
LIETUVOS  ISTORIJOS  INSTITUTAS

LIETUVOS
ISTORIJOS

METRASTIS

1995   metai

VIIJNIUS    pradai   1996





INSTITUTE OF LITHUANIAN HISTORY

THE  YEAR-BOOK
OF  LITHUANIAN

HISTORY

1995
VILNIUS   1996

INSTITUT   LITAUISCHE   GESCHICHTE

JAHRBUCH
FUR  LITAUISCHE

GESCHICHTE

1995
VILNIUS   1996



UDK 947.45
Li  237

Redakcin6   komisija
Vytautas MERKYS  (pirm.), Antanas TYLA (pirm.  pavaduotoi.as),

Vacys MILIUS,  Gediminas RUDIS, Rita STRAZDONAITE (sekretor6),
Gintautas ZABIEljA

Redakcin6s komisijos adresas:
Kraziu  5,  2001  Vilnius

I§leista Lietuvos  istorijos  instituto uzsakymu

ISSN  0202-3342
ISBN  9986-776-22-8 ©  Lietuvos  istorijos  institutas,  1996



lssN  0202-3342.  LIETUVOS  ISTORIJOS  METRASTIS.  1995  METAI.  VILNIUS,  1996

THE  YEAR-BOOK  OF  LITHUANIAN  HISTORY.  1995.  VILNIUS,  1996

HENRIKAS  SADZIUS

KARINES CEKISTINES OPERACIJOS LIETUVOJE
ANTROJ0 PASAULINIO RARO PABAIGOJE

Ivadas

Buvusioje Tarybu Say.ungoje KGB ir jos pirmtaku Vidaus reikalu liaudies komi-
sariato ir Valstyb6s saugumo liaudies komisariato (VRLK-VSLK) politines, rep-
resin6s  struktdros  buvo  prakti§kai  savaranki§kos  „valstyb6s  valstyb6je".  Ju  itakos
sferoje, ypa6 stalinizmo metais, buvo ne tik politiniai, bet ir kariniai, ekonominiai,
kultdriniai klausimai. Tod6l §ios veiklos nagrinejimas turi svarbia moksline reik5m?.

Remdamiesi i§likusia ir disponuojama archyvine medziaga, dabar jau galime pa-
teikti ir ivertinti TSRS ir Lietuvos tarybiniu saugumo organu veikla ivairiuose isto-
rijos etapuose. Siandien turime galimyb? panagrineti ir toki; istoriniu pozidriu aktualu
mtisu tautos istorijos stalinizmo metais klausima, kaip saugumo organu kariniu struk-
ttiru strategija ir taktika kovoje su tautiniu ginkluotu pasiprie§inimu Lietuvoje.

Paskutiniais Vokietijos-Tarybu Say.ungos karo metais politin6s konjunkttiros pa-
sikeitimai tur6jo itakos TSRS VRLK-VSLK strategijai ir taktikai. d6jo naujus ak-
centus.  Ta5iau  nesikeit6  esminis vyriausyb6s,  Komunistu partijos  ir jos  represiniu
strukttiru uzdavinys -islaikyti savo rankose Baltijos valstybes, likviduoti bet koki; tau-
tini pasipriesinima. Tarn buvo naudojamos ivairios priemones. Viena pagrindiniu funk-
ciju vykd6 VRLK ivairiu kariuomenes ri§iu bei VSLK ypatingos paskirties daliniai.

D6l subjektyviu ir objektyviu priezas6iu straipsnyje nagrin6jamas klausimas isto-
riografijoje iki pastarojo meto nebuvo pla6iau nusviestas. 1§ esm6s jis neaptariamas
ir K.  Girniaus, A.  Raktino bei V. Vaup§o knygose£.  Pirmasis to negal6jo padaryti,
nes neturejo galimybiu remtis archyviniais dokumentais, antrieji - d6l tuometin6s
tarybin6s  oficialiosios politin6s nuostatos, marksistin6s  metodologijos postulatu ir
dokumentu §ia tema islaptinimo.

Pastaraisiais metais pasirodziusiuose istoriku A. Anu5auski), E. Grunskio straips-
niuose palie6iami tik kai kurie §ios  temos fragmentai2.  Nagrin6jamas klausimas i§
esm6s neatsispindi ir  „Laisves kovu archyvo"  skelbiamoje  medziagoje3.
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Straipsnio pagrinda sudaro dokumentin6 medziaga, kadaise rcngta ivairii} rep-
resiniu  strukttiru  ir 5iuo metu saugoma Rusijos  Fcderacijos valstybiniz\me  archyve

(toliau -RFVA):  TSRS  VRLK sekretoriate  (tuometinis vir§ininkas -v€ilstyb6s
saugumo 3-iojo rango komisaras S. Mamulovas) sukaupta medziaga; TSRS VRLK
Kovos  su banditizmu valdybos  (vir§ininkas - valslyb6s saugumo  3-iojo  1.ango ko-
misaras A. Leontjevas) informaciniai-analitiniai pi-ane§imai; TSRS VRLK centriniu
operatyviniu grupiu vadovu  (I. Serovo, S. Kruglovo, 8. Kobulovo, A. Apolonovo),
komandiruotu  i  Lietuva.,  specialtis  ar  tarnybiniai  pranc§imai,  ataskailos;  Lietuvos
TSR VRLK-VSLK komisaru J. Barta§itino, A. Guzevi6iaus, D. Jcfimovo bei TSRS
VRLK-VSLK igaljotinio Lietuvai I. Tka6enkos tarnybiniai prane§imai. Be to, keli
dokumcntai panaudoti i§ Rusijos naujausiosios istorijos archyviniii dokumcntu sau-

gojimo ir tyrimo ccntro  (toliau - RNIC).
Ka]b6dami apic VRLK-VSLK kariuomen6s daliniu veikla likviduojant ginkluot-t|

pasiprie5inimaL Lictuvoje nagrin6jamuoju laikotarpiu, pasir6m? turima archyvinc mc-
dziaga,  galime  skirti  tris pagrindines  stambias  karines  6ckistincs  operacijas:

I  operacija -  1944 in.  rugs6jis,
11 -" -- 1944 in. gruodis,

Ill - " -- 1945 in. birzelis-rugpjtitis.
Visai galimas  daiktas, kad mrisii i5skirtos  opcracijos bei ju  chronologin6s ribos

oponentii  gali  btiti  gin6ytinos.  Ta€iau  turima  mcdziagfi,  nors  ir  su  tarn  tikromis
i§lygomis, leidzia uZ6iuopti btidingas kiekvienai operacijai tendencijas, ju chrono]o-

gija.  Kad  pateiktoji  chronologin6  schema  btitu  gyvesn6  ir  neatrodytu  kaip  grymj
„kabinetin6"  konstrukcija,  pabandysime  i§  autenti5kos,  represiniu  organu  sukaup-
tos medziagos atkurti  istorini kiehIvienos  organizacijos pavcikslq.

Kartu pabr6Ztina, kad tarn tikri politin6s konjunkttiros pasikeitimai (pirmiausia

priklaus? nuo Sajungininku tarpusavio santykiii) atskirais laiko tarpais nul£`m6 naii-
ju  represiniu  organu  vciklos  taktikos  elementus,  sud6jo  naujus  akcentus.  Ta6iau
nuo  esminio  strateginio  uzdavinio  -  liFIviduoti  ginkluotc|  tautini  pasipriesinimc|
Lietuvoje - niekada nebuvo nukrypta.

Pla6iau apibtidinsime kiekvienc| auk`36iau min6ti} represiniu struktrlru operacijzt.
Straipsnyje neaptariamos ginkluoto sc".tidzio atsakomosios akcijos. Tai atskiro  lyri-
n6jimo ()bjektas.

Ivanas  Serovas Lietuvoje

EI

Si pavard6 besidomintiems prie§kario ir pokario deportaciji!, ginkluoto ir ncgin-
kluoto  p€`sipi.ieL5inimo  Lietuvojc  stalinizmo  metais  istorija,  daug  ka  sako.

Mtisu  nagrin6jamu  laikot-arpiu  Ivanas  Serovas, valstyb6s  saugumo  2-ojo  rango
komisaras, buvo tre6iasis i§ septyniu tuo metu buvusiu L. Berijos pavaduotoju (pir-
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masis pavaduotojas buvo  S.  Kruglovas, valstyb6s saugumo 2-ojo  rango komisaras;
antras].s  -  V.  ¢ernyL5ovas,  valstyb6s  saugumo  2-ojo  rango  komisaras,  vadovav?s
GULAG'ui  ir  kal6jimams,  ketvirtasis  -  A.  Apolonovas,  generolas  pulkininkas,
karlu  ir vyriausiasis  VRLK kariuomen6s virL5ininkas)+.

1944 in.1icpos  16 d.I. Serovas atvyko i Vilniu. Jis rtipinasi islaptinto Vyriausio-
sios karin6s vadovyb6s komandinio punkto statyba, koordinuoja keliii Raudonosios
armijos frontu  uznugario apsaugos VRLK kariuomen6s  dalinii! veiklci, vadovauja
represiniu organu strukttiru atktirimui, oi-ganizuoja pirma Lietuvos teritorijoje i§ti-
sin? valymo  operacijz}  ir t.t.  Vykdamas  i VIlniti,  I.  Serovas planavo  Lictuvoje  btiti
apie dvi savaites. Ta6iau  „reikalai" padar6 pataisti, ir Lietuvojc jis i5buvo iki spalio

pradzios,  t.y.  beveik 2.5  m6nesio.  (1§  Lietuvos  buvo  pasii!stas  i  Lenkijci.)
Kokius konkre6ius uzdavinius jis vykd6 Lietuvoje?  Kod6l uztruko jo komandi-

ruot6?  Kad  atsakytume  i  §iuos  klausimus,  turime  grizti  atgal.
1944  in.  Iiepos  4  d.  Raudonosios  ai.mijos  1-ojo  Pabaltijo  fronto  kariuomen6s

daliniai, vydami voki§kuosius okupantus iL5 `€iaur6s ryt-u (vadas ~ armijos generolas
I.  Bagramianas),  o  liepos  7  d.  3-iojo  Baltarusijos  ±`ronto  kariuomen6  i§  pietry6iu

(vadas - armijos generolas I.  Cerniachovskis)  izenge  i Lietuvci.  Lietuvos teritori-
joje  prasid6jo  mTi§iai,  kurie  truko  iki  1945  in.  sausio  pabaigos.

