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HENRIKAS   SADZIUS

VKP(B) CK LIETUVOS BIURO VEIKLA 0RGANIZUOJANT TAUTINIO
PASIPRIE§INIMO SLOPINIMA

Ivadas

Nepriklausomyb6s  metai  paskatino  istorikus  naujai  pazvelgti  i  daugeli  mtisu
tautos istorijos atkarpu, tarp ju ir i sovietinio laikotarpio istorija.

I§ejusiose monografijose,  straipsniu rinkiniuose,  moksliniuose Zurnaluose ryz-
tingai atsisakoma praeityje marksistines istoriografijos itakoje suformuotu dogma-
ti5ku pseudokonstrukciju, teiginiu, sayoku. 0 del sovietinio laikotarpio istorijos, tai
Cia  pirmiausia  detaliai  analizuojami,  nors  neretai  ir  Zinomi,  bet  didzia  dalimi  iki
Tautos Atgimimo nuslepti faktai, kurie prie§taravo ano meto oficialiajai nuomonei.

Naujausiutu laiky Lietuvos istorijos tyrin6tojai jau nemazai padare nuiviesdami
stalininio rezimo, naciu okupacijos metais ivykdytus masinius Lietuvos gyventoju nai-
kinimus,  tremimus. Apie kai kuriu represiniu struktdru  (NKVD-NKGB Zinybu, vi-
daus ir pasienio kariuomenes) veikla slopinant tautini pasiprie§inima nemazai rafyta,
bet dar gana miglotai aptariama kitu instituciju (prokurathros, karo tribunolu), taip pat
vykdiiusiu slopinimo funkcijas, vieta ir vaidmuo. Mazai kas nauja pasakyta ir vadovau-
jan6iu to meto politiniv instituciju, ju poveikio Respublikos sovietizacijai klausimu.

Ka mes iki  §iu  dienu Zinojome  apie VKP(b)  CK Lietuvos biuro veikla  1944-
1947 metais? Ar buvo istorineje literatdroje specialiai Sis klausimas pla6iau nagri-
n6jamas? Glaustai prisiminkime, kas jau buvo padaryta praeity.

Sovietineje istoriografijoje §ios politikos partines institucijos reikalingumu ir bdti-
numu netgi nebuvo dristama abejoti. Tai buvo vienas is daugelio sovietines istoriogra-
fijos §tampu, stereotipu, i§ankstiniu dar satungines istoriografijos suformuluotu sche-
mu, mechani§kai perkeltu ir nediskutuoting istoriky mokslinio darbo metodikoje vi-
sose respublikose. Vietose taip pat buvo naudojami tik tie 5altiniai, kurie patvirtinda-
vo §ios institucijos reik§me, o jai prie§taraujantys -  ignoruojami arba nutylimi.
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Ir lietuviu sovietineje istoriografijoje VKP(b) CK Lietuvos biuro ikdrimo prie-
Zastis,  jo  veikla  ir  vaidmuo  buvo  ai§kinami  vienareik§mi5kai.  Tradicin6,  pozityvi
nuostata §iuo klausimu buvo uzfiksuota tick akademiniuose Lietuvos istorijos dar-
buose], tick Lietuvos komunistu partijos istorijos vadoveliuose2. Ir Sis desimtme6ius
nusistovejes ktirybine minti kaust?s  stereotipas  su mazomis  i5imtimis keliavo  res-
publikoje i§ vieno vadovelio, monografijos, straipsnio i kita.Y

Si klausima naujomis istorinemis salygomis pirmieji emesi ai§kinti ir tikslinti is-
torikai V. Tininis3, E. Grunskis4. Ju darbuose jau rei§kiami kai kurie nauji sampro-
tavimai,   vertinimai.   Ta6iau   remdamiesi   vien   archyviniu   §altiniu   nuotrupomis
(VKP(b) CK Lietuvos biuro archyvas, biura likvidavus, buvo i§veztas i Maskva)  ir
periodine spauda, o nesusipazine su §ios institucijos archyvine medziaga, jie negale-
jo pateikti i§samesnes analizes. Be to, jie ir nekele sau tokio uzdavinio. Neseniai i§-
ejusioje  monografijoje  A.  Anu§auskas  nu§vie6ia  kai  kuria  §ios  institucijos  veikla,
daugiausia remdamasis buvusio KGB archyvo medziaga5.

