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LIETUVOS  ISTORIJOS  METRA§TIS,  1975  METAI,  VILNIUS,  1976
EXEro;|HHK   14cTopHH   JIHTBbl,   roj|   ig75,   814jlbHroc,   ig76

UDK  [9(474.5)+329.18(43)I  «1941  :  1944»

LIETUVOS  GYVENTOJU  NAIKINIMAS
HITLERINES  VOKIETIJOS  KONCENTRACIJOS  STOVYKLOSE

{1941-1944  in.)

KAZYS   RUKSENAS

Hitlerines  Vokietijos  vadovu  sumanymu Lietuva ture].o  buti pi.ijung-
ta  prie  hitlerinio  reicho,  kolonizuota  vokie€iu  ir  hitu  germant±  tautu,
„menkaverte"  I,ietuviu  tauta  pavergta,  i§keldinta  i§  gimtines,  i§naikin-
ta.  Pana§iai  arba  dar  ZiauriaLu  buvo  planuo].ama  pasielgti  su  Lietuvoje
gyvenusiomis rusu,  lenku ir kitomis tautinemis mazumomis.  Rasiniais  su-
metimais ture].o  buti sunaLikinti visi  Lietuvos  Zydai ir  eigonai.  Taigi,  tiek
lietuviams,   tiek  Lietuvo].e   gyvenusioms   tautinems  mazumoms   antrojo
pasaulinio  karo  metu  i§kilo  ne  tik  tautinio,  bet  ir  biologinio  i§nykimo
pavoJ.uS.

Jau  karo  metu  hitleriniai  okupantai  prade].o  ±gyvendinti  savo  geno-
cidinius  planus.  Pirmomis  okupacijos  dienomis  su§aude  ttikstaneius  Lie-
tuvos  gyventiojt!,  veliau hitleriniai   okupantai   ±steige  mtisu kra§to  Zmo-
nems  terorizuoti  ir  naikinti  nuolatinius  centrus -kalejimus,  koncentra-
ci].os  stovyklas.  Buvo atkurtos  dar burzuazijos vaLldymo  laikais veikusios
Dimitravo,  Pabrades,  Pravieni§kiu  „darbo  aukle].imo"  stovyklos,  isteigti
mirties fiabrikai  Kauno fortuoSie ir  Paneriuose.  Hitleriniu  okiupantu admi-
ni,straci].a  Lietuvo].e  ne  be  pagrind,o vadino Pravieniskes  „darbo  aukleji-
mo"  stovykliaL, prilygusia I laipsnio Vokiieti].Cis kioncentracijos stovykloms,
o VII,  IX Kauno fortds ir Panerius - koncentrtaci].as  stovyklomis,  prily-
gusiomis hitlerines Vokietijos Ill laipsnio naikinimo stovykloms]. Kai kuo
j os pranoko net visame pasaulyj e pagarse].us± Buchenvalda.

Nemazai  Lietuvos  gyveuto].u  i  koncentraci].os  stovyklas  buvo  i§siu.sta

F]iors:SE:±]:¥i°osvanibi¥oTiepfi€i±]Sosh±±]ee:lens?¥?kk±`=e:iJ.%zagrrgg:as°kLTa¥::jtoass£?UES:=
ti]. os tarybines respublikas.

Siame straipsnyje norime nu§viesti, kaip ir kokie Lietuvos  g.yventojai
i ].as pateko ir kiek ju ten kale].o.
_                                                     _                                      __       _

I  LTSR CVA,  fondai;  TSRS Centrinis valstybinis Spalio  revoliucijos archyvas Maskvoje
(toliau -CVSRA),  fondai.
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Apie  Lietuvos  gyventoju  naikinimQ  hitlerines  okupacijos  metais  ta-
rybineje  lietuviu  istoriografijoje  paskelbta  nemazai  darbu.  Ta€iau  Lie-
tuvos  gyvento].u Zudynes koncentracijos  stovyklose uZ mdsu  respublikos
ribu nuod.ugnilau  dar  nenagrineta,  apie   tai    ulsimenama  tik  prabego-
mis2.  Daugi,au  Ziniu,  dazniausiai  atsiminimu,  randame  dokumentiniuose
leidiniuose3,  periodiko].e.  Zinomiausias  §io  pobndiio  §altinis  yra  8.  Sruo-
gos  knyga  apie  Stuthofo  koncentraci].os  stovykla  „Dievu  mi§kas"4.

Archyvuose  medziagos  apiie  Lietuvos  gyvento].u  kalinima  koncentra-
cijos  stovyklose  kol  kas  rasta  labai  mafai.  Literatdros  Europos  §alyse
apie  hitlerines  Vokietijos  konceutracijos  stovyklas  i§leista  gausiai.  Len-
ku  tyrineto].os  V.  Kiedrzinskos5  1964  m\.  sudarytoje  leidiniu  apie  hitle-
I.ines  Vokietijos  koncentraci].os  stovyklas  rodykle].e  i§vardinta  net  1703
darbai.  Daug  knygu  i§leista  ir  velesniais  metals.  Tai  visu  pirma  Lenki-
jos,  VDR,  TSRS  mokslininku  darbai.  Daugiausia  dirbama  Lenki].os  Liau-
dies  Respublikoje,   kur  buvo   daug   koncentracijos   stovyklu,   i§liko  I.u
dokumentt±.  Tai   Komisijos  hitlerininku   piktadarybems   Lenkijoje  tirti6,
Osvencimo   muziejaus7,  Maidaneko   (Liublino)8  kasmetiniai   sasiuviniai,

En°ak):]LB,£aac±h:#±PgF:iL::a#°±¥°E:taaf:j°hs±t:gri±ene%SV€%C±Bt:jo¥aidoannceeknatr£Lc£#:
®

~

stovyklas]t.  TSRS  ir  VDR  isleistos  knygos -daugiausia  dokumeutinio,
atsiminimu  pobndiio,  ypae  apie  pasiprie§inimo  judejima  koncentracijos
Stovyklosel2.

Nemafai  leidiniu  minima  tematika  pasirode,  ypae  pirmaisiais  poka-
rio  metais,  Vakaru  Europo].e,  JAV,  Izraelyje.  1§  I.u  mums  ypa€  turet.q
btiti  idomus  Tarptautinio  paidsku  biuro  Arolzene  (prie  Kaselio  miesto
VFR)   1949,  1950,  1951  in.  i§1eistas  „Vokietijos  ir  Vokiedi].os  okupuotose
teritorijose   koncentract].o.s  stovyklu  ir  kaliniu  katalogas"]3,   paruo§tas
pagal  tarptautinio  Raudonojo  kryziaus  archyvo  Arolzene  hitlerines  Vo-
kietijos  koncentracijos  stovyklu  kaliniu  kartoteka  ir  kitus  dokumentus,
I__ _       _ __           _         _ I_   _ _

2  P.   Keg ina itis.   Lietuva   hitleriniL|   Zudiku   valdzioje.-EL.:   Hitlerine   okupacija
Lietuvoje.  Straipsniu  rinkinys,  V.,1961,  p.  39-152;  M.  Elinas,  D.  Gelpernas.  Kau-
n° 8?t#a±sr±j:skz°uvd°yt:i:£iL¥tLt:::.. Dokumentu rinkinys, d. I. V.r  1965.

4  8.  S r u o g a.  Dievu mi§kas, V.,  1971.
5  W.  Kie d r i yfi ska.  Materialy  do  bibliografii  oboz6w  koncentracyjnych.  Warsza-

wa,  1964.6  Biuletyn  G16wnej  Komisji  Badania  zbrodni  hitlerowskich  w  Polsce,  t.  I-XXV.  War-
szawa,  1946-1973.

7  Zeszyty  Oswiecimskie.   Wydawnictwo   Pafistwowego  Muzeum  w  Oswiecimu.
8  Ze.szyty Majdanka. Lublin  (pradeta leisti nuo  1965 in.).
9  T. M u s i o 1. Dachau  1933-1945. Katowice,  1968.
]°  K. D u n i n-W a s o w i c z. Ob6z koncentracyjny Stutthof.  Gdynia,  1966.
t]  A.  Ka mi fi s ki.  Hitlerowskie  obozy  koncentracyjne  i  osrodki  masowej  zaglady  w

polityce imperializmu niemieckiego. Poznafi,  1964.12  J|erTHpeB   8.   Ho6exliaH   cMepTb.   PocTOB,1962;   CaxapoB   8.   8   3acTeHKax
MayTxay3eHa.  M.,  1962;  BOHHa  3a  KOJlrotleH  IIpoBOJloKOH.  M.,  1960;     Die  deutsch-faschistische
Okkupation  in  Estland   1941-1944.  Tallin,    1963;    Salaspils   naves   nometne.   RIga,    1963;
MH o6BHHfleM.  C6opHHK  j|oKyMeHTOB.  PHra,  1967;   Buchenwald.     Mahnung     und    Vexpflich-
tun8i3Berlin,  1960;  Damals in  Sachsenhausen.  Berlin,  1970;  SS  im  Einsatz.  Berlin,  1957;  ir  kt.