Karo  metais  kiekvieno  Raudonosios  armijos  fronto  uznugari  saugojo  keliais
esclonais i§sid6ste VRLK kariuomen6s ivairii! rti§iii daliniai. Jie visi buvo pavaldtis
VRLK fronto uznugario apsaugos kariuomen6s vii-§ininkui. 3-iojo Baltarusijos ±`i.onto,
kurio  kariuomen6  uZ6m6  Vilniii,  Kauna  ir  kurio  daliniai  beveik pus?  metLi  buvo
dislokuoti Lietuvoje, VRLK kariuomen6s fronto uznugario vir5ininkas buvo gene-
i-olas  majoras  I.  Liubyjus,  o  1-ojo  Pabaltijo  fronto  (uZ6musio  §iaurine  ir vakarin?
Lietuvzt) - generolas majoras V.  Serebriakovas5.

I VRLK uznugario kariuomen6s funkcijas iejo nedidelii! atsilikusit! ir besislaps-
tan6iu prie§o  kareiviu grupiu  likvidavimas,  para§iutininku gaudymas,  prieL¥o  agen-
ttiros  demaskavimas,  Raudonosios armijos dezertyni ir besislapstan6io nuo  §auki-
mo i fronta jaunimo gaudymas, civihniu gyvcntoju filtravimas, kova su vietos gyven-
tojii ginkluotomis politinemis grupuot6mis.

Frontui traukiantis i Vakarus, slinko ir VRLK daliniai, kai kurias savo funkcijas

perduodami susikdrusiems vietiniams  represiniams  organams  ir jiems  pavaldiems
naujiems VRLK kariuomen6s daliniams,  tiesiogiai jau nesusijusicms su fronto uZ-
nugario  aptarnavimu.  Naujujii  VRLK kariniii  daliniii  pagrindinis  uzdavinys  buvo
kovoti  su  „liaudies prje5ais",  slopinti  tautini ginkluotc|  pasiprie§inima.

VRLK-VSLK vyriausioji vadovyb6 kiekvienam frontui paskii-davo savo igalio-
Lini, kuris tur6jo koordinuoti VRLK fronto uznugario ivairiu kariuomen6s daliniii
ir  atsiknrusiu  victiniu  saugumo  orgami  darb€!.  Tokio  igaliotinio  funkcijas  3-iojo
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Baltarusijos fronto uznugaryje nuo 1944 in. rudens vykd6 valstyb6s saugumo komi-
saras Ivanas Tka6enka, kuris v6liau pasiliko Lietuvoje ir tapo vienu iL5 pagrindiniu
kovos  pries  ginkluota  say.ridi organizatorii!6.

Ta6iau ir tokios Raudonosios armijos uznugario kontrol6s L. Berijai atrode per
maza. Karo metais Raudonosios armijos pagrindin6ms - i5 pradziu atsitraukimo,
o v6liau puolimo - kryptims jis skyr6 savo pavaduotojus, kurie ne tik koordinavo
2-ojo ir 3-iojo frontu VRLK uznugario kariuomen6s veikla, bet ir kartu su Gynybos
ministerijos  Kontrivalgybos  valdybos  „Smer5"  darbuotojais  vietoje  sprend6  visus
klausimus.

§iuos klausimus pirmiausia ir sprend6 I. Serovas, atvykes i Vilniii7. Jis tuo metu
koordinavo triju frontu: 3-iojo Baltarusijos, 1-ojo Pabaltijo ir Leningrado uznugario
apsaugos VRLK kariuomen6s daliniu veiklz}.

Karo ir pirmuoju pokario laikotarpiu i TSRS VRLK sistemq i6jo daug jam pa-
valdzios kariuomen6s,  kurios vir5ininkas buvo generolas pulkininkas A. Apolono-
vas, L. Berijos pavaduotojas VRLK kariuomenei. Jam tiesiogiai pavaldzios buvo trys

vyriausiosios valdybos: uznugario kariuomen6s, pasienio kariuomen6s, vidaus kariuo-
menes.  Be to, kaip savaranki§kos valdybos su savo kai.iniais  daliniais funkcionavo
konvojin6s, gelezinkeliL! apsaugos, ypa6 svarbiu pramon6s objektu apsaugos, vyriau-
syb6s ry§it!.  Vienos i§ §it! valdybu tur6jo  po  2-3,  kitos - po keliolika diviziju.

Visu 5iu VRLK kariuomen6s rtisiu daliniai paskui veikianti fronta slinko i Va-
karus  ir  1944  in.  vasara  ir  rudeni  atsidtir6  Lietuvoje.  Vertikaliai  kiekvienas  i§  §iu
daliniu buvo pavaldus savo vadovybei Maskvoje,  horizontaliai - i§ pradziu  I.  Se-
rovui, o nuo 1944 in. rudens -VRLK-VSLK igaliotiniui Lietuvoje I. Tka6enkai.

Taigi jau 1944 in. vasarq ir rudeni mti§iu Lietuvos teritorijoje metu Cia dislokuo-

jama ivairiu rti§iu VRLK kariuomen6, kuri taip pat aktyviai dalyvauja kovoje pries
besiformuojanti ginkluota pasiprie§inima.

Be jau min6tos VRLK uznugario kariuomenes, kurios daliniai vykd6 specifines
funkcijas ir, traukiantis frontui i Vakarus, is 16to paliko Lietuvos teritorija,  1944 in.
vasara Lietuvoje jau atsiranda pirmieji, pastoviai dislokuojami VRLK daliniai, spe-
cialiai  skirti kovai su ginkluotu pasiprie§inimu  ir TSRS  sienu  apsaugai.

Gerai  informuoti  apie  situacija  kra§te,  jau  1944  in.  Iiepos  13  d.  I.  Serovas  ir
A. Apolonovas pra5o L.  Berijos sutikimo perkelti i Lietuva J.  Barta§itino dispozi-
cijon  4  pasienio  kariuomen6s  pulkus,  i§  viso  5600  Zmoniu,  kurie  „/.../  uztikrintu
operatyvines-6ekistines ir karines priemones valant krastq nuo prie§i5ku elementi|
ir likviduojant pavienes prie§o grupes, uzsilikusias teritorijoje /.../"8. L. Berija duo-
da sutikima.

1944 in. rugpjti6io pradzioje i Lietuva buvo perkelta 4-oji VRLK vidaus kariuo-
men6s  §auliu divizija  (vadas - generolas majoras  P.  Vetrovas)9.  Divizija pi.ie§  tai
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da]yvavo  6e66nu,  ingu§u  ir  Krymo  totoriu  deportacijose.  1§  pradziu  divizija  buvo
sutelkta Rytu Lietuvoje. V6liau jos pulkai dislokuojami §itaip:  261  p. - Marijam-

pol6je, 25 p. - Vilniuje, 137 p. - Utenoje, 298 p. -Alytuje. Operatyviniu atzvil-
giu  atvykusi divizija buvo pavaldi Pabaltijo apygardos VRLK vidaus kariuomen6s
vir5ininkui ir TSRS VRLK vidaus kariuomen6s vyriausiajai valdybai (vir5ininkas -

generolas leitenantas §eredega)  Maskvoje.
TSRS  valstybinis  gynybos  komitetas  1944  in.  balandzio  8  d.  pri6m6  nutarimc|

d61  pasienio  apygai.du TSRS  europin6je  dalyje  sudarymo.  TSRS  pasienio  kariuo-
men6s vyriausiosios valdybos vir§ininko generolo leitenanto N.  Stachanovo  isaky-
mu suformuojama Lietuvos pasienio apygarda, kurios vir§ininku skiriamas plk. (v6-
1iau -generolas majoras. -fJ.i.) M. By6kovskis. I apygardos sudeti i6jo 3 pasie-
nio  bFiriai  (pulkai),  kurie,  rugpjti6io  men.  atvyk?  i  Lietuva,  nuosekliai  i5sidesto
nuolatin6se dislokacijos vietose: 23 p. -Kretingoje, 94 p. -Marijampol6je, 97 p. -
Taurageje'°.

Be minetuju, Lietuvos teritorijoje buvo dislokuota ir kitii VRLK kariuomen6s
dalinill.

Lietuvos teritorijoje uZ gelezinkelio tiltus, gelezinkelio stotyse vandens bok§tus
ir  apskritai  gelezinkelio  apsauga  buvo  atsakingas  14  gelezinkelii!  apsaugos  divizi-

jos 211  pulkas`],  dislokuotas Kaune  (vadas -papulkininkis Kaminskis).  Divizijos
§tabas kuri laika  (iki  1944 in. pabaigos)  buvo Vilniuje  (vadas - generolas majo-
ras A.  Krylovas).