Taigi anks6iau, remdamiesi vien archyvines medziagos, saugomos Lietuvos ar-
chyvuose, nuotrupomis, matyt, Sia problema ir btitume baig? aptarin6ti. Ta6iau da-
bar, disponuodami §ios sovietin6s politin6s institucijos Maskvoje i§likusia archyvine
medgiaga, galime testi ir gilinti 5ios problemos tyrinejima nauju lygiu.

Siame straipsnyje mes aptarsime tik pirmaji VKP(b) CK Lietuvos biuro veiklos
laikotarpi (1944 in. Iapkritis -   1946 in. vasaris), kai jam vadovavo M. Suslovas. Be
to, pla6iau paliesime tik jo veikla, pirmiausia nukreipta i tautinio pasiprie5inimo so-
vietizacijai slopinima.

VKP(b) CK Lietuvos biuro posedziai, pasitarimai, nutarimai

VKP(b) CK Lietuvos biuro rankose aptariamuoju laikotarpiu buvo sutelkta vi-
sa reali politin6 valdzia respublikoje. Be jo Zinios ir i§ankstinio aprobavimo LKP(b)
CK biuras,  LKT,  AT prezidiumas  negal6jo  savaranki§kai  spr?sti  svarbiausiu  res-
publikos ekonominio, kulttirinio, politinio gyvenimo klausimu. Visi tuo metu ivyk?

\    Lietuvos TSR istorija.1940:19_58 netai Y.L+n_.rye, t. 4,19rl2., Plcmopun AunoBCKoti  CCP,  C  gpeB-

Heriurux BpeMeH  go  HQLL[L[x gHeti,  BH^LHroc,   1978,
2   Lietuvti± Komunisf.Li±arti|!os istorijos_ apybraiza, t. 3..1940-1959, V.i+n.ms, \985., HocmpoeHue  co-

Liua^u3Ma  a  CoBemcKofi  ITpu6anlnuKe..  HcmopuuecKuti  onbiln KOMnapmuu  ^umBbL,  ^dmBuu,  3c-
moHL[L[,  PHra,   1982;  ir kt.

3 V. T i  n  i n  i s,  Gr6smingas  Maskvos irankis, Po/i.fi.k¢,  1990,  Nr.  22-24;  V.  T i  n  i  n  i  s, Sov!.cf;.ng

Lietuvairjosveikyai.1940-1991m.,V.ilhiNIs,1994.,V.I.ininis,Snie6kus.33metaivcklzioje,V.Lhiins,1965.
4  E. G r u n s k i s, Lietuvos „vicegubernatoriaus" karjeros Zlugimas, G!.#.fasis frusYf4Ls`,   199110 31-11 (X5.

S   A. A n u Vs a u s k aL s, Lietuviu tautos sovietinis naikinima`s 1940-1958 metals, VI+nits.1996.
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Lietuvos  KP(b)  CK plenumai, ju vedimas  ir  priimamos  rezoliucijos,  svarbesnieji
LKP(b) CK biuro posedziu nutarimai i§ pradziu buvo aptariami VKP(b) CK Lietu-
vos biuro posedziuose.  Biuro priimtus nutarimus vykdyti prakti5kai buvo privalo-
ma,  nes  juos  rengiant  biuro  aparato  darbuotojai  konsultavosi  su  atitinkamais
VKP(b) CK aparato skyriais.

Nors, kaip mineta, §iame straipsnyje nuiviesime tik viena is VKP(b) CK Lietu-
vos biuro veiklos kryp6iu, ta6iau, matyt, tikslinga kick pla6iau apsistoti ties pirmuo-
ju Biuro protokolu bei aptarti nutarimu organizavimo ir pri6mimo mechanizma.

VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmasis pos6dis ivyko  1944 in. gruodzio 21 d.6 (Zr.
1 prieda). Siame pos6dyje, be Biuro nariu M. Suslovo, F. Kovaliovo, I. Tka6enkos,
A. Snie6kaus, M. Gedvilo, dalyvavo: V. Niunka -Lietuvos KP(b) CK antrasis sek-
retorius, V. Pisarevas -VKP(b) CK Lietuvos biuro sekretoriaus vedejas ir 8. Bara-
nauskas - Lietuvos  KP(b)  CK Zemes  dkio  skyriaus ved6jas.  Reikia  pridurti,  kad
kviestiniu i Biuro pos6dzius skai6ius nebuvo pastovus. Ju gal6jo btiti ir keli, ir kelio-
lika. Tai pirmiausia priklaus6 nuo rengiamo klausimo sud6tingumo,  aktualumo ir
Pan.