Catalogue  of Camps  and  Prisons  in  Germany and  German-Occupied Territories,  Sep-
tember,  1939~May,  1945. Arolsen, t.  1„ 1949;  t.  11,  1950;  t.  Ill,  1951.
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bei  to  paties  biuro  1965  in.  Ieidinys  „Numeritl  skyrimas  koncemtracijos
stovyklu kaliniams" {4.  Remiantis §io archyvo medziaga,  galima btrtq tiks-
liau  i§ai§kinti,  kokiiose  koncentracijos  stovyklose  ir  kiek  Lietuvos  gy-
ventoju  buvo.  Geriausiai  apra§ytos  hitlerines  Vokietijos  koncentracijos
stovyklos,  buvusios  Lenki].os  Liaudies  Respublikos  ir. VDR  teritorijoje,  o
Austrijos ir VFR ribose -maziau nagrinetos.  Tai  ai§kintina kapitalistinitr
§aliu  valdzios  ir  burzuaziniu  mokslininku  nenoru   garsinti  hitlerininkt2
nusikaltimus.

1§  gausios  literatdros  mums  rtipima  tema  informaci].os  pavyko  rasti
nedaug.` Apie  kai  kurias  stovyklas -Fliosenburga,  Oranienburga  ir  ki-
tas,  kur,  kaLip  tviirtinama,  Zuvo  daug  lietuviu,  dar  nera  rimtu  moksliniu
studi].u.  Daugeli,o stovyklu archyvai  i5 viso buvo sunaikinti.  Kai  kuriose
Lietuvos gyvento].u buvo, matyt,  kalinama mazai,  todel ir  dokinmentuose,
ir  leidiniuose  apie  jas  jie  beveik  neminimi.  I  koncentracijos  stovyklas
pateko  nemafai  Lietuvoje  gyvenusiu  lenku  ir  rust|,  todel  koncentraci-
jos   stovyklu   dokumentuose,   mokslinese   studijose   jie   kartais   priski-
riami  ne  mdsu  respublikos  gyvento].ams.  Kai  kuriuose  leidiniuose  apie
visus  Tarybu   Sajungos  piilie€ius.   statistiniai  duomenys   pateikiami,  ne-
i5skiriant  atskiru  TSRS  respublikL±  gyvento].u,  ir  susekti,  kur  ir  kiek  ju
buvo i§ Lietuvos, negalima.

Naciu  diktatdro's  ±sigalejimas  Vokiedijo].e  buvo  klasines  kovos  i§da-
`.'a.  Vokieti].es   monopolistu   `statytiniai   hLtlerininkai   visaip   terorizavo
vokie€iu   komunistus,  socialdemokratus,   antifa§istus,  tautines   mazumas.
VienaL   tokiu   teroro   priemoniu  buvo  SS  ir  Vokietijos   policijos   vado
Himlerio  iniciatyva  1933 in.  ±steigtos  koncentracijos  stovyklos _esalniems
ir  potencialiems  hitlerininku  prie§ams,  ypa€  darbininku  partiju  bei  or-
ganizaciju vadovams ir nariams, izoliuoti ir naikinti.

PirmiausiaL  1933  in.  prie  Berlygio  buvo  isteigta  Zachsenhauzeno  {Ora-
nienburgo)  koncentraci].os stovykla, netrukus,  1933 in. balandfio men., -
Dachau   stovykla   p.rie  Miuncheno.   Pries  kara   hitlerineje   Vokietijoje
veike 6 koncentraci].os stovyklos,  kuriose kar,o pradzioje buvo kalinama
apie 25  000 kaliniu]5.

Kai  hitlerininkai  prade].o  antraji  pasaulini  kara  ir  okupavo  LenkijQ,
didziules  koncentracijos  stovyklos  buvo  pradetos  kurti  Lenkijoje.  Karo
metu I.os tapo Europos.tautu naikinimo vietomis.

IS  pradiiu  hitlerinds  Vokietijos  vadovai  buvo  surname  steigiti  mirties
stovyklas  Pabaltijo   kra§tuose.  Pirpasias   naLikinimo  dujomis   stovyklas
(Vergasungslager)   noreta   ±kurti   Rygoje,   Minsket6   ir,   matyt,   Kaune.
1941  in.  i  §iaLs vietas buvo  atsiusta  sunaikinti keliolika ttikstan€iu  Vaka-
ru  Europos  Zydu]7.  Ta€iau  tikriausiai   faibi§ko  karo  nesekmes,  fronto
artumas   hitlerininkus  nuo  to  atbaide -jos   buvo   ±steigtos `  Lenkijoje.
Lenku istorikai mano, kad Lenkija buvo parinkta kaip transporto ir geog-
rafinis centras tiek tuo metu naikimmiems Zmonems - politiniams  prie-
__  _  __     _          _    _        ___  _______       _i___

L4  Haftlingsnummemzuteilung in Konzentrationslagem. Arolsen,  1965.
15  C z. M a d a j c zy k.  Polityka  Ill Rzesay w okupowanej  Polsce,  t.11.  Warszawa,  1970,

p.  275.16  G. R e i t I i n g e r. Die Eindl6sung. Berlin,  1958, p. 595rf07.
17  Masines Zudyries hietuvoje, d. I,-p.  135.
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Sininkams,-visu  pirma  TSRS  gyventojams,  lenhams,  rasiniais  sumetimais
persehio].amiems  Zydams,  eigonams,  tiek  velesniu  metu  numatytoms  i§-
tisoms  tautoms  likviduoti,  pirmiausia  lenkams,  €ekams,  ukrainie€iamst8.
Be  abej`o,  masi§kai  naikinant  inones  uZ  Vokietijos  ribu,  siekta  nuslep-
ti  hitleriniu  fdsistu  nusikaltimus  nuo vokie€iu  tautos,  dezinformuoti  Zu-
domuosius ir I.L| gimines.

Teroro  ir  genocidinei  politikai  vy]rdyti  hitlerinio  reicho  vadovai  ir
okupantu  administracija  Pabaltijyje  buvo  i§leide  daug  nurodymu.  Vo-
kietijos ginkluott|jng pal.egu vadovybes vir5ininkas Keitelis,  1941  in.  gruo-
dzio  12  d.  perduodamas  Hitlerio  Zodzius  apie  vietiniu  gyvento].u  baudi-
ma,  rage:  „Efektyviai ir ilgam galima ibauginti, tik skiriant mirties baus-
me   arba   taikant   tokias  priemones,   kad  gimines  ir  gyventojai   nieko
nezinotu  apie  nusikaltelio  likima.  Siam  ti.kslui  tinka  i§vefimas  i  Vokie-
tija"19.  Tokios  Hitlerio  Inintys  buvo  igyvendinamos.  Vokietiios  kariuo-
menes  vyriausiosios  vadovybds  1941  in.  geguzes  12  d.  isakymu  turejo
btiti  vietoje  nufudyti  aTba  perduo`ti  sunaikinimui  i  koncentracijos  sto-
vyklas  tarybiniai  politvadovai  ir  politiniaLi  darbuoto].aLi2°.   1941   in.   rug-

£%Jn°ce2n4trad€]]¥syrs±taou;;Ji[asr;±acga°utsuasug#3usva[[ednykbuas2ipaz:u±kg:]savz:fbi:§Si¥ostiai
.,

Y

Io  pilanams,  1942  in.  gruodiio  17  d.  Vokieti].os  saugumo  policijos  ir  SD
vadas  Heidrichas  isake  atsiusti  i  koncentraci].os  stovyklas  i§  okupuotu
kra§tu  35 000  darbingu  kaLliniu22  dirbti  prie  stovyklu  steigiamose  karine-
se  imonese.  Nuo  1943  in.  kovo  14  d.  i§  Berlyno  buvo nurodyta  i§  karto
ne§audyti  ir  nekarti,  o  siusti  i  koncentracijos  stovyklas  asmenis,  pade-
dan€ius   tarybiniams   partizanams   arba-   itar.iamus   esant   partizanais23.
1943  in.  Iiepos  23  d.  Himleris  isake  likviduoti  kydu  getus,  o  Zydus  su-
varyti i koncentracijos stovyklaLs.  1943 in.  rugsejo  26  d.  buvo  liepta taip
_pasielgti  sri  §eimomis  tu  aLsmenu,  kurie  dezertyravo  is  vermachto  pa-
galbiniu daliniu,  kiek v6liau -uZ pabegima i§ darbt! Vokietijoje,  uZ ne-
paklusima mobilizacijai24.  1943 in.  spalio 6 d. VyTiausio].i reicho saugumo
valdyba isake Lietuvoje buvusiems savo pavaldiniams siusti be tardymo
i  koncentracijos  stovyklas  svarbius  politinius  kalinius25.  Nuo   1944  in.
kovo  9  d.  ture].o btiti ,i§gabenti mi§riu  su  Zydais  §eimu vaikai26.  1944  in.
vasara,  kai Pabaltijys tapo fronto  arena,  Himleris liepe,  kiek suspejama,
evakuoti  i  Vokietijos  koncentracijos `stovyklas  visus  Zydu  koncentraci-
jos Stovyklu (getu) kalinius27.