Kaip 1944 in. Iiepos 21 d. informacijoje nurodo VRLK konvojin6s kariuomen6s
vir§ininko pavaduotojas plk. F. Spasenka, Baltarusijos 3-iojo fronto komandini punkta
saugojo §ios kal.iuomen6s 37 divizijos  135-asis atskirasis batalionas  (454 Zmon6s)12.
Sis dalinys saugojo komandini punkta, laikinai dislokuota Var6noje, 1auko ligonin?,

vykd6  patruliavima.  Ta6iau  svarbiausia jo  funkcija buvo karo  belaisviu  konvojavi-
mas  i5 pafront6s zonos.

Pirmajame etape pafront6s salygomis, dar tik formuojantis ginkluotam pasiprie-
§inimui Lietuvoje, VRLK kariuomen6s visu rtisiu daliniai daugiau dirbo „profilak-
tini"  darbci.  Ta6iau jau  ir  §iame  etape  uzfiksuojami  pirmieji  VRLK kariuomen6s
daliniu  susir6mimai  su  pirmaisiais partizanu  bririais.

1944  in.  rugpjti6io  8  d.  pasienio  kariuomen6s  vadas  generolas  leitenantas
N. Stachanovas informuoja L. Berija[3, kad Lietuvos pasienio apygardos 94 pasienio

pulkas, 5ukuodamas Kai§iadoriu-Alytaus-Var6nos rajonu mi§kus, nuo liepos 23
iki rugpjti6io 1 d. turejo keleta susir6mimu su smulkiomis besitraukian6ios vokie5iu
armijos  grup6mis.  Nukauti 3  karininkai ir 60 kareiviu,  sulaikyti 59 vokie6il|,  9 -
Armijos Krajovos ir 2 buvusios generolo A. Vlasovo armijos kareiviai. Kol kas apie
susir6mimus  su lietuviais  Siame  rajone nekalbama.
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Apie savo veiklc| reguliariai informavo ir 4-osios VRLK divizijos vadovyb6.  1944
in.  rugs6jo 5  d.  divizijos vadovyb6  (vadas - P.  Vetrovas,  §tabo vir5ininkas - pul-
kininkas  Solianikas)  siun6ia  kovini  prane§imci  Nr.  6  I.  Serovui  ir  TSRS  VRLK
vidaus  kariuomen6s  vir§ininkui  gcnero]ui  lcitcnantui  Seredegai  apic  divizijos  25

pulko daliniu susir6mimus su ginkluotais lietuviu bdriais Zarasu apskrities Antaza-
v6s vals6iuje.  Toje pa6ioje  informacijojc prane§ama,  kad  aktyv6ja 5iu bnriu veikla,
kad, remiantis agenttiriniais prane§imais, nustatyta, jog Antazav6s vals€iuje susifor-
mav?s brirys turi apie 350, Imbrado -300, Dusetu -100, Salako -150 Zmoniu'J.

1944 in. vasara VRLK kariuomen6s daliniai patiria pirmasias nes6kmes -Ztivfi

pirmieji ji! kariai uzfront6s salygomis. Tai buvo kazkas nauja,  nes iki tol Rusijos ir
Baltarusijos teritorijose VRLK daliniams tokiu ivykiu nepasitaik6. Kjta vertus, VRLK
kariuomen6s daliniu kariai Zridavo nc  tik k6viniuose susir6mimuose su ginkluolo-
mis  grup6mis.  1944  in.  Iiepos  27-28  nakti  vokie6ii!  aviacija  (apie  40  16ktuvu,  i5
kuriu 3 buvo numu5ti) bombardavo Vilniii. Antskrydzio metu viena bomba pataik6

i VRLK 4-osios  divizijos §tabti.  Zuvo  7 ir buvo suzeista  10 karininku  ir kareiviu!5.
Uznugario  saugumui  uztikrinti.  I.  Serovas  duoda nurodymzt 3-iojo Baltarusijos

fronto  uznugario  apsaugos  VRLK  kariuomen6s  vir5ininkui  generolui  majorui
I.  LiubyjLLi  organizuoti  i§tisini  gyvenvie6iu.  ge,lezinkelio  sto6iu  patikrinimq,  mi\¥ku
masyvi! 5ukavima.  1944 in. rugs6jo 1-8 d. fronto kontroliuojamoje Lietuvos dalyjc

(apytikriai i pietus nuo Vilnius-Kaunas linijos) buvo atlikta pirmoji masin6 Lietu-
vos gyventoji! tikrinimo ir vietoviu §ukavimo operacijatf'. VRLK kariuomen6s karei-
viai i5mai§6 visus didzitiosius mi§kus, Sukavo kiekvienaL itartina vietzi, krat6 soclybas.

Buvo  atliek{mla  sulaikytu  asmenu  filtracija,  i5  gyventoju  buvo  atimami  ginklai  ir
radijo imtuvai, §aukiamojo amziaus jaunimas buvo siun6iamas i sui-inkimo punktus
ir pan.  Apibendrindamas §ios operacijos rezultatus,  I.  Serovas  1944 in. rugs6jo  14 d.
rcl`€6 L. Berijai, kad jis dav6 nurodymci ir 1-ojo Pabaltijo fronto uznugario apsaugos
VRLK kariuomcn6s vir5ininkui gencrolui majorui V. Serebriakovui nuo rugs6jo 10 d.
organizuoti  tokiq  pat  operacija,  nes  ir  ten,  kaip  nurodo  I.  Serovas, jau pasteb6ta

„ginkluoto  pogrindzio"  btiriu veikla!7.
Tajgi  I.  Serovo Lietuvoje  buvimo kiikotarpiu i  Vakarus besiritantis  frontas  dar

tebetrikd6 dalies Lietuvos gyventoju ramybe. Bet kaskart vis labiau jzi 6m6 trikdyti
VRLK kariuomen6s veiksmai. Ginkluotas pzisiprieLiinimas formavosi, stipr6jo. Kaip
atsflkz\s  i  VRLK  kariuomen6s  vykdomas  akcijas  (pirmiausia,  jaunimo  gaudymt  i
Raudonajz}  ai.mija)  kra§te  ivyko  pirmieji  ginkluoti  susir6mimai,  stipr6jo  ir  negin-
kluotas  prie§inimasis.

Kadangi 1944 in. rugpjti6io pabaigoje fronto linija Lietuvoje kuriam laikui susto-

jo ties riba Mazeikiai-Kur56nai-Raseiniai -i rytus nuo §akiu-Virbalio'8, tuo ir

136



pasinaudojo TSRS VRLK vadovyb6.  1944 in. 1.ugs6jo  1 d.  anksti! ryt{i 3-iojo Balta-
rusijos,  o rugs6jo  10 d.  nakti  1-ojo Pabaltijo fronti!  uznugario apsaugos kariuomc-
n6s vir§ininkai gavo uzduotis: ju fi.ontt! kontroliuojanioje Lictuvos teritorijoje sku-
biai ir kick galint slaptai organizuoti gyvcntoju patikrinima, i§tisini kaimu vietovil!
bei mi§ki}  L5ukavima.  Keliu  sankryzosc, gelczinkeliu stotyse buvo  irengti papildomi
kontroles punktai. Si operacija buvo ivykdy[a vien TSRS VRLK reguliai-iosios ka-
riuomen6s j6gomis. Joje dalyvavo 12 tuo metu Ljetuvos teritorijoje dislokuotu VRLK
ka].iuomcn6s pulkL!, apie  17 ttikst. kareiviu. Operacijai vadovavo ir jos eig€t kontro-
]iavo  pats  I.  Serovas.

1944 in. vasarc| ir rudcni Lietuvoje veik6 kelios jungtin6s VSLK-VRLK ope-
ratyvin6s  grup6s,  kurioms vadovavo  i5  Maskvos  atsii!sti  auk§ti  valstyb6s  sauguino

pareigtinai. Kaune dislokuotai operatyvine,i grupei vadovavo valstyb6s saugumo ko~
misaras  Suchodolskis,  Ukmerg6jc  -valstybes  sai]gumo  papulkininkis  Gra€iovas,
Marijampol6je - valstyb6s saugumo pulkininkas  Smirnovas, Alytuje - valstybcs
saugumo pulkininkas Safonovas ir t.t. [tJ Operatyvin? grupg sudarydavo nuo 30 iki 70
operatyviniu darbuotojli.  1944 in.  spalio 20 d.  Marijampol6s operatyvin6jc grup6jc
dirbo 60 Zmonii! (VSLK - 34, VRLK - 26 Zmon6s)20. Ta6iau operatyvin6s grup6s
laukto efekto nepadar6. Rudeniop p]6t6si socialin6 ginkluoto pasiprie§inimo baz6,
daug6jo btiriu,  o juose - kovotoji!.

Lietuvos baudiiamuju organu vadovyb6 (J. B.1rta§itinas, A.  Guzevi6ius) siun6ia
aliarmuojan6ius „specprane5imus" i Maskvti. Apie vis gresmingesne situacija prane-
Sin6ja  ir komandiruoticji  i  respublikaL  emisarai.

L.  Berijos  ir  V.  Met.kulovo  Zinybos  reguliariai  informuoja  Stalina,  Molotov€t,
Malenkova apie pad6ti Lietuvoje. Stalinas reikalauja imtis ryztingesniti priemoniii.
Taip  dienos  §viesa  i§vysta  pirmasis  abie.1.i!  Zinybu  bendrai  parengtas  dii.cktyvinis

isakymas, dav?s pradziq beprecedentiniams teis6tumo pazeidimams, masiniam agentu
verbavimui.  kovos pries  „gink]uota pogi.indi"  stiprinimui.