Pvz.,  1945 in.  sausio 24 d.  Biuro pos6dyje  (protokolas Nr.  3)7 svarstant dieno-
tvark6s klausima ,,Del lenku tautyb6s pilie6iu evakuacijos i§ Lietuvos SSR i Lenkija
ir lietuviu tautybes pilie6iu is Lenkijos i Lietuvos SSR" dalyvavo: VKP(b) CK Lie-
tuvos  biuro  nariai  Suslovas,  Kovaliovas,  Gedvilas;  Rodionovas  (SSSR  NKVD-
NKGB  igaliotinis Lietuvos  SSR);  Isa6enka  (Lietuvos KP(b)  CK antrasis  sekreto-
rius); Preik§as (Lietuvos KP(b) CK sekretorius propagandai ir agitacijai); Paleckis
(Lietuvos SSR Auk§6iausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas); Guzevi6ius (Lie-
tuvos SSR VSL komisaras), Barta5itinas (Lietuvos SSR VRL komisaras); Rudako-
vas (Lietuvos SSR VSL komisaro pavaduotojas);  Cizikovas (SSSR NKVD Vyriau-
siosios milijos valdybos pasu skyriaus vir5ininko pavaduotojas); Makarovas (Lietu-
vos SSR NKVD Milicijos valdybos pasu skyriaus vir5ininkas);  Mickevi6ius  (Lietu-
vos SSR Vyriausiasis atstovas lenky repatriacijai i§ Lietuvos); Kundrotas (vyr. iga-
liotinis  lietuviu  evakuacijai  is  Lenkijos);  Fedorovi6ius  (Lietuvos  KP(b)  Vilniaus
miesto komiteto sekretorius); Suchininas, Teterevas, Ogurcovas (VKP(b) CK Lie-
tuvos biuro darbuotojai).

Diskusijose dalyvaujan6iu skai6ius nebuvo apibr6Ztas, ta6iau pagal nusistoveju-
sia tvarka prie§paskutinis neretai kalbedavo A. Snie6kus, o diskusijas visada uzbaig-
davo M. Suslovas.

Ta6iau grizkime  prie VKP(b)  CK Lietuvos biuro  pirmojo  pos6dzio,  kuriame
svarstytas klausimas „D6l priemoniu ivykdant istatyma d6l vokie6iu okupacijos pa-

6  VKP(b) CK Lietuvos biuro pos6dzio protokolas Nr.1, JtwsJjas "awj¢wsj.as j.sforzJ.as ¢rcfryw.#j.# do-

kumentu saugojimo ir tyrimo centras (to\£an -RADC), i. 597, ap.1, b.1,1.1.
7  VKP(b) CK Lietuvos biuro pos6dzio protokolas Nr. 3, § 2, ten pat,I. 31-34.
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sekmiu likvidavimo Zem6s tikyje". Siandien galima tik sp6lioti, kod6l buvo pasirink-
tas pirmuoju btitent Sis klausimas, juolab kad dabar jau Zinome, jog tuo metu po vi-
sa Lietuva jau siautejo S. Kruglovo vadovaujamos baudziamosios karines 6ekistin6s
operacijos daliniai.  Be to, Sis pos6dis vyko pries Lietuvos KP(b)  CK IV plenuma
(1944 12 27-30), kuris svarste klausima ,,D6l VKP(b) CK 1944 in. spalio 30 d. nuta-
rimo „Apie Lietuvos TSR partines organizacijos darbo trtikumus ir uzdavinius poli-
tinio darbo srityje"8.

