..` Retai   kuris   i§eidavt)
i§   jt!   ranktf   gyvas. .  .    Reikia   pasakyti,   kad. . .   jie   tas-kan.€ias   ne§davo
iki   mirties,   nei§duodami   nei   vienu    Zodziu,   nei    vienu    judesiu    savujng
draugt!.   Reikejo   milziniskos   valios   ir   milzini§ko   tikejimo   i   savo   ideja„
kad   kan6ia   ir   Cia   pat   artejanti   mirtis   btitt!   nebaisi.   Kas   jie   bebtitt2  .bu-
ve,   bet  toks   didvyri§kas   laikymasis   visada   veikia   i   Zinogaus   samong   ir
nori-nenori,   susidarai   kankinamojo...   tikrai   verta   pasigerejimo   ir   pasi-
didziavimo  vaizd?" 29.

28Zr.  Dirva,1963  in.  kovo  I   d.
29  Laisvoji  Lietuva,   1961   in.  geguzes   19  d.
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Uzsienyje   i5leista   nemaza   knygu   apie  Vilniaus   ir   Kauno   gets.   Ta-
€iau   jng   autoriai   kartais   nepakankamai    informuoti,   ne   visada   remiasi
gausia  pokario  metais  sukaupta  archyvine  medziaga,  o  daznai,  pasidave
burzuazines  ideologijos  jtakai,  tiesiog  iskraipo  ja„  pateikia   neti,krus    ivy-
kiu  vaizdus.  Sionistai,  Smeizdami  Tarybng   Sajunga -§ali,  kuri   i§gelbejo
pasauli   nuo  fa§izmo  baisumu,   o  Zydus-nuo  totalinio  i5naikinimo,  me-
gina  prisitaikyti  prie  burzuazines  propagandos  interesu.  Pla€iai  Zinoma,
kad   Komunistu   partija   organizavo   liaudies   kova   okupuotoje  teritorijoje
ir  nuosekliai  vadovavo   jai.  Ta6iau   esama   autoril!,   kurie   s?moningai   i§-
kraipo   5ia   istorine   tiesa.    Pavyzdziui,    Jeruzaleje     (Izraelyje)     1962   in.
i§ejo  A.   Brauno   ir   D.   Levino   (buvusing   partizanu   Rtidnitnku   girioje   vei-
ku,siuose    bti,riuose)     rnemuarine    knyga    „Vieno    pogrindzio    istorija"30.
Autoriai   nesaziningai,   i5   burzuazining    poziciju    nu§vie5ia     Kauno    geto
atsiradima  ir  jo  pogrindzio  ktirimasi,  neteisingai  vaizduoja   Kauno  geto
pogrindines  kovos   organizacijos   veikla,   partizanu   btiriu   gyvenima,   at-
skirus   kovos   su   hitlerininkais    epizodus,    samoningai    §meizia    kovines
or`ganizacijos vad,ovus,  jos  dalyvius.

Jungtindse   Amerikos   Valstijose   i§ejo   Hermano   Kruko   knyga   ,,Vil-
riiaus   geto   dienora§tis" 3[,   Pranctizijoje-Marko   Dvozeckio   knyga   „Lie-
tuvos    Je,ru\zales    kova    ir    Zuvimas"32,   kuriose   taip   pat   i§   burzuaziniu
pozicijng   nu§vie5iama,   kaip   susiktire   Vilniaus   geto   pogrindine   antifa§is-
tine  organizacija,  kaip  buvo  vykdomi  sabotazo   aktai,  isigyjama   ginklng,
jungtines  partizanu  organizacijos  kovotojai  vedami  i  mi§ka   pas  tarybi-
nius   partizanus,  kaip   buvo  kuriami   partizanu   btiriai   ir  kaip   jie  kovojo
pries   okupantus.   Siu   knygi!   autoriai,   ypa€   H.   Krukas,   neretai   megina
atskirus   tu   dienng   ivykius     nu§viesti    palankesne    Zydng     burzuaziniams
nacionalistams   §viesa.   Jis   neparodo,   kad   sionistai   skyre   i§   savo   tarpo
getng   administracija,   policija   ir   pan.   Autoriai   tendencingai   nutyli   Zydi.i
burzuaziniu   nacionalistq  ir  sionistt2   grupuo€iu   antiliaudine  veikla.   Kny-
goje  nuslepiama   tai,  kad   reakcines   Zydu   grupuotes  ragino   Zydu   darbo
Zmones  nekovoti  pries  hitlerine  okupacij?,  kliude  Zydams,  Zydi!  jaunimui
i§eiti   i§   getu   i   partizanu    bdriu,s,   kurste    neapykanta    broli§koms    tau-
toms   ir  nepasitikejima   jomis,   i§duodavo   Zydus   komunistus,   kurie  orga-
nizavo   Zydu   jaunima   begti   is   getu.   i   pal-tizanu   bdrius.   Autoriai   negali
nezinoti,  kad  hitlerininku  sudarytoje  geto  policijoje  tarnaves  sionistines-
fa§istines   „Betar"   organizacijos   narys   Averbuchas   1943   metais   padejo
gestapui   i5ai§kinti   geto   pasiprie5inimo   judejimo   dalyvius.

30  The   Story  of   one   Underground.   The   Resistance   of   the   Jews   of   Kovno    (Lithua-
nia)   in  the   Second   World   War   by  Zvie   A.   Brown,   M.A.   and   Dov    Levin,   M.A.
Yad  Vashem,  Jerusalem,  1962.

3]   H e r in a n   K r u k,  Diary  of  Vilna  Ghetto,  New  York,   1961.
32  Dr.   Mark    Dworzecki,   Jeru3olajim    d`Lita    in    Kamf    un    Unkum     (Histoire

du  Ghetto  de  Wilna),  Edite  par  l'Union  popu]aire  juive  en  France,1948.
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Apibendrinant   galima   pasakyti,   kad   Lietuvos   liaudies   kovos   Didzio-
jo  Tevynes   karo   metu   i§kraipymai,   istorinit!   faktq   klastojimas   yra   bur-
Zuazijai   priemone   skleisti    reakcine    ideologija,    kurstyti    nacionalizmo,
§ovinizmo   nuotaikas.

To,ks    Lietuvos     liaudies    kovos    pries    fasistinius   grobikus     istorijos
klastojimas   btidingas   visai    nacionalistinei   istoriografijai.   Todel   vienas
is   svarbiausiu   Lietuvos   istorikng    uzdaviniu    yra     iskelti     aik§ten     §iuos
klastojimus,   parodyti   tikr?   lietuving    tautos    antihitlerines    kovos    indelj
Didziojo  Tevynes  karo  metals.

Povilas   S t a r a s