1944  in.  spalio  12  d.  su  L.  Berijos  ir V.  Merkulovo  para§ais  pasirodo  bendras
TSRS VRLK-VSLK isakymas Nr. 0()1257/00388 „D6l antitarybinio pogi.indzio ir

ginkluott|  gauju likvidavimo  Lictuvos TSR  teritorijoje"21.
Keliolikos  punktu  isakymas  ipareigojo  Respublikos vidaus  reikalu  ii. Va]styb6s

saugumo  liaudies  komisai-iatu  bei  atitinkamu  ccnlrinio  apar.1to valdybi!  vzldovybe

„organizuoti",   „pagerinti",   „sustiprinti",   „kontrt)liuoti"  ii.  t.t.   isakymo  vykdym}.

|sakyme  buvo  ir  keli  konki.ettis  punktai,  tiesiogiai  ipareigojantys  J.  Barta§irimt.
A.  Guzevi6it!.

Kadangi jau  buvo  surinkta  informacija  apie pasiprieL5inimo  sajtidzio  ir  „ginkluo-
to  pogrindzio"  stl.uktfirt|,  tai  vienas  i§  isakymo  punkti!  ipareigojo:  „4.  Kasdieni-
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niame  agentririniame  operatyviniame  darbe,  persekiojant  antitarybini  pogrindi,
svarbiausia  d6mesi  skirti  banditiniu  gauju  vadeivu,  antitarybiniu  pogrindinil|  or-

ganizaciju vadovu  su6mimui  ar likvidavimui,  agentdriniu  operatyviniu  priemoniLi,
uztikrinan6iu  konspiratyviniu  butu  ir vadovu  tarpusavio  ry§iu  nustatyma,  organi-
zavimui;  siekiant  nustatyti  antitarybinio  pogrindzio vadovaujan6iu  centru  buvimo
victas,  pasiusti  i ji  patikrintz}  mtisu  agenttira,  kad v61iau  §iuos  centrus  btitu  gali-
ma  likviduoti"22.

Centrin6  VRLK-VSLK vadovyb6 nebuvo patenkinta ir Lietuvoje  dislokuotu
VRLK kariuomen6s daliniu veikla kovojant su ginkluotomis grup6mis ar jas perse-
kiojant.  Tod6l  vienas  i§  isakymo  punktu  reikalavo:  „6.  Kasdieniniame  darbe  su
agenttira  pasiekti,  kad  btitu  laikomasi  taisykl6s, jog karin6s  6ekistin6s  operacijos,
likviduojant ginkluotas gaujas, btitti pagristos i§ankstiniu agenttiriniu darbu, nuLsta-
tant gauju bazavimosi vieta, vadovaujan6iuju skai6iL!, ginkluote, i§ai§kinant galimus
atsitraukimo  ke|ius"23.

Apskritai  dauguma  isakymo  punktu  buvo  skirti  agenttiriniam  darbui  stiprinti,
agentams  ivairiais  btidais  infiltruoti  i pasiprie§inimo  sajtidzio  organizacijas ir gin-
kluotus  btirius.

Paskutiniame  isakymo punkte buvo uzralyta:  „8.  Siekiant sustiprinti VRLK-
VSLK apskri6iu  ir vals6iu organu  darba,  pasiusti i Lietuvos TSR  18 VRLK sri6iu
Valdybu kovos su banditizmu  skyriu vir§ininkii"24.

Min6tas isakymas dave nauja impulsa VRLK-VSLK suaktyvinti kova su gin-
k]uotu pasipriesinimu Lietuvoje.

1944 in. spalio viduryje 3-iojo Baltarusijos fronto kariuomen6s daliniai perzeng6
Rytu Prtisijos siena. Pietu Lietuvoje neliko vokie6iu kariuomene,s. Tuo pat metu 1-ojo
Pabaltijo fronto kariuomen6, puldama Zemaitijoje, pasiek6 Baltijos pajdri. Metams
baigiantjs,  visa  Lietuvos  teritorija,  i§skyrus  Klaip6dc|,  buvo  Raudonosios  armijos
uzimta.  Baig6si naciu  okupacija.

Sergejus  Kruglovas vadovauja  1944 in. gruodzio men.
slopinimo operacijai

Su Sergejaus Kruglovo,  1944-1945 in.  6jusio TSRS VRLK komisaro pirmojo

pavaduotojo,  o  1946-1953  in. -ministro pareigas, vardu susijusios visos akcijos
pries pasiprie§inimo judejima,  „ginkluotci pogrindi".  Sis Zmogus vykd6 ir Lietuvos
gyventoju deportacijas pokario laikotarpiu.

Kaip jau min6ta,  1944 in. rudeni Lietuvos tautinio pasiprie§inimo j6gos steng6si
suzlugdyti  Lietuvos  jaunimo  mobilizacijos  i  Raudon".a  armija  kampanija.  Buvo
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tikimasi, kad greitu laiku gali tekti formuoti savus reguliarius karinius dalinius (tai
btitu  buve  galima,  jei  btitu  prasid6j?s  TSRS  ir  s2u.ungininku  karas).  Saukiamojo
amziaus vyrams  buvo  patariama  apsirtipinti  fiktyviais  dokumentais,  slapstytis  na-
muose,  pas gimines,  kaimynus arba eiti  i mi§kus.

Tod61 1944 in. rudeni i ginkluota pogrindi isiliejo daug jaunimo, kuris prakti§kai
tuo metu  dar nebuvo pasireng?s ginkluotai kovai.  Vieni ju i§ karto Zuvo,  kiti,  pa-
sinaudoj?  amnestija,  pasitrauk6.  Ta5iau  daugelis  susiejo  savo  likima  su  ginkluotu

pasiprie5inimu.
Rudeni VRLK-VSLK operatyviniai darbuotojai, kariniai daliniai patyr6 rimtu

nuostoliii.  Centrinei vadovybei k616 nerima ir susirtipinima tai, kad uzfront6s scily-

gomis Zriva tick daug kareiviu ir karininku.  Nuolat gaudama informacija i§ Lietu-
voje veikusiu VRLK-VSLK operatyviniu grupiu, centrin6 saugumo organu vado-

vyb6  Maskvoje  nutar6  imtis  kardinaliu  priemoniu,  kad  pakirstu  pasiprie§inim€t  ir
likviduotu ,,ginkluota pogrindi" Lietuvoje. Juolab kad to reikalavo ir TSRS tarptau-
tin6 pad6tis. Art6jo naujas szu.ungininku valstybiu auk§6iausiuju vadovu pasitarimu
raundas.  Si karta jis tur6jo  ivykti TSRS  teritorijoje - Kryme.

1944   in.   gruodzio   pradzioje   i   Vilniu   realizuoti   VRLK-VSLK   isakyma
Nr. 001257/00388 atvyko pats S. Kruglovas. Nors iki jo atvykimo Vilniuje jau buvo
keli atsakingi VRLK-VSLK centrinio aparato darbuotojai, kurie reguliariai siunt6
analitin?  informacija  i  Maskva,  ta6iau  S.  Kruglovo  tai  nepatenkino.  Atvyk?s  su

gausiu savo aparato darbuotoju btiriu, jis pats smulkiai iL5analizavo esama pad6ti ir
savo samprotavimus bei pasitilymus i§dest6 specialiuose prane§imuose, tarnybiniuose
raportuose L.  Berijai.

1944 in.  gruodzio  13  d.  i§ Vilniaus S.  Kruglovas  „VC"  ry§iu  perdave  L.  Berijai
12 puslapiu  tarnybini prane§ima  „Apie lietuvi§kaji nacionalistini pogrindi  ir prie-
mones liLIviduojant ginkluotas gaujas Lietuvos teritorijoje"25.  Pranesime jis  apibti-
dina to meto situacija Lietuvoje ir konstatuoja, kad:  1. Nepakankamai ivertinama
„ginkluoto pogrindzio" bririu vadovyb6, kuria sudaro tick pasilike kadriniai vokie-
6iu armijos karininkai, tick prie5karin6s lietuvi§kos armijos karininkai; 2. Gan plati

„ginkluoto  pogrindzio"  socialin6  baze,  kuri  turi  tendencija  augti;  3.  Nepaisant
VRLK-VSLK organu taikomu ivairiausiu priemoniu, frontui slenkant i Vakarus,
toliau  daug6ja  ginkluotu  btiriu.  Rugpjti6io  men.  ju  uzregistruota  38,  o  gruodzio
men.  pradzioje -  138.  Jie veikia visuose  Respublikos rajonuose2t'.

S.  Kruglovas prane§ime informuoja apie tas priemones, kuriu jis jau 6mesi  at-

vykes  i  Lietuva,  vadovaudamasis  „Jtisu  asmeniniais  nurodymais".  Tai  VRLK  ka-
riuomen6s  daliniu  perdislokavimas  i  ginkluoto  pasiprie5inimo  labiausiai  apimtus
rajonus; 3-iojo Baltarusijos ir 1-ojo Pabaltijo frontu uznugario apsaugos ir Lietuvos

pasienio apygardos VRLK kariuomen6s intensyvesnis panaudojimas; VRLK-VSLK
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perifcriniu ol.ganu Respublikoje tolesnis stiprinimas, siun6iant i apskritis 140 at-sius-
tu i§ kitl! sri6il! operatyviniu darbuotoju. Bc to, i visas apskritis nusiusti vadovaujan-
ticji VRLK-VsljK aparato darbuotojai, kurie atsakingi uZ visas priemones, likvi-
duojant „pogrindi" tosc apskrityse prasid6jusios akcijos metu. Pranc§ama, kad duo-
tas nuroclymas prad6ti apginkluoti partini-tarybini aktyva indiviclualia tvarka, im[asi

Pricmoniu  toliau  stiprinti  naikintoji}  (stribu)  bririus27.
Ta6iau S.  Kruglovui atrod6, jog min6tu priemoniu dar nepakanka „ginkluotam

pogrindziui"  Lietuvoje  iveikti.  Tod6l  jis  praso  L.  Berijos  sankcijos  papildomoms
pl-icmon6ms.  Cituojame  pati dokumentci:28

„Visi5kai slaptai
priimta „vC"

If Vilniaus
Maskva,
TSRS  VRLK ~ draugui Berijai L.P.