1§ §iu ±sakymu matome, kad beveik visi hietuvos gyventoju sluoksniai,
pirmi-ausia  pasiplrie§inimo  judejimo  dalyviai,  gale].o  patekti  i  hitlerines
Vokietijos kohcentracijos stovyklas.  1943 in.  kovo 23 d.  i§ Berlyno buvo
__  _                                           -           __   _   _

18  Cz. M a d a j c z y k. Min. veik., p.  357.
19  ss im Einsatz, p.  497.
20  Ten pat, p. 574-575.
2l  LTSR. CVA,  fondai.                                                                        `
ae  Ten pat.   I
•23  Ten  pat.  ^

24  Ten pat.
~"  35  Ten Pat.

;    . as Ten pet.
:   ^    27  R. Cz ol I ek. Faschismus and Okkupation. Berlin,1974f p.101.
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nurodyta,  kad kaliniai i§  Pabalti].o turi  btiti visu  pirma  siun€iami  i Mai-
daneko  (,tLiublino),  Osvencimo  ir  Ravensbruko  stovyklas28.  Ta€iau,  kaip
konkreeiai  buvo vykdomi  §ie  isakymai,  tiksliai  i§ai§kinti  nepiavyko.  Hit-
lerininku  saugumo  policijos  ir  SD vadas  Lietuvoje  Jegeris,  atsakydamas
i  Berlyno  uzklausima,  kiek  Zmoniu  i§  Lietuvos  buvo  i§gabenta  i  Vokie-
tijos koncentracijos stovyklas pagal Heidrichoi pra§yma atsiusti nuo 1942 in.
gruodzio  17  d.  35 000  kaliniu,  1943  in.  vasario  4  d.  rage,  kaLd  i§  Lietu.vos,
i§skyrus 48 „iuteligentus" ir 16 lietuviu burzuaziniu nacionalistu nelegaliu
laikra§€iu  leide].u,  jis  nieko  daugiau  nei§siunte.s.  „Svarb,ius  nusikaltelius"
jis  naikines vieto].e,  o  „maziau nusikaltusiems"  turis  Pravieni§kiu  „darbo
aukle].imo"  stovykla  ir  karui  svarbaLus  darbo29.  Sis  paai§kinimas,  matyt,
liete  tik  trumps  laikotarp±,  nes  ir  anks€iiau,  ir  ypa,i  velLaLu,  i  Vo,kietijos
koncentraci].os stovyklas i§ Lietuvos pateko daug gyventoju.

1§ mdsu perzidretos archyvines medziagos,  mokslines bei publicistines
literatdros  matome,  kad Lietuvos  gyvento].ai  buvo  kalinami  ir  naikinami
beveik visose  didziosiose hitlerines Vokietijos  koncentraci].os  stovyklose.
Konkre€iu Ziniu rastaL apie §ias koncentraci].os stovyklas:

Osvencimas.  Osvencimo  koncentraci].os  stovykla  buvo  ±kurta  Lenki-
joje,  ne'toli  Krokuvos.  Tai  didziausia  Zmoniu  naikinimo  vieta  hitlerines
Vokieti].os egzistavimo metu.

1§ 1enku\ tyrineto].os D.  Cech paskelbto  Osvencimo  koncentracijos  s{o-
`-yklos  ivykiu  kalendoriaus  matome,  kaLd  pirmas  kalinys  lietuvis  i  ten
pateko  1941.XI.8,  antras -1941.XII.14.  Daugiau  1941-1943  in.  nei trans-
portng  is  Lietuvos,  nei  Lietuvos  gyventoju  nepaLzymeta.  Tiesa,  daug  kur
nera nuorodu, i§ kur atvyko transportai ir kokios tautybes buvo kaliniai.

Osvencimoi muzie].aus  dokumentai  rodo,  kad  §io].e  stovyklo].e  buvo  ir
daugiau Lietuvos gyvento].u.  1§ Vilniaus saugumo polici,jos ir SD skyriaus
prane§imu  maLtyti,  kad  1942.IX.3  0svencime  mire  vilnietis  Aleksandras
Lukas,   1943.II.26 -vilnietis  Juzefas  Tatiuma;   1943.IX.20   i§   Osvencimo
pabego Judelis Vainauskas,  kalinys Nr.  39 077  (pa`tekes  i ji  1942 in.);  Jo-
Iias  Monkev,i€ius,  i§veftas  prievartos  daLrbams  i  Frankfurta  prie  Oderio,
atsidtire  Osvencime  1943  in.  rugse].o  inch.;   1943.XII.8  Cia  mire  vilnietis
Janas  Bikonis;  Antanas Bortkevieius,  kalinys Nr.186 647,  gavoi §± numer±
1944  in.  p.radzio].e.  1943.IX.23  i  Osvencima  buvo  i§siusti  visi  nedarbingi
V,ilniaLus  Zydy  geto  gyventojai,1944.Ill.27 -Kauno  Zydy  geto  vaikai  ir
dalis I.u tevu. Be to, i Osvencima Lietuvos  gyventojai patekdavo i§ Latvi-
joje,  Esti].oje  ir  kitur buvusiu  hitleriniu  koncentraci].os  stovyklu3°.

Maidanekas  (Liublinas}.  Maidaneko  koncentracijos  stovykla  taip  pat
buvo  Lenkijo].e,  prie Liublino miesto.  Tai  tre€ia  pagal  Zmoniu naikinimo
mastQ hitlerines Vokieti]. os koncentracijos stovykla.

28  LTSR CVA,  fondai.
29  Ten Pat.
30  Hefte von Auschwitz. Wydawnictwo Centralnego Muzeum w Oswiecimie.1960, p.114;

ten  pat,  1959,  p.  40;  ten  pat,  1960,  p. 48-110; Zeszyty O§wiecimskie. Min.  Ieid„ 1961, p. 64-
J157;   Kpayc  0.,  KyJlbKa  9.  ®a6pHK;H  cMepTII.  M.,1960,  c.  215;   LTSRCVA,fondai; Ze-
szyty  O§wie,cimskie.  Min.  Ieid.,1960,  p.135;  P.  Kezinaitis,  Min.  veik.,  p.138;   LTSR
CVA,  folldai;  P.  Kezinaitis.  Min.  veik.,  p.143;  Masines  Zudynes  Lietuvoje,  p.168;
P.  E I i n a s,  D.  G e I p e r n a s.  Min.  veik.,  p.  157-162.  Cia  ir  kitur  i§na§as  atitinka  Zinu€it!
eiles tvarka tekste.
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Jau  1941  in.  Kauno  kalejimo  kaliniu  registracijos  knygoje  aptinkame
mri-brodu,  kad  pcm,  kaliniu  buvo  i§sius`ti  ,i  Liublina.  Lenki].os  lntierpres
agenttir,os korespondeutas J.  Vil€iriras teigia,  kad Maidaneke kalejo  „lie-
tuviu  grupe".  Lenky  tyrineto].a  Z.  Le5€inska,  paskelbusi  i  MaidaLneka  a[-•`'yku,siu  kaLliniu  transpoltu  sara§a,  pratarmeje  nurodo,  kad  Maidaneke
buvo ir lietuviu, ta€iau pa€iame sara§e nei Lietuvos vietoviu, nei Lietuvos
8yventoj u neaptinkame3].