Ta6iau, kita vertus, pirmaisiais pokario metais (1944-1947) svarbiausia sovieti-
nes agrarines politikos, siekusios i§pl6sti savo socialine baz?, sukir§inti individualius
valstie6ius ir parengti dirva prievartinei kolektyvizacijai, priemon6 buvo Zem6s re-
forma.  Kaip Zinia, juridini jos  pagrinda  sudar6  1944  in.  rugpjd6io  30  d.  Lietuvos
TSR Auk§6iausiosios Tarybos Ill sesijoje priimtas istatymas ,,D6l vokie6iu okupaci-
jos padariniu Zemes tikyje likvidavimo"9. Nors jame buvo kalbama apie 1940 in. be-
Zemiams  ir  mazazemiams  i§dalytos  Zemes  grazinima,  ta6iau  i§  tikrngju  prasid6jo
nauja, kur kas radikalesne reforma. Krypti §ia linkme kaip tik ir dave aptariamasis
VKP(b) CK Lietuvai biuro posedis ir jane parengti dokumentai. Cituojame proto-
kolo nutarti:

<...>  1. Pritarti Lietuvos KP(b) CK ir Lietuvos SSR Liaudies Komisaru Tary-
bos  nutarimo  „Del priemoniu vykdant vokie6iu  okupacijos  padariniu likvidavimo
Zemes nkyje istatyma" projektui.

2. Siekiant organizuoti Lietuvos KP(b) CK ir Lietuvos SSR Liaudies Komisaru
Tarybos nutarimo pla6iosiose valstie6iu masese ai§kinima ir ivykdyti priemones, i§
min6to nutarimo i§einan6ias, pavesti Lietuvos KP(b) CK komandiruoti 3 savait6ms
i apskritis ir vals6ius respublikini ir apskri6iu partini ir tarybini aktyva.

3. Apie valstie6iams Zemes grazinimo atlikto darbo rezultatus  1945  in. vasario
10  d.  VKP  (b)  CK Lietuvos  biure  i§klausyti  Respublikin6s  Zemes  nkio  komisijos
prane§ima.

VKP(b) Lietuvos biuro pirmininkas

(M. Suslovas)
(Para5as) ¢¢10

Cia pla6iau nekomentuosime minimo Lietuvos KP(b) CK ir LKT nutarimo. Pa-
grindiniai jo teiginiai atsispindejo periodineje to meto spaudoje]]. Jie pla6iai buvo

8 Lietuvos Komunistu partijos (bol5eviky) Centro Komiteto IV plenumas, VThius, p. 3.
9TarybLiLietuvosvalstietija,Vhains,1979,p.75.

10  VKP(b) CK Lietuvos biuro pos6dzio protokolas Nr.1, RIDC, f. 597, ap.1, b.1,I.1-5.
1.   Lietuvos SSR Liaudies Komisaru Tarybos ir Lietuvos KP(b)  Centro Komiteto  1944 in.  gruo-

dzio men.  22 d.  nutarimas  apie priemones istatymui  „D6l vokie6iu  okupacijos padariniu Zemes tikyje
likvidavimo" vykdyti, r!.csci,194412 26.
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aptarti sovietiniu istoriky agrarininky darbuose. Ta6iau manome, kad tikslinga at-
kreipti demesi i du §io nutarimo aspektus.

Pirma,  Lietuvos  KP(b)  CK ir LKT nutarimas  ipareigojo  Respublikine  Zemes
komisija iki 1945 in. vasario  1  d. uzbaigti Zemes reforma. Ta6iau tick Sis, tick dau-
gelis kitu sovietiniais laikais rengtu planu, nutarimu bei nustatytu datu, kontroliniu
skai6iu buvo nerealtis. Kaip Zinia, ji uzsites6 iki 1947 in., nebuvo uzbaigta ir prakti5-
kai susiliejo su prasid6jusia prievartine kolektyvizacija[2.

Antras  aspektas,  kuris  tiesiogiai  susij?s  su  mdsu  straipsnyje  toliau  nagrin6ja-
mais klausimais, yra jau tuo metu prasidejes totalinis puolimas kaime pries ginkluo-
to pasiprie§inimo dalyviu §eimas. Nors min6tame dokumente apie tai dar nieko ne-
kalbama,   ta6iau   po   keliu   dienu   ivykusio   Lietuvos   KP(b)   CK   IV   plenumo
(194412  27-28)  priimtoje  rezoliucijoje jau  ra§oma:  ,,<...>  Plenumas  ipareigoja
partinius ir tarybinius organus greitai ir ryztingai vykdyti visos Zemes ir turto konfis-
kavima tuose dkiuose, kuriu §eimu nariai dalyvauja burzuazinese nacionalistinese
gaujose  <...>"13 .