Tarnybinis prane5imas

apie lietuvi`5kt".i  nacionalistini pogrindi
ir priemones  liLIviduojant  ginkluotas  gaujas  Lietuvos  teritorijoje

/.../ Pra`5au Jtisu  sankcijos  §ioms  priemon6ms:
1.  Organizuoti aktyviii gauju dalyviu §eimu, Seimu, okupacijos mc[u atvykusiu  i

Lietuvzt i§ Vokietijos,  i§tikimyb6s T6vynei lauzytoju §eiml!, i§daviki!, tamavusiu vo-
kie6iu baudzialnuosiuose  organuose,  nacionalistiniu  organizaciju  nariu  §eimu  tre-
mim:t  i Sibirll.

Tremima vykdyti tvarka, nustatyta tremiant aktyviu ounininkL!  (OUN - ukrai-
nie6iu  [autin6  organizacija.  -  fJ.SY.)  5eimas,  v6liau  tremimus  patvirtinant  TSRS
VRLK Ypatingojo pasitarimo nutarimu.

2. Siekiant pakrikdyti ginkluoto pogrindzio dalyvius, i§leisti Lietuvos TSR Auk§-
6iausiosios  Tarybos  prezidiumo  ir Vyriausyb6s  kreipimisi i  banditinii!  gauju  daly-
vius, sitilant savanori5kai ateiti kalt6s iL3pazinti, atiduoti ginklus, nutraukti bet kokia.
kovt| pric5 tarybu valdzia, pazadant jiems visi§k€t nclie6iamybe,. Prie§ingu atveju jie
bus  rcpresuoti,  L€eimos  i§tremtos.  turtas  konfiskuotas.

Kreipim}si iLispausdinti  kaip  atsiL€aukima  ir platinti  Lietuvos TSR kaimuose.
Kre].pimuisi  ai§kjnti  ir  politiniam  darbui  tarp  gyventoju  dirbti  komandiruoti  i

vals6ius ir kaimus CK, Liaudies Komisari! Tarybos, Auk§6iausiosios Tarybos, koinjau-
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nimo CK, komisariatL!, partijos apskri6iu komitetu ir apskri6iu vykdom|ju komitctl|
darbuotojus.

3. 5ukuodalni mi§kus ir tikrindami dokunrentus, VRLK-VSLK organai sulaiko
daugyb? ne]egalu ir L€aukimo vengian6iu asmenu, kui.ic paprastai gabenami i rajonu
karinius  komisariatus,  o  iL€  ten  be  parengtin6s  filtracijos  siun6iami  i  Raudonosios
armi.1.os  eiles  arba v61  pereina  i  nelegalia  pad6ti.

Manau,  kad  tikslinga  organizuoti pric  Lietuvos  TSR  VRLK specialu  filtracini

punktc|,  kur  nustatyta  tvarka visi  sulaikytieji  btitu  patikrinti,  nustatant,  kurje  iL§ ji}
y]-a banditai; okupantu rem6jai  ir kili antitarybiniai elemcntai turi btiti siun6iami i
spccialius  VRLK lager.ius,  kiti  are§tuoti  ir  tcisiami.

4.  Tur6dami  galvoje,  kad  dauguma  lietuviii  yra  katalikai  ir  kad  gyventojams
kunigu  autoritetas yra  labai  didelis,  manome, jog  tikslinga  patraukti  i  savo  pus?
autoritetingus victinius kataliku dvasininkus ir dirbti tarp gyventojt| patriotini darbaL
mums  1-eikiama  klypLimi,  nes  yra  visos  galimyb6s  Siam  tikslui  panaudoti  kataliku
bazny6ios valdytojq Joktibauska (turi btlti: Kauno arkivyskupij()s valdytojq S. Jokti-
bauski.  -H.LSV'.)  ir  Vilniaus  arkivyskupo  pad6j6ja  vyskupa  Reini  (arkivyskupt|  M.
Reini. -H.i.)

5. 8 kin nuo Kauno formuojamas VRLK pasienio pulkas, kuris yra TSRS vidaus
reikalu liaudies komisaro rczerve.

PraL€au  Jtisii  sankcijos  ji  panaudoti  banditiniu  grupiu  liLIvidavimo  operacijose,

igyvendinant parengta priemoniu planq.

TSRS vidaus  reikalu  liaudies komisaro  pavaduotojds
Kruglovas

1944.XII.13,10  val.

Pri6m6:  Sidliarevi6ius  (para§as)
Perdav6:  drg.  Kruglovas".

L.  Bei-ija  sankcionuoja visas  S.  Kruglovo  i§vai-dytas  pi.iemoncs.
Si pacituota specialaus prane§imo dalis mums turbdt yra svarbiausia ta prasmc,

jog labai vaizdziai ir argumentuotai parodo, kas buvo tikrieji socializmo ktirimo ir
kovos su tautinio pasiprie§inimo jud6jimu „architektai", kieno rankose buvo sukon-
centruota  reali valdzia  stalinizmo metais.

1945 in. vasario  10 d. buvo paskelbtas Lictuvos TSR vyriausyb6s kreipimasis „l
lietuviu tautc|" -siekiant kuo grei6iau likviduoti „ginkluotaL pogrindi", jo dalyviams
buvo  paskelbta  amnestijd2L'.

1945  in.  birzclio  14  d.  Kauno  arkivyskupijos valclytojas prelatas  S.  Joki-ibauskis

para§6 kreipimasi i tikin6iuosius, kuris buvo paskelbtas spaudoje ir atskirai i§platin-
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tas. Kreipimesi buvo sitiloma „ginkluoto pogrindzio" dalyviams nutraukti pasiprie-
§inima, i§eiti i§ mi§ku ir i§pazinti savo kalte3°. Po triju menesii!, tiesa, daug abstrak-
tcsnio  turinio kreipimasi parase  ir Vilniaus  arkivyskupas  M.  Reinys.

1945  in.  pavasari  prasid6jo  vokie6iu  tautyb6s  Lietuvos  gyventoju,  o  vasara  ir
lietuviu  tr6mimas, remiantis TSRS vidaus reikalu liaudies komisaro L. Berijos isa-
kymais.  Buvo  ivykdytos  ir kitos  S.  Kruglovo  rekomendacijos.

Ta6iau grizkime prie operacijos.
1944 in. gruodis prasid6jo be sniego, bet buvo §altas. Laukiant sniego, kad btitu

geriau fiksuojami persekiojamuju p6dsakai, operacijos terminai buvo kiek nukelti.
Operacija prasid6jo gruodzio  10  d.

„/.../ Nuo gruodzio 10 d. visose Lietuvos apskrityse vykdomos karin6s 6ekistines
operacijos  ir i§tisai  §ukuojami mi§ku masyvai,  kre6iamos gyvenviel6s.  1§ viso  §ioje
operacijoje  dalyvauja  10 VRLK pulku.

Apie operacijos rezultatus nuolat prane§in6siu /.../", -ra§6 S. Kruglovas mine-
tame specialiame prane§ime3].

1§  Vilniaus  S.  Kruglovas  reguliariai  siun6ia  L.  Berijai  viena  po  kito  tarnybi-
nius  prane§imus:  gruodzio  14  d.  -  apie  lenki§kaji  tautini  pogrindi  ir  kova  su

ginkluotais jo  btiriais32;  gruodzio  15  d.  - apie pad6ti  50-oje  lietuviskoje  atsargos
divizijoje,  dislokuotoje  Smolensko  sritics Jarcevo mieste33;  gruodzio  16  d.  - apie
btitinuma  organizuoti  Respublikos  vals6iuose  VRLK  skyrius34;  gruodzio  25  d.  -
apie  aptiktas  4  pogrindines  radijo  stotis  ir ju  perverbavimo  dezinformacijos  tiks-
lais  reikalinguma35.  Nuo  gruodzio  10-osios  kas  5  dienos  L.  Berijai  buvo  siun6ia-
mi  tarnybiniai prane5imai  apie  pasiprie§inimo  pogrindzio  organizaciji!  ir ginkluo-
tu  btiriu  likvidavimo  eiga  Lietuvos  teritoi.ijoje.  Ant  visu  min6tu  tarnybinii!  pra-
ne§imu yra  ivairaus pobtidzio  L.  Berijos  rezoliucijos.  Ant gruodzio  15  d.  S.  Idrug-
lovo  tarnybinio  prane5imo  L.  Berija  ra§o:  „Pasit!sti  kaip verta  d6mesio  drg.  Stali-
nui,  Molotovui,  Bulganinui,  Malenkovui,  Smorodinui  (generolas pulkininkas  Smo-
rodinas  Raudonosios  armijos  Vyriausiosios  kariuomen6s  formavimo  ir  mobiliza-
Cijos valdybos virL5ininkas.  -fr.i.)"36.

N6ra  galimybiu  i§analizuoti  ir  pateikti  visus  S.  Kruglovo  siustuose  dokumen-
tuose  uzfiksuotus  VRLK kariuomen6s  daliniu  susidtirimu  ar kautyniu  su  lietuviu
btiriais  apra§ymo  atvejus.  Norima  tik  padym6ti,  kad  S.  Kruglovo  1944  in.  gruo-
dzio 27  d.  tarnybiniame  prane§ime  i5 Vilniaus L.  Berijai i§kreiptai minima ir Klc-

po6iu  akcija.  Stai  kaip  S.  Kruglovas  interpretuoja  §i  ivyki  (cituojame  i§trauka  iL5
dokumcnto):37
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Priimta „VC„
Visi5kai slaptai

TSRS vidaus  1-eikalu  liaudies  komisarui
Valstyb6s  saugumo  generaliniam komisarui
draugui Berijai L.P.