Buchenvaldas.  Buchenvaldo koncentracijos  stovykla buvo  ±steigta  da-
bartineje  VDR  teritorijoje,  prie  Veimaro  miesto.  Tai  visame  pasaulyje
-Zinoma Zmoniu, naikinimo vista, kurioje buvo kankinami visu Europos §a-
1iu  gyventojai,  daugiausia  darbininku  ir  pazangiu  partiju  nariai,  antifa-
§istai.  Buchenvalde  buvo  nuzudytas  Vokietijos  proletariato  vadas  komu-
nistas Ernstas Telmanas.

VDR i§1eistame dokumentu ir atsiminimu rinkiny].e (i§ viso 625 p.)  ap`ie
Buchenvalda aptinkame Zinute, kad 1945 in.  sausio menesi ten mire kaLrtu
su §imtais kitu tautybiu kaliniu ir  1  lietuvis.  1§ hitlerininku  saugumo po-
licijos ir SD dokumentu matome, kaLd Buchenvalde 1942.IX kale].o vilnietis
.Jozefas  DTutelis,   o   1943.VII.23  mire  vilnietis  Kazimieras  Beneckis.  Bu-
chenvaldo  filiale,  Doroje,  buvo  kalinamas  panevezietis  Algirdas  Beina-
rauskas,  kalinys  Nr.  34 497,  be  to,  P.  Kezinaitis  speja,  nenurodydamas
•Saltinio,. kad Buchenvalde Zuv,e api.e 300 ,lie\tuviu32.

Mauthauzenas. Mauthauzeno koncentracijos stovykla buvo Austr.i].oje.
Hitlerines Vokieti].os koncentraci].os stovyklu gradacijoje ji buvo laikoma
auk§€iausio laipsnio, t. y. Ziauriausio rezimo kalinimo vieta.

15  Vilniaus  sauguno  polici].os  ir  SD  dokumentu  maLtome,  kad  1942.
VIII.24  Mauthauzene  mire  Vilniaus  aps.  gyventojas  Vladislavas  Bocka
jr politinis kalinys i§ i-ven€ioniL| aps.  Lintupio miestelio Bronius Jankevi-
€ius,1943.Ill.18 -vilnietis  Edvardas  Jurgevi€ius,1943.VIII.12 -Francas
'C]rigorovi€ius  i§  Sven€ioniu  apskrities.  Netoli  Mauthauzeno,  Zemutineje
Austrijoje,  dirbo daug Lietuvos  gyventoju,  i§veztu  prievartos  darbams33.

Stuthofas.  Stuthofo koncentracijos  stovykla buvo Lenkijo].e,  prie Vis-
.Ios  Zio€iu.  Tai - palyginti  §velnesnio  rezimo  kalinimo vieta.  Ta€iau tar-
pais ir Stuthofe Zmohes buvo masi§kai naikimmi.

Apie  Stuthofe  kale].usius  Lietuvos  gyventojus  turime  gausesniu  Zi-
:niu.  1§  hi`tlerininku  policijos  dckumentu  aptinkane,  kad  1942.IX.8  Stut-
.h`ofe mire i3 Inkleri3kiu kiles Mykolas Suchodimcevas,  1943.Ill.19 -Sven-
€ioniu   aps.  gyventojas   Stanislovas   Selikovskis,  1943.IV.18  -  vilnietis
Jonas  Vanovi€ius.  1943  in.  kovo menesi  Zlugus  hitlerininku  skelbtai  mo-
foilizacijai Lietuvo].e,  i Stuthofa buvo atvezti 48 dymesni inteligentai  (pro-
fesoriai,  indinieriai,  gimnaziju  direktoriai,  kunigai;  tarp ju  ir  proif.  Balys
Sruoga)  bei  okupantams  ne±tike,  nors  ir  auk§tus  postus  uzeme  (net  ge-
meraliniai tarej ai) hi.tlerininku bendrininkai, vadinamosios lietuviu burzua-
ziniu nacionalistu „savivaldos" veike].ai. Po keliu savai€iu 9 i§ Sios grupes

-             ____   __   _            _   i_____

3]  LTSR   CVA,   fondai;   ,,Tiesa",   1969.Ill.21;   Zeszyty   Majdanka,   t.   IV.   Lublin,   1969,

p. 212-231.32  Buchenwald.  Mahnung  und  Vexpflichtung,  p.152;  CVA,  fondai;  P.  K ezinaitis.
Min. veik., p. 146-150.

33 LTSR CVA, fondai.
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mire.  1943 in.  balandzio  18  d.  i  Stuthofa atgabenama  16  lietuviu  bii.rzua--
ziniu   nacionalistu -antihitlerines   krypties   laikragtuku   leidejT|. ~  1943.
XII.4-1944.I.7 i§ 151  Pravieni§kiu koncentracijos stovyklos kalinio, vezto
i prievartos  darbus Frankfurte prie. Oderio,  143 buvo .pasiusti  i  Stuthofo
koncentraci].os  stovykla.  1944.Ill.26  Cia  atvezama  ±g   Dachau   koncentra-
Ca]Jn°£±Sot°m¥E:3;±d8#th§::¥];#k¥sa±Enfaf]y±gtgrg¥spngong:n::i:;et34u4vomivbdat;

transportai i§ Vilniaus ir Kauno.  1944 in.  geguzes 20  d.,  i§sibegiojus vie-
tinei  rinktinei,  Cia  buvo  atgabenti  106  lietuviai  gimnazistai,  studentai  ir..
kiti,  rengti Marijampoleje  (dabar  Kapsukas). victines  rinktinds  karitinais.
Be  to,  dar  §e§i  ju  buvo  atvezti  kaip  kaliniai.  Veliau,  1944  in.  geguzes-
pabaigoje  i  Stuthofa  pateko  buvusios  burzuazines  Lietuvos  kariuomenes
karininku;  1944 in.  geguzes 21  d.  buvo nutarta ten i§siusti net uolq  oku-

§':=tg¥n3:g%]4b4±ni:#e§:s±E6P°i:i:±i£:t±'igQu¥:i:£t=E°3ongsiura5::iEiE#kmoJnr..
Y.,

fentracijos  stovyklos  politiniu kaliniu  moteng:  lietuviu,  lenkiu,  rusiq  (ig
jt! -tarybinit|  para§iutininkiu),  €igonit!.  Kai  okupantai  likvidavo  Kauno`
kydu  gets,  1944  in.  Iiepos  19  d.,  buvo  atvezta  apie  4000  Lietuvos  kydu.
1944  in.  vasara  i§  Lietuvos  ir  Latvijos  vel  atgabenama  Lietuvos  kydu  ir
kaliniu  lenkiu  i§  privereiamojo  darbo  stovyklos  prie  Vilniaus.  a.  Sruo-
gos  Ziniomis,  Stuthofe  pler  visa  laika  buvo  kalinama  apie  400  lietuviu34~

Dachau.   Dachau   (Bavari].a) -pirmoji  naciu   ±steigta   konceutracijos
stovykla buvo  laikoma  p'avyzdine.  Ziauraus  elgesio  su  kaliniais,  Zmoniu
naikinimo  metodikos  I.oje  buvo  apmokomi  btisimieji  kitt}  koncentl.aci].os.
stovyklu  vadovai,  prizitireto].ai,  sargybiniai.  Mas-iniam  inoiniu  fudymui
Dachau  veike  duju  kameros,  krematoriumai,   §audyklos.