Tai buvo tarsi izanga i 1945 in. vasara prasid6jusius pirmuosius Lietuvos kaimo
gyventoju - partizanu bdriu vadu, aktyviu kovotoju ir ju remeju §eimu tr6mimus.

Apie svarbesnius ivykius respublikoje M. Suslovas nedelsdamas informuodavo
Maskva, taip pat juos svarstydavo biuro pos6dziuose.

1945 in. sausio 12 d. Vilniaus gelezinkelio stotyje ivyko didele traukiniu katast-
rofa. M. Suslovas apie §i ivyki skubiai prane§6 i Maskva:

„yisi§hai slaptai
Perduota „VC"

1945 01  13 01 val.

Maskva,VKP(b)CKdrg.J.V.Stalinui    .

Prane5u apie gelezinkelio katastrofa Vilniaus stotyje.
Sausio 12 d.  16 val. 33 min. traukinys Nr. 984A 23 782 su BAS*   dkiu, 43 vago-

nu sastatas, vyko i§ Ffirtimu i Vilniaus keleiviu stoti.
Yra  daug  auku.  Kol  kas  surinkti  58  fuvusieji  ir  230  suzeistieji.  Tikslus  auku

skai6ius bus nustatytas ryta.
M. Suslovas«14

[2  Tarybu Lietuvos valstietija, p. 90.

\3 Lietuvos KomunistLi partijos (bol5sevihat) Centro Komiteto IV plenumas, p.102.

*  BAS (6oeBEle ap"^epHricKHe cHapHAEI) -  artilcrijos koviniai sviediniai.
[4  Maskva, VKP(b) CK drg. J. V. Stalinui, RIDC, f. 597, ap.1, b. 8,I. 36.

244



Jau katastrofos dienos vakare Sis klausimas buvo svarstomas VKP(b) CK Lietu-
vos biuro posedyjel5.

Ta pa6ia diena buvo sudaryta komisija avarijos priezastims i§tirti. Jai vadovavo
i5 Maskvos atvykes SSSR NKGB 3-iosios valdybos vir5ininko pavaduotojas, valsty-
b6s saugumo komisaras Klionovas.

Salia VKP(b) CK Lietuvos biuro posedziu M. Suslovas praktikavo vadinamuo-
sius  ,,Pasitarimus pas VKP(b)  CK Lietuvos biuro pirmininka".  Tokie  pasitarimai
vykdavo pries kiekviena  didesne respublikoje  organizuojama kampanija.  Pasitari-
mai taip pat tur6jo savo numeracija.  1945 in. Iiepos 21 d. ivyko VKP(b) CK Lietu-
vos biuro ir Lietuvos KP(b) CK aparato darbuotoju pasitarinas (protokolas Nr. 5) -
„Del pasiruo§imo Lietuvos KP(b) CK VI plenumui (1945 07 26-28)"t6. Pana§us pa-
sitarimas pas M.  Suslova ivyko ir 1945 in. rugpjti6io  14 d.  (protokolas Nr.  6)  „Del
LKP(b) CK VII plenumo vedimo (1949 08 23-24)"17 ir t. t.

Per tokius pasitarimus bddavo aptariami ir redaguojami nutarimu, kreipimusi
projektai, numatomi pasisakantieji, aptariami renginiu scenarijai ir pan.

VKP(b)  CK Lietuvos biuras buvo  pagrindinis  iniciatorius  rengiant ir kitus  to
meto svarbiausius politinius dokumentus, tokius kaip:  „I lietuviu tauta", paskelbta
centriniuose respublikos laikra§6iuose  1945 in. vasario  10 d .,,, Su 5aknimis i§rausi-
me  pik6iausius  lietuviu  tautos  prie5us  -  lietuvi§kai  voki§kuosius  nacionalistus"  -
1945 in. geguz6s 25  d. ir kt.  Siu ir pana§iu dokumentu projektai buvo  M.  Suslovo
redaguoti ir vizuoti]8, ju turinys ir pateikimo visuomenei formos btidavo aptariamos
biuro pos6dziuose.