1§  Vilniaus

Tarnybinis prane§imas

Apie banditizmo ir antitarybinio pogrindzio likvidavimo  eiga
Lietuvos TSR teritorijoje

1944 in.  gruodzio  20-25  dienomis.

Laikotarpiu nuo  1944 in. gruodzio 20 d. iki gruodzio 25  d. VRLK-VSLK or-

ganai ivykd6  74 karines 6ekistines  operacijas.
Minetu  operaciju  metu  buvo  sutriu§kinta  31  banditu  grupe:  nukauti  -  427,

paimti - 492,  legalizuoti 33  banditai.
Pateikiame  ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai bddingus banditu grupiu likvida-

vimo  faktus:  /.../
EI

Gruodzio  23  d.  Merkin6s vals6iuje  Klepo6iu,  Ryli§kiu,  Lizdii,  Zivul6isk6s,  Si§-
ku[?], Krik5toniu kaimu rajone per dvieju dienu susidtirimus su smulkiomis banditu

grup6mis  buvo  uzmu§ti  43  ir  paimti  3  banditai.  Mti§io  metu  i§  banditu  paimta:
rankiniu kulkosvaidziu -1, prie5tankiniu ginklu -1, automatu -1, 5autuvu -
1, pistoletu -1, deziu su granatomis -  1.

Be to, sudegusiuose namuose, i§ kuriu banditai §aud6,  rasti sudege:  1  sunkusis
kulkosvaidis, 4 automatai ir 3 §autuvai. Mi§ke sunaikintos 3 aptiktos banditu Zemi-
ries  1.../ .

Priemon6s vykdant Jdsu nurodymus  tesiamos.

TSRS vidaus reikalu liaudies komisaro pavaduotojas
Valstyb6s saugumo  2-ojo  rango komisaras

Kruglovas

Perdav6:  Ciplenkovas
Pri6m6:  Sidliarevi6ius  (para§as)
44.XII.27„.

143



Vienas  didziausiu  §ios  VRLK  kariuomen6s  operacijos  pasickimu  -1944  in.

gruodzio 29 d. prie Raudondvario buvo nukautas karin6s pasipric§inimo organiza-
cijos - Lietuvos  laisv6s  armijos  (LLA)  ikhr6jas ir vadovas K.  Veverskis.

Dvide§imt dienu trukusi VRLK-VSLK karin6 6ekistin6 operacija -1iLrviduoli
Lietuvos  ginkluotz!  pasiprie§inim:I baig6si gruodzio 31  d.-38  Kareiviai  grizo  i  igulas,
kareivincs.  S.  Kruglovas  i§vyko  i  MasLIV€t.  Abi  kovojan6ios  pus6s  opcracijos  metu

patyr6  dideliu nuostoliu.
Kaip matyti  i§  represiniu  strukttiru  dokumenti!, vien per paskutiniaja  1944  in.

gruodzio  men.  dekada,  vykdant  karin?  6ekistine  operacijq,  reprcsin6s  strukttiros
patyr6 tokius nuostolius:  buvo nukauti 4 ir suzeisti 5  VRLK-VSLK darbuotojai;
nukauti  25  ir suzcisti  53  VRLK kariuomen6s kareiviai ir kfirininkai  bei nukauti  2
naikintoju batalionu kovotojai.  Tie, patys §altjniai teigia, kad per tQ pati laikotarpi
buvo  nukauti  985  „ginkluoto  pogrindzio"  kovotojai3t'.

§iojc  kovoje  kol  kas  nugal6toju  nebuvo.  Dar lauk6  i]gi  ir kruvini  mti5iai.
1944-1945 in. Ziemos Sal6iai, sniegas ti-ukd6 manevi.uoti VRLK kariniams da-

1iniams, tod61 nebuvo ir norimu rezultatt!. Be to, Lietuvojc dislokuoti VRLK kari-
niai daliniai,  daugiausia suformuoti ir atvyk? i§ pictiniu TSRS rajomi,  nebuvo rei-
kiamai pasirenge vykdyti baudziamztsias akcijas Ziemos sz!lygomis, ypa6 mi5kinguose
rajonuose. Tzi Ziema Lietuvoje VRLK kariniai daliniai tan tikru mastu susidtir6 su
1939-1940  in.  „suomi§kuoju"  variantu.

Zicma nebuvo pa]ankus metas ir ginkluoto pasiprie§inimo btii-iams. Kovotojai taip

pat buvo  linke Zicma praleisti mi§kuose  Zemin6se  ar tikininku  sodybose  irengtose
sl6ptuv6se. I§kilo sunkumu apsirtipinant maistu. Partizanai nebuvo kaip rcikiant pa-
sireng?  koviniams veiksmams Ziemos  salygomis.  Tai  buvo ju  pirmoji  kovos Ziema.

I.3  oficialil!  baudziamuju  organi!  dokumentu  matyti,  jog  VRLK  kariuomen6s
daliniai,   1944  in.  atvyk?  i  Lietuv€t,  sistemingai  ir  metodiL€kai  s]opino  partizanini

pasiprie5inima kra§tc. Per ti! metu antr{ruj pusmeti jie sureng6 870 kariniu 6ekistinii}
operaciju, kuriu metu sunaikino 134 btirius ir grupes. nukov6 2436 partizanus. Nors
Sic  duomcnys  gali  briti  gerokai  padidinti  (karo  metais  prieL§o  nuostoliai  paprastai
visada  didinami),  ta6iau jie  leidzia  susidaryti  bendra vaizd€t.

1§  tu  pa6iu  dokumentl| Zinomi  ir kitos pus6s  (pirmiausia pa6iu baud6ju)  nuos-
tolitii. Grafoje „Mtisii nuostoliai nuo banditinit! grupiu veiklos" nurodoma, kad 1944
in. Zuvo iL3 viso 582 Zmon6s, i§ jii: „partinio-tarybinio aktyvo" -253, VRLK-VSLK
darbuotoju -35, kareiviu -45, valstie5iu, darbininku, tarnautojL! -249. Grafoje
„Mt-isi! nuostoliai vykdant karines 5ekistines operacijas" nurodoma: Zuvo i5 viso 93
Zmon6s, i§ ju: VRLK-VSLK darbuotoju -18, kareiviu -47, „naikintoji!" -13,
„partinio-tarybinio  aktyvo"  -  15Jt'.

Nors frontas jau pasitrauke uZ  Respublikos ribu, ta6iau kraujas tebesiliejo Lic-
tuvos Zem6je.

Abi  pusCs  kaup6 j6gas  bfisimiems  1945  in.  pavasario  ir vasaros  mtiL€iams.
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1945 in. vasaros baudziamoji operacija

Vyi.iausioji TSRS VRLK ir VSLK vadovybe, rengdama slopinimo akcijas, kas-
kart siusdavo savo atstovus, kurie vietoje kontroliavo, kaip vykdomi priimti say.un-

giniai nutarimai, ir kartu tiesiogiai vadovavo baudziamosioms operacijoms. Ne i§-
imtis buvo ir 1945 in. vasara, kai i Lietuva atvyko du TSRS VRLK ir VSLK pava-
duotoju rango pareigtinai.

Kaip jau buvo min6ta, TSRS vidaus reikalu liaudies komisaro 4-asis pavaduo-
tojas generolas pulkininkas Arkadijus Apolonovas buvo kartu ir vyriausias VRLK
sistemai priklausiusios kariuomen6s vir5ininkas. Jis tiesiogiai pats dalyvaudavo ten,
kur btidavo sutelkiama daug VRLK kariuomen6s, kur, sprendziant saugumo orga-
nams ke]iamus  uzdavinius,  svarbiausias vaidmuo  tekdavo kariniams  daliniams, ju

vykdomoms operacijoms.
TSRS valstyb6s saugumo liaudies komisaro pavaduotojas valstyb6s saugumo 2-

ojo rango komisaras Bogdanas Kobulovas, kaip ir Vladimiras Dekanozovas, gerai

pazinojo L. Berija, nes jie kartu dirbo  Gruzijoje.  I§keltas L.  Berijos, jis sulauk6 jo
likimo - abu kartu buvo nuteisti ir su§audyti.

Kadangi TSRS-Vokietijos karo veiksmai pasibaig6, VRLK-VSLK vadovai tu-
rejo galimybe mesti papildomas j6gas ir i§bandyti nauja taktika kovojant su parti-
zanais Lietuvoje. Juo labiau kad saugumo organu disponuojamuose dokumentuose
buvo uzfiksuota, jog „/.../ naujo karo kilimo atveju ginkluotas pogrindis organizuos
sukilima Raudonosios armijos uznugaryje"4t.

1945 in. geguz6s men. saugumo organai prad6jo rengtis eilinei kovos su Lietu-
vos tautiniu ginkluotu pasiprie§inimu kampanijai.

Geguz6s  men.  pabaigoje  i  Vilniu  atvyksta  A.  Apolonovas  ir  8.  Kobulovas  su
savo aparato darbuotojais. Susipazin? su esama pad6timi, birzelio 4 d. jie parengia
L.  Berijai  tarnybini prane§ima  „Apie priemones  stiprinant  kova  su  banditizmu  ir
antitarybiniu pogrindziu Lietuvos TSR"42, kurio pagrindu rengiamas smulkus bdsi-
mosios operacijos planas. Ji pasira§o A. Apolonovas, 8. Kobulovas ir I. Tka6enka.