1941.IX.20 uZ memoranduma hitlerininkams,  kuriame lietuviu btirzua-
ziniai  nacionalistai  rei§ke  pretenzijas  i  valdzia,  i  Dachau .buvo `i§siustas
hitlerininku  bendrininkas,  vadinamo  Lietuviu  aktyvistu  fronto  vadovas
Leonas Prapuolenis. Ta€iau Dachau stovyklos kartotekoje Zodis „1ietuvis"
atsirado  nuo  1942  in.  Iapkri€io  men. -Pabaltijo  a.tstovu  bnvo  atwezta
i§ Stuthofo i Dachau 1942 in. Iapkri€io  12 dienQ. Jau 1942 in. Dachau buvo
kunigu i§ Lietuvos.  1§ viso per hitlerines okupacijos meitus Dachau kalejo
3  kunigai  lietuviai  ir  7  Vilniaus  vyskupystes  kunigai`  lenkai.  1944.Ill.26
i  Dachau buvo  i§siusti  Kauno  kydu  geto vaikai,  nedarbingi  inones,  se-
neliai.  1944  in.  kovo-balandzio  men.  Dachau  stovykloje  niire .1-2  1ietu-
vit!, be to, naciu gydytojas Hinterme].eris 2 lietuvius nuzude injekcijomis.`
1944.VII.6 atvykusiame i Dachau apie 4000 Z:inoniu transporte i§ hitlerinit|
koncendrac,ijos  stovyklu  Lenkijo].e  buvo  ir  Lietuvos  kydu.  1944.VII.5 hit-
lerininkai  i§siunte  i  Vokieti].a  dal±  Kauno  kalejimo  kalinit|,   1944.VII.6
buvo.pradetas  evakuoti  Kauno  kydt|  getas,  i§  kur  isvezta  ap'ie  600-700
P.moniu;  1944.VII.21 i§ Kauno i Dachau atvezta 1883 Zmohes,  1944.VII.27 -
100  kaliniu  moteru,1944.VII.30 -dar  200  inonit2,1944.VIII.13  is  Kauno

__   __    .                                 -                      __     __

34  Ten  pat;  8.  S ruoga.  Min.  veik.,  p.130;  LTSR`CVA,  fondai;  J.  Stid`uvis.  Vienui
vieni.  Niujorkas,1964,  p.165;  LTSR CVA,  fondai;  8.  S ru o ga.  Min.  veik.,  p.  328;  Masines
Zudynds Lietuvoje,  p.  251-253;  K.  D u n i n-W a s o w i c z.  Min.  veik„  p.  77,  145-146;  LTSR
CVA,  fondai;  K.  Duni n-W3sowicz.  Min.  veik.,  p.  77,  96;  LTSR  CVA,  fondai;  „Tiesa",
1945.V.17.
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`atsiuln€iama  vel  1800  inoniu,  i§  ju-apie  500  5-12  metu  Kauno  dydu
vaiku.   1945  in.~ balandzio,  mchesio  duomenimis,  Dachau  koncentracijos
'stovykloje  kalejo  i§  viso  3250  lietuviu.  Nuo  1941  in.  Dachau buvo  kali-
nami 536  ivairiu tautybiu  kaLliniai,  kovojQ uZ respublikine  Ispanija.  Tarp
ju  galejo  briti  ir  Lietuvos  gyventoju,  Daug  Dachau  koncentracijos  sto-
|Yklos kaliniu buvo i§siusta i kitas hitle`rininku stovyklas  35.

Fliosenburgas.  Fliosenburgo  koncentracijos   stovykla   buvo   isteigta
netoli Niurnbergo.. Sioje naikinimo stovykloj,e kaliniai, Ziauri,aLusiai i§nau-
dojami ir terorizuojami akmeus skaldyklose, masi§kai mirdavo. Daug Flio-
senburgo  koncentracijos  stovyklos kaliniu  buvo  nuzudyta  stovykla  eva-
kuojant.

Burzuaziniu  nacionalistu  JAV  i3leistoje   „Lietuviu   enciklopedijoje"
teigiaLma,  kad  is  1944  in.  geguzes  menes±  suimtu  3500  vietines  rinktines
€iliniu  daLug  pateko  i  Flio,senburgo  koncentrac,ijos  s`tovyklq.  SS  ir  poli-
`cijos  vadas  Ostlande  F.  JekelnaLs,  ipykes,  kad i§  Lietuvos  negauna  Zmo-
niu  i  hitlerine  kariuomene,  tuomet  buvo  isakes  i§siusti  i  Vokietija  kuo
daugiau  suimtu  vietines  ririktines  kareiviu.  Ta€iau  hitlerininkt|  doku-
mentuose kol  kas  aptikta,  kad i§ MaLrijampoles,  Kalvarijos  ir  kitu  Lietu-
vos vietu  1944 in. .geguzes  menesi  999  vietines  rinktinds  eiliniai  su  stip-
rid  sargyba  bnvo  vefami  i  Oldenburgq.  16  ju  pakeliui  pabego.  Penkis
beglius  sargyba  pa§ove.  Kiti  Oldenburge  buvo   perduoti   aviacijos   da-
_liniut36.                                                  '

Zachsenhauzenas  ir  Oranienburgas.   Zachsenhauzeno   koncentracijos
tstovykla buvo netoli Berlyno,  §.alia Oranienburgo miestelio.  Prie  stovyk-
1os  buvo  isteigta  visu  hitlerines  Vokietijos  koncentracijos  stovyklu  ins-
pek.cija -valdyba. Be to, Oranienburge buvo klinkerio, aviacijos ir kitos
gamlyklos,  kur  Ziauriausiomis  salygomis  dirbo  ir  buvo  sunaikinta  11000
-kalinit!.

1941  in.  rugsejo  menes±  i  Zachsenhauzeng  buvo  atgabenta  18000  ta-
Tybiniu  belaisviu,  paimtu i  nelaisve pirmomis  karo  dienomis  Lietuvos  ir
Bialystoko  teritorijoje.  Visi  jie  per  savaite  buvo  sunaiki]iti.  Tikriausiai,
tarpi ju  buvo  ir  Lietuvos  gyventojt|,  nes  Raudonosios  armi].os  29-ojo  te-tL-itorinio lietuvit± §auliu korpuso kariai taip pat kovojo ir pateko i nelaisve
daugiausia  minetose  vietose.  VDR  i§leistame  dokumentiniame  leidinyje
apie  Zachsenhauzena  nurodomas  tik  bendras  kaliniu  i§  TSRS  skai€ius,
apie Lietuvos  gyvento].us  neuzsimenama.  Hitlerininku  dokumentuose  pa-
dymeta,  kad  1941-1942 in.  ZaLchsenhauzene kalejo vilnie€iai Vla,dislavas
Dobrovskis  ir  Vladislavas  Ma€emis.  Zachsenhauzeno  filiale  Oranienbur-
ge 1944-1945 in. kalejo kaunietis Albinas Vebelinnas37.

\ ____  _   _        .        -

35  „Tiesa",1966.XI.3;   K.  Dunin-Wasowicz.  Min.  veik„  p.   93;   T.  Musiol.  Min.
veik.,  p.  83;  Masines  fudynes  Lietuvoje,  p.  251-253;  T:  Musiol.  Min.  veik.,  p.  90,159;
P.  K a i i n a i t i s.  Min.  veik.,  p.  124;  Masines  Zudynes  Lietuvo].e,  p.  246-248:  T.  M u s i o I.
Min. veik., p.  87-89,  315,  316;  ten pat,i p.  92;  „Tiesa",  1966.XI.3.

as  Lietuviu enciklopedija, .t.  XV,  Bostonas,  b.  d.,  p.  377;  LTSR  CVA,  fondai.
37  Damals in Sachsenhausen. Berlin,  1970, p.  30-80; A a T H e P    IH.    IlpecTynJleHHH    He-

MeuKoro BepMaxTa a  oTHomeHHH  BoeHHorlJleHHHx. M.,  |963, c.  215;   LTSR CVA,  fondai; P. K e-
Zinaitis. Min.  veik„  p.137.                                                                   p,
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Ravensbriukas.   Ravensbriukas -tai   buvusi   moteru   koncentraci].os
stovykl,a priie Fiurstenbergo miesto Vokietijo].e.  Cia kalejo ir buvo naiki-
namos moterys i§ visu Euro`pos faliL|.

Apie Lietuvos  gyvento].u patekima  i Ravensbriuka  aptiktos tokios  fi-
nios:  1943 in.  rudeni ten atvezta prievartos  darbams vilniete  Stase  Curs-
kiene.  1943.XII.8  i  Ravensbriuko  moteru  stovykla  uZ  veikla  pries  hitle-
rininkus buvo i§siustaL vilniete Helena Korsak,  i§veifea pries tai prievartos
darbams  i  Frankfurta  pirie  Maino.  1944  in.  sausio  7  d.  i  Ravensbriuka
buvo  i§siustos  8  Pravieni§kiu  koncentracijos  stovyklos   kalines,   vefios
prievartos  darbams  i  Hesena.  1945.I.23  i§  Osvencimo  i  Ravensbriuka  bu-
vo atgiaLbentaL Lietuves Zydiiu.  Lenku  tyfineto].as  V.  Kiedrzinskos  pateik-
tame kaliniu transporiu i Raveusbriukq  sara§e  ir statistine].e  kaliniu tau-

.\tybes  lentele].e  nei  Ijetuvois  gyvento].u,  nei  lietuviu  neaptinkame.  Tik
vaLrdindama  kaliniu  tautybes,  V.  KiedrzinskaL  pamini,  had  Ravensbriuke
buvo  ir  lietuviu.  Ravensbriuko  stovyklos  vyru  skyriuje  1942  in.  kalejo
26 lietuviai vyrai38.

Latvijoje  buvusios  koncentracijos  stovyklos.   Hitlerines    okupaci].os
metais  laikinai  ulgrobto].e  Latvijos  TSR  veike  kelios  koncentraci].os  sto-
vyklos.  Svarbiausia  i§ I.u buvo  Ostlando  centrine  „darbo  auklejimo"  sto-
vykla  Salaspilyje,  18  kin  nuo  Rygos,  palei  gelezinkeli  Ryga-Daugpilis.

Pirmieji  kaliniai  i§  Lietuvos  i  Rygq  buvo  i§vezti  dar  1941  in.  i§  Pane-
vezio  kale].imo.  1942  in.  gruodzio  pabaigo].e,  hitlerininku  saugumo  poli-
ci].os , vadovams  pareikalavus  i§siu.sti  i  koncentraci].os  stovyklas  darbin-
gus   kaLlinius,   i   „La.tvi].!os  skaliinu  kaayklas"   turejo   bnti  i`§siusta    100
Luki§kiiu kale].imio,  150 Pravieni§kiu, 50 Pabrades ir 200 Dimitravo „priver-
€iamojo darbo"  stovyklu kaliniu.  1§ velesniu dokumentu sunku i§ai§kinti,
ar I.ie buvo i§gabenti  i Latvi].a,  ar per Latvi].a  i Estijos  skamng kasyklas..
1942.11.19 i Ryga buvo i§vezta 500 Kauno  geto Zydu,  1942 in.  rugse].o,  spa-
lio,  gruodzio  menesiais  i  Ryga  buvo  nugabenita  dar   2000   Kauno   kydu.
1943.IV.8,  gestapiininku  saugomi,  i  Liepo].os  „darbo  auklejimo"  stovykla
buvo  atvezta  300  lie,tuviu  jaunuolit!,  nestojusiu  i  hitlerine  mobilizacija.
1943.VIII.23  likvidavus  Vilniaus  Zydu  geta,   i  koncentracijos  stovyklas
Latvijo].e `ir Estijoje buvo i§siusta  16 000 V.ilniaus  geto Zydu.  1943 in.  rug-
se].o -----. spalio  menesiais  i§  Kauno  geto  i  Rygos  koncentracijos  stovyklos
filiala KaizeIvalda  ir  i  Klogos  koncentraci].os  stovykla  Esti].oje  buvo  nu-
vezta apie  3000  Zmoniu.  UZ nusizengimus  okupantams,  kriminalinius  nu-
s,ikaltimus,  dezertyravima i Salaspilio koncentracijos stovykla buvo siun-
€iami  ir  okupantams talkininkave  lietuviu  burzuaziniu  nacionalistu  poli-
cijo`s   bei    policiniu  batalionu   tarnauto].ai.    1944.V.16  i   Salauspi,l±   buvo
atvezti,  vietinei rinktinei i§sibegiojus, 28 vietines I,ink,tines stabo karinin+
kai ir melt I.os vadas generolas p. Plechavi€ius39.            i

Estijoje  buvusios  koncentracijos  stovyklos.  I  okupuotoje  Estijos  ta-
rybine].e  respubliko].e  buvusias  hitlerininkt|  koncentraci].os  stovyklas -
Kloga, Narva, Vaivara ir kitas -Lietuvos gyventojai buvo siun€iami daz-
=_

38  LTSR  CVA,   fondai;   W.   Kiedrzyfiska.   Ravensbrfick.   Warszawa,1965,   p.   368;
ten Pgat%.s7fi,t:nonEaati'; Pro:Si.nes zudynes Lietuvoje, p.  172;  ten pat,  p.  147;  LTSR  CVA,  fon~

dai, ten pat.,
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niausiai hitleriniu monopoliniu bendroviu,  eksploatavusiu Estijos TSR Ze-
mes turtus - skalnnus ir fosfatus, - reikalavimu Tose stovyklose Zmones
buvo beatodairi§kai i§naudoj ami, kankinami, Zudomi.

1942.X.12  i  Esti].a  i§velti  7  Vilniaus  kalejimo  kaliniai.  1943.11.4  i  ska-
ldnu kasimo ra].one ture].o  buti  i§siusta  150  Lietuvoje buvusiu  priver€ia-
mojo  darbo  stov.yklu  kal,iniu.  Likviduojant  Vilniaus  geta,   1943.VIII.6  i
Esti].a  buvo  i§gabenta  6000  Vilniaus  Zydu,  o  i§  viso  i  LaLtvijos  ir  Esti].os
koncentracijos  stovyklas  buvo  isgabenta    16 000   Vilniaus   geto   kydu.
1943 in. spalio menesi i Esti].a i§vezama 3100 Kauno geto kydu.  1944.VII.12
i Elamos durpyna Estijoje buvo numatyta pasiusti 200 kaliniu i§ Lietuvos.
1944  in.  vasara  Estijo].e,  skamng  kasimo  vietovese,  trijose  koncentraci-
jo,s  stovykl,ose  dirbo 9000  kaliniu.  1944  in.  Iiepos  menes±,  hi,tlerininkams
traukiantis i§ Esti].os,  i  kitas  hitlerines  koncentracijos  stovyklas  buvo  i§-
vezta 4000  likusiu  dar  gyvt|,  kaip  galima  speti,  Lietuvos  Zydu,  nes  Esti-
j.os Zydai buvo sunaikinti I.au 1941 metais4°.

Daug  Lietuvos  gyventoju -VilniaLus,  Kauno,  Zarasu,  Utenos  ir  kitu
kale].imu, Pravieni§kiu, Pabrades priver€iamojo darbo stovyklu kaliniu -
buvo  i§vezama  i  Vokieti].a  per  hitlerinius  arbeitsamtus  ir  belaisviu  sto-
vyklas4]. Todel jie galejo patekti i koncentracijos stovyklas per kitas ges-
tapo  istaigas.  Antai  1943  in.  Iiepos  30  d.  uZ  nestojimQ  i  mobilizacija  SS
ir  policijos  Lietuvoje  vaLdas  isake  i3vezti  i  Vokieti].a  800  Zmoniu42.  Daug
buvo isveztaL „tramdant"  rytiniu Lietuvos sri€iu gyventojus kovos su par-
tizanais  dingstimi43.  Nemazai  are§tuodavo  ir  i§siusdavo  i  koncentracijos
stovyklas  Tilzes  ir  KaraliaLudiaus  gestapo  skyriai.  Taip  1943.VI.2  i§  Vil-
kavi§kio apls.  Tilzes  gestapas  „uZ ginklo  laikymQ"  ir  „prie5u radijo  klau-
syma"  i§siunte  i  koncentracijos  stovykla  6  Zmones44.  Daug  i§veztu  prie-
vartos  darbams  Lietuvos  gyvento].u  dirbo  netoli  Zachsenhauzeno,  Doros,
Buchenvaldo, Fliosenburgo, Mauthauzeno.

I hitlerines koncentracijos stovyklas  patekdavo,  dazniausiai  uZ krimi-
nalinius nusikaltimus,  ir  parsidaveliai,  tarnave vadinamuose  lietuvit!  po-
liciniuose  batalionuose,  paLdeje  hitlerininkaLms  saugoti  mirties  stovyklas
Maidaneke, Miautha,uzene ir kitur.

Be  minetu  stambiausiu  hitlerines  Vokicti].os  stovyklu,  i  kuriaLs `buvo
pasiusta tckstan€iai Lietuvo`s  gyventoju,  yra Ziniu,  kad I.ie buvo  naikina-
mi   dar   Chelme,  Henbruke,  Grembocine,  Knurove,  Elbinge,  Frankfurte
prie Maino, Veilheime ir kitur.

1§ §iu, be abel.o,  nepilnu duomenu,  galima  padaryti  i§vada,  kokie  Lie-
tuvos  gyventojai  pateko  i  hitlerines  Vokietijos  koncentraci].os  stovyk-
las. Tai:

a)  represuoti Klaipedos kra§to lietuviai;
b)  Vilniaus  kra§to  gyventojai,  mobilizuoti  i  burzuazines  Lenki].os  ka-

riuomeng ir pateke i hitlerininku rankas ;
i                  -       ______

40  LTSR  CVA,  fondai;  Masines  Zudynes  Lietuvoje,  p.   164,   168;   ten  pat,  p.   251-253;
LTSR CVA,  fondai;  R. C z o 11 e k. Min. veik., p. 99,  101.