Min6tame dokumente nurodoma, jog „/.../ siekiant sustiprinti kova su ginkluotu

pogrindziu  ir  geriau  koordinuoti  VRLK  kariniu  daliniu  veiksmus,  visa  Lietuvos
teritorija  nuo  birzelio  1  d.  suskirstyta  i  7  operatyvinius  sektorius.  Jiems  paskirti
vir§ininkai:

1.  Klaip6dos  (Klaip6dos  kra§tas,  Kretingos  ir  Taurag6s  aps.)  vir5ininkas  -
VRLK 95  pasienio bririo vadas pulkininkas Skorodumovas;  2.  Marijampol6s  (Sa-
kiu, Vilkavi§kio, Marijampol6s ir Lazd`iju aps.) - TSRS VRLK Lietuvos pasienio
apygardos  vir§ininkas  generolas  majoras  By6kovskis;  3.  §iauliu  (Siauliu,  Tel5iu  ir
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Mazeikiu  aps.)  -  TSRS  Gynybos  liaudies  komisariato  armijos  kontrzvalgybos
„Smer§" valdybos vir§ininkas pulkininkas Kurovas; 4.  Pancvezio  (Panev6Zio, Birzu
ir Roki`¥kio aps.) -TSRS VRLK Vyriausiosios kovos su banditizmu valdybos sky-
riaus vir§ininkas papulkininkis Karlinas;  5.  Kauno  (Kauno in.,  Kauno,  Raseiniu ir
K6dainiu aps.) - Lietuvos TSR valstyb6s saugumo liaudies komisaro pavaduoto-

jas  pulkininkas  Veselovas;  6.  Utenos  (Utenos,  Zarasu,  Sven6ioniu  ir  Ukmcrg6s
aps.)  -  Lietuvos TSR vidaus  rcikalu  liaudies  komisaro  pavaduotojas,  komisaras
Kapralovas;  7. Vilniaus  (Vilniaus in.,  Vilniaus, Traku  ir Alytaus  aps.) - Lietuvos
TSR VSLK 2-os valdybos vir5ininkas,  papulkininkis  Rudyko /.../"4j.

Operatyviniu  scktoriu  vir5ininkams  opcracijos  metu  tapo  pavaldtis  konkrc6iai
apibr6Ztoje teritorijoje veike vietiniai VRLK-VSLK organai bei komandiruoti opc-
ratyviniai darbuotojai, o operatyviniu pozitiriu -ir sektoriaus teritoi.ijoje disloku(+
ti VRLK kariniai daliniai.

Rengiantis  operacijai,  buvo  perdislokuojami  ir  VRLK vidfius  bei  pasienio  ka-
riuomen6s daliniai, esantys Lietuvos VRLK dispozicijoje. Pirmiausia buvo nutarta

po viena  VRLK pulka  priskirti kiekvienam  operatyviniam  sektoriui.  Prie  Siauliu
sektoriaus buvo priskirtas 261 p., Panevezio -25, Kauno ~ 298, Utenos ~ 137,
Vilniaus - 266 p.  (Marijampolejc  ir Klaip6doje  nuolat stov6jo  94 ir 95  pasienio

pulkai. -H.Li.).  Kiti -12,130 ir 220 -pasienio pulkai kartu su i§formuojama
Leningrado t`ronto VRLK uznugario apsaugos kariuomen6s va]dyba (vii-5ininkas ~

generolas majoras 8. Azyzovas) tur6jo sudaryti paslankia taktiniu poziririu opera-
tyvin?  grup?.  Si  karin6  formuot6  pagal  i§  anksto  parengta.  plana  tur6jo  vykdyti
karines 6ekistines operacijas ivairiuose operatyviniuose sektoriuose: ivykdzius bau-
dziamcisias akcijas viename sektoriuje, ji galejo briti permetama i kita44.

Atrodo,  kad  VRLK kariniu  daliniu vykdyti  numatytai  operacijai - skersai  ir
i§ilgai i§§ukuoti mi§kus, i§kr6sti sodybas - tur6jo pakakti, turinL galvoje tokia pa-
lyginti  nedidel?  Lietuvos  teritorijq.  Ta6iau  Maskvos  rcpresiniu  organu  vadovyb6
mane kitaip. Juk §i karta buvo keliamas uzdavinys (ir tikimasi) galutinai likviduoti

partizanini jud6jima.
Kad planuojama operacija vyktu kuo sekmingiau, buvo nutarta laikinai, vienam

m6nesiui, pervesti i Lietuva tris pulkus i5 Rytu Prrisijoje dislokuotu devyniu VRLK
kariuomenes pulku, kurie, kaip nurodoma dokumcnte, „/.../ turint galvoje, kad Rylti
Prtisijoje i5 esm6s n6ra aktyvaus antitarybinio pasiprie§inimo, kurio slopinimui btitu
reikalingas toks kariuomen6s kiekis"J5. Apskritai §ioje operacijoje dalyvavo 20 VRLK

ivairiu kariuomen6s pulku..
Kad saugumo organu ir VRLK kariuomen6s daliniai btitu manevringesni, nutar-

ta pra§yti Raudonosios armijos uznugario vir§ininko (generolo pulkininko N. Chru-
liovo) priskirti prie Lietuvos vidaus reikalu liaudies komisariato dviem m6nesiams
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atskira autobatalionc| (450-500 maL¥inu) ir apr[ipinti ji kuru, turint galvoje 5 uzpil-
dymus  kicLIvienai  ma§inai  per m6nesi4t'.

Kelis  5io  priemoniu  plano  punktus,  mtisu  manymu,  tikslinga  pateikti  cloku-
menta|iai47.

.Visi§kai slaptai
TSRS vidaus rcikalu  liaudies  komisarui
Valstyb6s  saugumo generaliniam komisarui
draugui Berijai lj.P.

/.../  Vykdant  Jtisu  nurodymus  likviduoti  Lietuvoje  antitarybini  pogrindi  ir  jo

ginkluotas  gaujas,  organizuoti  §ias  priemones /.../:
6.  Siekiant  i§ai§kinti  veikian6iu  gauju  dislokacija.  ji±  vadeivas  ir  maLerialincs

technines bazes, i§ TSRS VSLK 4-osios valdybos darbuotoju ir Ypatingosios paskir-
tics pulko organizuoti tris operatyvinius  70-80 Zmoniu btirius, kiekvienam ju su-
ktirus legendas,  kad tai antitarybin6s formuot6s.

7.  Vienu  metu  su gauju likvidavimo  operacija atlikti:
a) suimti apie 2500 aktyviu antitarybiniu elementi!, kuric jau uzfiksuoti Lietuvos

TSR VRLK-VSLK agenttiriniuose tyrimuose ir tardymo bylose;
b) organizuoti ir vykdyti vokie6iu §nipu. pogrindinil| ol.ganizaciju vadovu, esan-

Ciu nclegalioje pad6tyje, ir aktyviu voki§kuju okupantu pagalbininkl!, besislapstan-
6iu nuo valdzios organu, paie5kci ir suemima;

c)  i§tremti  i§  Lietuvos  veikian6iu  gauju  vadu  ir  aktyviu  dalyviu,  Pogrindiniu
organizaciju,  esan6iu nelcgalioje  pad6tyje, vadl| ir aktyviu dalyviu, vokie6iu Linipu,
T6vyn6s  i§davikL!  ir  aktyviii  i§daviki!,  besislapstan6iu  nuo  valdzios  organu,  ai.ba
VRLK-VSLK represuotu, §eimu narius - bendras skai6ius iki 20 000.

8. Darbui tarp asmenii, kurie vengia stoti i Raudonajq armija arba dezertyravo
komandiruoti vienam m6nesiui Lictuvos TSR VRKL dispozicijon buvusi Lietuvos
karo ministra Raudonosios ai.mijos generolti leitenanta Vitkauska ir generolci ma-

y

jor€}  Cepa„  dirban6ius  d6stytojais  MasLIVoje,  Raudonosios  armijos  auk§tojoje kari-
n6je akademijoje /.../

TSRS valstyb6s  saugumo liaudies komisaro pavaduot-ojas 2-ojo  rango  komisa-
ras  (8.  Kobulovas);

TSRS vidaus  reikalu  liaudies komisaro pavaduotojas genei-olas pulkininkas

(A. Apolonovas);
TSRS VRLK-VSLK igaliotinis Lietuvai valstyb6s saugumo komisaras

(I.  Tka6enka)".
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Keletas pastabu d61 pateikto dokumento 6-8 punktu. Operatyvin6s grup6s bu-
vo suformuotos. Ju veiklos nu§vietimas - atskiro straipsnio tema. Lietuvos gyven-
tojai  buvo  prad6ti  tremti  1945  in.  Iiepos  17  d.,  remiantis  L.  Berijos  1945  06  16
telegrafiniu potvarkiu Nr.  32348.  Bet ne taip,  kaip buvo pageidaujama minimame
dokumente. Kol kas buvo tremiama, vadovaujantis dar 1944 in. pabaigoje S. Krug-
1ovo  pateiktu  ir kick pakoreguotu  pasitilymu  - vidutini§kai  po  30-50  §eimu  i§
kiekvienos apskrities. Tuo tarpu 8. Kobulovo, A. Apolonovo ir I. Tka6enkos pasiti-
lymas pradeti prakti§kai masini gyventoju tr6mima buvo igyvendintas  1948 in.  ge-

guz6s m6nesi.
Ar buvo  tuo  metu  i  Lietuva  atvyk?  generolai  V.  Vitkauskas  ir A.  ¢epas  ir  ar

buvo jie panaudoti VRLK-VSLK organu tikslams, nustatyti nepavyko.
Be to, siekiant aktyviau telkti agenttirin? medziaga, spar6iau ja analiti§kai apdo-

roti ir apskritai aktyvinti ir pl6sti agenttirini darba Lietuvos pasiprie5inimo jud6ji-
me, Vilniuje 8. Kobulovo ir A. Apolonovo §tabe buvo sudarytos penkios operaty-
vin6s grup6s: lietuviu pogrindzio agenttiriniai tyrimai; lenku pogrindzio agentririniai
tyrimai;  kataliku  dvasininkijos  agenttiriniai tyrimai;  nelegalu paie§ka;  tardymas49.