4]  LTSR CVA, fondai.
42  Ten Pat.
43  Ten  Pat.
44  Ten  Pat.
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c)  Lietuvos  gyventojai -Raudonosios  armijos  kariai,  pateke  i  hitle-
Tinicku nelaisve;

d)  Lietuvoje buvusiu kalejimu ir koncentracijos  stovyklng kaliniai;
e)  Kauno, Vilniaus, Siauliu Zydu getng kaliniai;
f)  i§vezti prievartos darbams i hitler.ing Vokietija;
g)  paimti  per  kovQ  su  partizanais  arba  kra§to  „tramdymo"  akc,ijas,

taip piat nestoje i hitlerininku skelbtas mobilizacijas;
h)  vadinamos  lietuviu  burzuaziniu  nacionalistu  savivaldos,` policijos,

policiniu sitatybos batalio,nu,' vietinets rinktines pareigtin`ai ;
i)  Lietuvos inteligentai,  i§vezti uZ okupantng nesekmes Lietuvoje;
j)  Tilzes  ir  Karaliau€iaus  gestapo  are§tuoti  Lietuvos-Vokietijos  pa-

sienio vietoviu Zmones.
Kaip  matyti  i§  dokumentu  ir  literatdros,  Lietuvos  gyventojai -kon-

centraciju  stovyklu  kaliniai -skirstytini  i tris  didesnes  kajtegorijas:
1.  Politiniai  kaliniai,  i§vezti  i§  Lietuvos  kalejimu,  koncentraci].os  sto-

vyklu,  priver€iamo].o  darbb  stovyklu  ir  pan.  (tarybiniai  aktyvistai,  pasi-
prie§inimo  I.udejimo  dalyviai,  partizanines  ir  pasyvios  kovos  remejai  ±r
k't.);   i§vefii  i  prievartos  darbus  Vokieti].oje  ul  nepaklusimq  mobiliza-
cijos ±sakymam§, pabegima i§ transporto talku,  statybos bataliong ir palm.
Tokie  sudare  Stuthotfe,  Dachau ir  kitur vadinama  „plebs",  t.  y.  „proleta-
riato"  katiegorija.  Jie neture].o pazin€iu  „ariistokrati].os"  taxpe, beveik ne-
gaudavo  siuntining  ir  negaledavo  papirkti  aLr§iausiT!  skriaudeju,  btidavo
siun€iami  i  sunkiausius  darbus  pras€iausiose  vietose.  Juos  saugo].o  pik-
\€iausi  prizidreto].ai,  gyveno  I.ie  blogiausiuose  barakuose.  Si  grupe  buvo
viena  gausiausiu.  Mirtingumas  joje,  ypa€  kilus` epidemi].oms,  btidavo  la-
bai dide|is45.

2.  Lietuvos  gyvento].ai,  pateke  i  hitlerines  koncentracijos  stovyklas
kaipt tarybiniai  karo  belaisviai,  Lietuvos  Zydai,  €igonai.  Ju  likimas  buvo
visu blogiausias.  I§seke nuo badmiriavimo belaisviu stovyklose ir  getuo-
se, visur ujami ir kankinami,  jie dirbo ir  gyveno sunkiausiai.  Daugumds
jt|, vos pateke i koncentraci].os stovyklas,  btidavo i§ karto sunaikinami46.
Tai buvo gausiausia grupe.

3.  „Garbes kaliniai" -apie 40-50 Stuthofe, apie 30 Salaspilyje ir ke-

:it:|ai:%:T;iT%£ieTi:±eestur¥i§k¥iie;'s§at¥]bvoa]£::£`i£Piakrae±].gsT%]r:rpezysTuetshno±f:±[:§tupvr::
®.--,,y

dziu `nue].o paprastu politiniu kaliniu  kelia  (per  pore savai€iu  i§  48 mire
net  9)47,  o veliau jiems buvo  sudarytos  palyginti neblogos  gyve'nimo  sa-
1ygos.  Jie  nene§iojo  kalinio  trikampio,  tik  geltonas  juosteles  ant  ran-
koves,  gyveno  aitskirame bloke,  nedirbo  arba  gaudavo  geresnius  darbus.
Lenku tyrineto].ai  §ia  grupe  laiko tarpine  tarp stovyklu  aristokratijos  ir
pagrindinds  k,aliniu  mases48.  Juos,  kaip  buvusius  bendrinink,us  arba  ]a-
bai  Zinomus  Lietuvoje  Zmones,  politiniais  sLimetimais  hitlerininkai  tole-
ravo. Kai kurie §ios g,rupes buve hitlerininku talkininkai - L. Prapuolenis,
V. Sidzikauskas, P. Plechavi€ius ir kiti - buvo greit paleisti.i--i ---

45  ;I e r T H p e 8  8.  Min. veik.;  jo paties,   BofiHa 3a  KOJlroqeH IIPoBOJloKOH. M.,  1960.
46  K. D u n i n-W a s o w i c z. Min. veik., p.  173-178.
47  8. S r u o g a. Min. veik., p.  130.
48  K. D u n i n-W a s o w i c z. Min. veik., p.  173-178.
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Koncentracijos stovyklas  evakuojant, visos  §ios kategorijos  susimai§e
ir ju lik±mas mafai kuo skyresi49.

Tiksliai  i§ai§kinti,  kalintu  ir  Zuvusiu  hitlerines  Vokietijos  koncentra-
cijos stovyklose uZ Lietuvos ribu Lietuvos gyventoju skai€iaus del straips-
nio  pradiio].e  minetu  priezaLseit|  nepavyko.   1950  in.  Cikagoje  i§leistos
A.  Gervydo  knygutes  „UZ  spygliuotu  vielu"   prataLrmeje,   kuria   para§e
A.  Vai€iulaitis,  sakoma,  kad  naciu  koncentracijos  stovyklose  buvo  kat
linama  29 500  lietuviu,  i§  ju  6225  inve.  Fliosenburge  buve   sunaikinta
2480,  Stuthofe -1100,  Oranienburge -600,  Salaspilyje -400,  Mauthau-
7.ene-270,  Breslau   (matyt,  Gros  Rozene,  kuris  buvo  prie  Vroc.Iavo) --
180, Dachau - 180, Belzene -16050.

Pabege  i§ Lietuvos burzuaziniai  nacionalistai  pirpaisiais  pokario  me-
tals  rinko Zinias apie hitlerines  Vokietijos koncentracijos  stovyklose ka-
lintus ir inivusius lietuvius. Dalis §iu stovyklu kaliniu tuo metu buvo ap-
gyvendinti vadinamose  „perkeltuju asmenu"  stovyklo!se Vakaru Vokieti-
joje,  Ta€iau  i  hitlerininky  kalintu  asmeng  grupe  ±sira3ydavo,  suklasto.je
dokumentus,  ir  daug  niekur nekale].usiu  lietuviu  burzuaziniu  nacionalis-
tu5].  Todel A.  Gervydo pateikiaLmas  bendras  kalintry  lietuviu  skai€ius  ke-

L££atL:fbi:I:°sn]#bk¥::Eots±kE:Sn¥:nTr°ar:Ljtoas±PstEa*fLaorset±¥uL+:tsLLnu±sdL¥e°t¥€Lnuys:Stpa]±:
®,,

®                                                                                                                                                                                      ,                                                           ,                                                                                                                ®

sulyginus su kitais 5altiniais, matome, kad Cia sukeisti Dachau ir Stuthofo
koncentracijos  `stovyklu  Zuvusiuju  lietuvit2  skai€iai52.   1§  patikimu  §alti-
niu -koncentracij.os  stovyklos  registracijos  knygt± -§iuo  metu Zinomas
tikslus  (be Zuvusiu evakuacijos metu)  tik Dachau koncentraci].os stovyk-
loje   Zuvusit|  lietuviu  skai€ius -1143  Zmones53.   Taigi,  kol  kas  statisti-
nius A. Vai€iulai€io duomenis galima laikyti orientaciniais. I juos ne±eina
daug  lenku  ir  rusng  Lietuvos  gyventoju.  Prideje  pirie  daugiau  kaip  6000
Zuvusiu  lietuviu  apie  23 000-25 000  hitlerines  Vokietijos  koncentracijos
stovyklose  sunaikintu  Lietuvos  Zydu,  kurie  beveik  visi  buvo  sunaikinti
Osvencimo,  Dachau,  Stuthofo,  Rygos,  Klogos,  Salaspilio,  Chelmno  ir  k.i-
tose  naikinimo vietose54,  galime  teigti,  kaLd koncentracijos  stovyklose  uZ
Lietuvos ribu buvo nuzudyta apie 30 000 Lietuvos gyventoju.

I§vados

Hitlerininku  administracija Lietuvoje  siunte  i  koncentracijos  stovyk-
1as  uZ  Lietuvos  ribu  daugiausia  politinius  kalinius -pasiprie§inimo  ju-
dejimo  dalyvius,-  ginkluotos  ir  kitokios  ko.vos  pries  okupantus  remejus,
nepaklususius hitlerininku skelbtoms mobilizacij oms, sabotavusius ju eko-
nominius potvarkius ir pan.  Rasiniais sumetimais buvo i§siun€iami  Zydai,
€igonai.  Daug  Lietuvos  gyventoju  pateko  i  hitlerininku  koncentracijos
I__     _   i__           _                  ___    _             I

49  Ten Pat.
6.04 A. G e r v y d a s. UZ spygliuotu vielri,` Cikaga.  1950, p. 7.
51  i. M i k u c k i s. Sioje ir anoje pudeje. V.,  1974,  p.  78.
52,  P.  Ke Z ina iti s.  Min.  veik.,  p.146-149.  8.  Sruoga  nurodo,  kad  tiek  lietuviii  Stut-

hofe kalejo i3 viso  (Zr.  „Tiesa",  1945.V.17).
53  T. M u s i o I. Min. veik., p.  262.
54  Zr. inltinius, nurodytus, apra§ant haliniu transportus i minimas stovyklas.
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stovyklas  i§  Klaipedos  kra5to,  burzuazines  Lenkijos  kariu'omenes,  taip
pat  tokiu,  kurie buvo  i§vezti  pirievartos  darbams  i  Vokieti].a  ir  ten  „nu-
sizenge"  prie§indamiesi.  Kersydami uZ lietuving itautos pasiprie§inima,  h.it-
1eriniai  okupantai  ,i§siunte  i  koncentraci].os  stovyklas  ir  nedaugeli  I.iems
Ile±tikusiu  vadinamos  lietuviu  „savivaldos"  pareigtinu,  nes  juos  kalinti
Lietuvo].e jiems buvbi neparanku.  UZ paLbegima i§  daliniu.  ir uZ kriminali-
nius nusikaltimus buvo i§siusta i koncentraci].os stovyklas ir liettuviu poli-
ciniu batalionu tarnauto].u.

Dainiau  Lietuvos  gyvento].us  imta  i§sit!sti  nuo  1943  in.   pradzios,  kai
Himleris, tienkindamas vckie€iu mono,polistu sumanymus, i koncen\tracijos
stovyklas  isake  vezti  darbingus  kalinius.  Nemazai  Zm.oniu  i§  Lietuvos
buvo  i§gabenta,  Zlugus  1943  in.  kovo  menesi  hitlerininku  skelbtai  mobi-
1izaci].ai.  DaLugiausia  miist|  respublikos  Zmoniu  buvo  i§vezta  i  koncentra-
cij.os stovyklas, evakuojant Zydu getus, kale].imus.

Lie`tuvos  gyvento].ai  buvo  kalinami  ir  naikinami  beveik  visose  stam-
biausiose hitlerininku koncentraci].os  stovyklose:  Osvenc,ime,  Maidaneke,
Buchenvalde,  Mauthauzene,  Flibsenburge,  Zachsenhauzene,  Stuthofe,  Da-
chau,  Ravensbriuke,  Salaspilyje,  Klogoje  ir  kitur.  Dauguma  I.u  buvo  nu-
marinti,  nukankinti,  nuzudyti.  Hitlerines  Vokietijos  koncentracijos  sto-
vyklose uZ Lietuvois ribu Zuvo apie 30 000 Lietuvos gyvento].u.

yHHLIToxEHHE XHTE.IEH jlHTBbl `8, KOHUEHTPAI|HOHHblx JIA`rEpflx
rHTJIEpoBCKOH  rEPMAHHH  (ig4i-ig44  rr.)

K.  P y K Ill E H A C

P e 3 Io M e

a  CTaTbe  IIOKa3aHbl  KaTeropllH  H  KojlllqecTBo  rpaxj|aH  JIHTOBCKOH  CCP,  oTIIpaBJleHHHX
8   KOHI|eHTpaHHOHHEle  JlarepH   rHTjlepoBCKofi   repMaHHH,  ;|eficTBOBaBHIHe  3a   IIpej|eJlaMH  JIHT-
Bbl,  I]eplloj|I]I  H  nyTII  HX  TpaHCHopTHP.OBKH,  qHcjlo  yHHtlToxeHHblx.

8   OCHOBHOM  Tyjia  BHBo3IIjlH  yqacTHHKOB  conpoTHBJleHHH,  8  nepByro  otlepe;ib,  CoBeTCKHX
aKTHBHCTOB.   Hx   HepecbljlaflH   H3   TropeM   11   KOHueHTpal|HOHHblx   jlarepeH,   6HBmHx   Ha   TeppII-
TOpHH   JIHTBbl,   a   TaKxe   H3   pa3jlHtlHHx   MecTHOcTefi   repMaHHII -9TO   6blJIH   JlroAH,   «npoBH-
HHBmHecjl»  Ha  npHHy;iHTeJlbHblx  pa6oTax.  Cpe;iH  HaHpaBjleHHblx  a   ¢alHHCTCKHe  KOHI|Jlarepfl
6blJ"   napT.H3aHBI,   xHTeJIH,   ca6o"poBaBmHe   BElrloIIHeHHe   HeMeliKHx   IIPHKa3oB   o   Mo6HJIH3a-
I|HH  H  T.  n.,  y3HHKH  eBpeHCKHx  reTTo,  I|BIraHe.  a  KOHI|eHTpaliHOHHI]Ie  JlarepH  repMaHHH  6HJlo
OTOcjlaHO   TaKxe   He6Ojlbinoe   KojlHtlecTBO   «rlpoBHHHBmHxcfl»   nepeji   OKKyrlaHTaMH   J[HTOBCKIIx
6ypxya3Hblx    Hal|IIOHaJIHCTOB -113    «caMoynpaBJleHHH»,    BcnoMoraTeJlbHblx    BoeHHHx    H    IIo-
JIHueHCKIIX  oTPHz|oB.  KapaTb  Hx  Ha  MecTe -B  JIHTBe -oKKyHaHTaM  6EIJlo  HeBHroj|Ho.

rpaxjiaH   JIHTBbl   HanpaBjljljlH   8   rHTjlepoBCKHe   KOHI|eHTpal|HOHHHe   Jlarepjl   a   TeqeHHe
Bcefi  oKKynaliHH,  oAHaKo  c  HaqaJla   1943  r.,  Korj|a   rHMMJlep  IIpllKa3ajl  jiocTaBHTb  8   repMa-
HHro   35 000   pa6oToclloco6Hblx   3aKJIIoqeHHElx,   o6beM   BI]ICHJIKH   oco6eHHo   Bo3poc.    BOJlbme
Bcero  rpaxziaH  JIIITBEI  6BIjlo   Bblcjlam  8  KOHI|eHTpaulloHHble  jlarepH   repMaHHH  npH  OTCTy-
IIJlellHII  oKKynaHTOB  819'44  r.-Bo  BpeMH  9BaKyaHHH  TIOpeM   H  eBpeHCKHx  reTTo  H3  JIIITBH.

rpaxziaHe  JIHTBbl  coj|epxaj"cb  80  Bcex  KpynHeHmHx,  cTaBIIIHx  netlajlbHO  3HaMeHHTH-
MH   KOHI|eHTpal|HOHHblx   JlarepHx   "TJlepoBCKOH   repMaHHH:   a   ocBeHI|HMe,   Man;|aHeKe,   By-
xeHBaJlbAe,  MayTxay3eHe,  ®JlocceH6ypre,  3aKceHxay3eHe.  IIITyTro®e,  J|axay,  PaBeHc6ploKe,
Cajlac"jlce, `Kjlore  H  a  j|ipyrHX.   BOJlblllHHCTBo   H3   HHx   6bljlo   yMepHiB/IeHo,  3aMyqeHo,  y6H-
To.  8  KOHI|eHTpaulloHHblx  jlarepflx  rHTJlepoBCKofi   repMaHIIH  3a  HpeAeJlaMH  JIHTOBCKofi  CCP
norH6Jlo  oKOJlo  30 000  rpaxj|aH  JIHTBH.