Birzelio 1 d. operatyviniu sektoriu vir§ininkai prad6jo eiti savo pareigas. Birzelio
10 d. Vilniuje, Kaune ir Siauliuose buvo surengti zoniniai VRLK-VSLK apskri6iu
ir vals6iu vadovaujan6iu operatyviniu darbuotoju pasitarimai5t'.  Birzelio  15  d. buvo
organizuotas antrasis operatyviniu sektoriu vir5ininky pasitarimas, kurio metu buvo
aptarti dvieju savai6iu veiklos rezultatai, i§klausyti VRLK kariuomen6s daliniu va-
du prane5imai ir numatyti tolesn6s veiklos uzdaviniai.

Nors operacija buvo numatyta prad6ti birzelio 10 d., ta6iau VRLK kariuomen6s
daliniai pajudejo i jiems numatytas dislokacijos vietas jau birzelio pirmomis dieno-
mis.  Nuo  birzelio  1  d.  L.  Berija  kas  10  dienu,  o  prasid6jus  operacijai  -  kas  5
dienos, buvo informuojamas apie jos eiga. Pati operacija tur6jo btiti atlikta per du
m6nesius  (birzelio-liepos  men.)51,  ta6iau  d6l  visokiu  komplikaciju  t?s6si  dar  ir
rugpjti6io men., kai 8.  Kobulovas  ir A.  Apolonovas jau buvo  i§vyk?  i§  Lietuvos.

Rengiantis operacijai ir nuo pirm".u jos vykdymo dienu prasid6jo inirtinga kova
tarp partizanu btiriu ir VRLK kariuomen6s daliniu. Mes neturime galimybiu Siame
straipsnyje  smulkiau  i§analizuoti  visus  L.  Berijai  pateiktose  ataskaitose,  kituose
i§likusiuose dokumentuose bei literattiroje uzfiksuotus VRLK kariniu daliniu kau-
tyniu, susidtirimu su partizanu btiriais  1945 in. vasaros operacijos metu faktus. Tai

platesn6s studijos objektas. Pateiksime tik pora istrauku i§ birzelio  17 d. L. Berijai
pasiusto tarnybinio prane§imo apie operacijos birzelio 10-15 d. rezultatus. Doku-
mente ra§oma:

„/.../  Per  pra6jusi  penkiadieni  ivykdytos  125  karin6s  6ekistin6s  operacijos,  ku-
riu  metu  buvo  likviduota  17  banditu  grupiu.  Ju  metu  nukauta  217  banditl!,  pa-
imta gyvu - 329 Zmones.
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/.../  Operacijos  metu  paimta  ginklu:  minosvaidzii!  -  1,  sunkii!ju  ir  rankinit!
kulkosvaidziu - 39, automatu - 57, §autuvu ir pistoletu - 326, granati[ - 284,
5oviniu - 64 770, sprogmenu - 120 kg.

Be  to,  likviduojant  banditu  gaujas,  paimta:  radijo  siustuvu  -  1,  radijo  imtu-
Vu - 1,  ra§omoji ma5ine|e _ 1"52.

Apie savo patirtus nuostolius §iame prane§ime baud6jai neraso. Ju, be abejones,
btita taip pat nemazu.

Yra i§likusi pazyma apie apskritai 1945 in. represiniu struktriru patirtus gyvosios

j6gos nuostolius tick kasdieniniame darbe, tick ir kariniu 6ekistiniu operaciju metu.
1§ jos matyti, kad pirmuoju atveju Zuvo 85 VRLK-VSLK darbuotojai ir 129 karei-
viai, o surengtu kariniu 6ekistiniu operaciju metu nukauti 53 VRLK-VSLK dar-
buotojai  ir  232  kareiviai53.

Stai  tokiame  politin6s  ir  ginkluotos  kovos  fone,  vykstant  nelygiai  kovai  tarp
baudeju ir partizanu, baigiasi pirmasis (vykes Antrojo pasaulinio karo pabaigoje) ir

prasideda antrasis pokarinis kovos laikotarpis.
Mtisu jau  min6tame  1945  in.  birzelio  17  d.  prane§ime  L.  Berijai  susiklos6iusi

situacija Lietuvoje apibtidinama taip: „/.../ Tikslinga padym6ti, kad, nepaisant mtisu

vykdomu priemoniu stiprinant kova su antitarybiniu pogrindziu Lietuvoje ir jo gin-
kluotomis gaujomis, 1ietuvi§kojo pogrindzio ir „LLA" banditiniu grupiu aktyvumas
toliau  tebeauga /.../"54.

Politin6  situacija,  susiklos6iusi  Lietuvoje  pasibaigus Antrajam pasauliniam ka-
rui, skyr6si nuo Latvijos ir Estijos. Tai k616 didziuli nepasitenkinima Tarybu Say.un-

gos vadovybei.  1945 in. birzelio 20 d. M. Suslovas pasiunt6 prane3ima VKP(b) CK
sekretoriatui apie jo vadovaujamo VKP(b)  CK biuro Lietuvai veikla55.

Nutarta i5klausyti A. Snie6kaus prane5ima apie politine pad6ti Lietuvoje. Rug-

pjti6io 15 d. VKP(b) CK, i§klauses A. Snie6kaus prane§ima, pri6m6 nutarima „Apie
Lietuvos KP(b)  CK trtikumus ir klaidas vadovaujant partiniam ir politiniam  dar-
bui"56.

Sis  partinis  dokumentas  kartu  buvo  direktyvinis  nurodymas  ir respublikinems
represinems strukttiroms pl6sti kova pries tautini pasiprie5inima, jo ginkluotus bti-
rius,  slaptas  antitarybines organizacijas.

I§vados

1.  Antrojo  pasaulinio  karo  pabaigoje  TSRS  VRLK-VSLK  vadovyb6  dispo-
nuojamos kariuomen6s paj6gomis organizavo 3 karines 6ekistines operacijas, siek-
dama likviduoti ginkluota pasipriesinima Lietuvoje. Pirmajai operacijai -1944 in.
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rugsejis  - vadovavo  TSRS  VRLK pavaduotojas  I.  Serovas;  antrajai  -  1944  in.

gruodis - TSRS VRLK pirmasis pavaduotojas S. Kruglovas;  [re6iajai - 1945 in.
birze]is-rugpjtitis  -  TSRS  VSLK  pavaduotojas  8.  Kobulovas  ir  TSRS  VRLK

pavaduotojas A. Apolonovas.
2. Aptariamu laikotarpiu centriniams ir vietiniams represiniams organams, TSRS

VRLK kariniams daliniams dar nepavyko igyvendinti uzsibr6Zto strateginio uzdavi-
nio - nuslopinti pasiprie5inimci ir „ginkluoto pogrindzio" veikla Lictuvoje.

3. Pateikti faktai ir dokumentai leidzia padaryti svarbia iL5vadci, kad TSRS VRLK
kariuomen6  ir  represin6s  strukttiros  buvo  vienintel6  reali  j6ga,  kuria  gal6jo  tuo
metu remtis centriniai ir respublikiniai tar.ybiniai valdzjos organai rcsovietizuojant
Lietuv`1.

4.  1945  in.  Lietuvoje  susidar6 paradoksali situacija.  Partizanu btiriu kova,  anti-
tarybinio  pasiprie3inimo  nemaz6jimas  skatino  represinius  organus  didinti  VRLK
kariuomenes  ir  baudziamuju  operacijti  kieki.  Savo  ruoztu  del  ivairit!  rcpresiniu
struktnn! baudziamuju akcijL! (nu§auti partizanai, ju lavonu isniekinimai, gyventoju
su6mimai, parodomieji teismai, gyventoju tr6mimai) partizanu gretas nuolat papi]-
dydavo nauji kovotojai.
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Summary

HENRIKAS   SADZIUS

MILITARY-CZECHIST  OPERATIONS  OF THE  USSR NKVD-NKGB ARMY IN  LITHUANIA AT
THE END  OF WORLD  WAR 11

At  the  end  of World  War 11  the  governing body of NKVD-NKGB  of the  USSR with  the  help
of  armed  forces  which  were  at  their  disposition  organized  3  military-czechist  operations  aimecl  at
liquidation of armed resistance in Lithuania. The first operation -September of 1944 -was headed
by deputy of NKVD of the USSR. S. Kruglov, second -December of 1944 -first deputy S. Kruglov,
third - June-July of 1945 - deputy of NKGB of the  USSR 8.  Kobulov  and  deputy of NKVD  of
the USSR A. Apolonov. By that time central and local repressive organs, units of NKVD of the USSR,
had not yet managed to complete the strategical task -to oppress the resistance  and armed underg-
round  activity  in  Lithuania.
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The presented facts and documents allow to come to a general conclusion that the army o±` NKVD
of  the  USSR  and  repressive  structures  representecl  the  only  real  force  on  which  the  central  ancl
republican  bodies  of  Soviet  power  could  lean  while  implementig  the  resovietization  o±`  Lithuania.
Struggle  of  underground  armed  units  and  persisting  anti-Soviet  resistance  induced  the  repres`sive
organs to increase in Lithuania the number of military-czechist operations carried out by NKVD army
and  security organs.  In  its  own turn,  punitive  actions  (killing of partisans,  outrage  upon their bodies,
arrests of population, deportations, demonstration trials, etc.) replenished the ranks of armed underg-
rouncl  fighters.