1945 in. rudeni Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietu Say.ungoje, partines strukttlros
pradejo aktyviai rengtis rinkimams i SSSR Auk56iausiap.a Taryba. Spalio 13 d. buvo
paskelbti ,,Rinkimu i TSRS Auk§6iausiata Taryba nuostatai", kuriu 2 str. deklaravo,
kad  ,,<...>  visi  18  metu  sulauk? TSRS  pilie6iai,  nezitirint rasin6s  ir  tautin6s pri-
klausomyb6s, lyties, tikybos, mokslo cenzo, seslumo, socialines kilmes, turtines pa-
deties ir praeities veikimo [mano i§skirta. -   H.  S.],  turi teise dalyvauti deputatu i
TSRS Auk§6iausiaja Taryba rinkimuose  <...>"t9 . Ta6iau ir 5iuo atveju, kaip daz-
niausiai buvo stalinin6je sistemoje, bol5evikiniai teoriniai postulatai ry5kiai skyresi
nuo kasdieninio gyvenimo praktikos.

15 Apie gelezinkelio katastrofq Vilniaus stotyje,  VKP(b)  CK Lietuvos  biuro  1945  01  24 po`sedzio

protokolas Nr. 3, § 1, ten pat, b.1,I. 30-31.
16  Lictuvos KP(b) CK darbuotoju pasitarimo pas M. Suslova protokolas Nr. 5, ten pat,I. 63nd5.
17  1945 0814 pasitarimo pas M. Suslova protokolas Nr. 6, ten pat,I. 63nd5.

t8  I lietuviu tauta; Su §aknimis i§raukime pik6iausius lietuviu tautos pric5us -lietuvi§kai voki§kuo-

sius nacionalistus, RADC, f. 597, ap.1, b. 7,I.10-23, 25-31.
19  Rinkimu i TSRS Auk§6iausiay.a Taryba nuostatai, rj.cs&,19451013, Nr. 240, p.1.
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1945 in. Iapkri6io 11 d. VKP(b) CK Lietuvos biuras svarste klausima (ypatinga-
sis aplankas) ,,Del kai kuriu Lietuvos SSR gyventoju grupiu neitraukimo i rink6ju
sara5us". Biuras §iuo klausimu prieme dvieju punktu nutarima:

<...>  1.  Pateikta projekta d6l  kai kuriu Lietuvos  SSR gyventoju grupiu  ne-
itraukimo i rinkeju sara§us su posedzio metu padarytais papildymais ir pakeitimais
priimti kaip Lietuvos KP(b) CK biuro nutarima.

2. Paai§kinamali ra§ta §iuo klausimu VKP(b) CK sekretoriui drg. G. M. Malen-
kovui patvirtinti < ... > "20 .

Minimame  ra§te,  kuri  pasira§e  M.  Suslovas  ir  A.  Snie6kus,  buvo  pra§oma
G. Malenkovo pritarti sidlymui neitraukti Lietuvoje i rinkeju sara§us §ias gyventoju
grupes:  1)  naciu  okupacijos  metais  politin6se  struktdrose  dirbusius  asmenis  ir ju
§eimu narius; 2) partizanu §eimu narius; 3) pasiturin6ius dkininkus („buozes") ir ju
§eimu narius; 4) vokie6iu tautyb6s asmenis ir ju §eimas; 5) lenkus, uzsira§iusius i§-
vykti i Lenkija 21 .  Po  kurio  laiko  i§ VKP(b)  CK buvo  gautas  sutikimas  i5vardytu
grupiu asmenis neitraukti i rinkimu sara§us.

|domu tai, kad netrukus (1945  12 6-7) vykes Lietuvos KP(b)  CK VIII plenu-
mas  svarste klausima  ,,Del  partiniu  organizaciju  uzdaviniu  ry5ium  su  rinkimais  i
SSSR Auk§6iausiata Taryba". Ta6iau apie kai kuriu gyventoju grupiu neitraukima i
rink6ju sara§us ten net neuzsimenama. Po kurio laiko paskelbtame spaudoje plenu-
mo  nutarime  §iuo  klausimu  tik  konstatuojama,  kad  „<...>  rinkimine  kampanija
mdsu respublikoje vyks a§trios klasines kovos aplinkybemis  <... >"22.  Oficialiojoje
spaudoje §i karta ne neaptariami §iame plenume kalbejusieji, nepateiktos M. Suslo-
vo, A. Snie6kaus kalbos, kas anks6iau bddavo daroma. Nors archyve yra i§likes  15
lapu M.  Suslovo kalbos tekstas23, kuriame jis analizuoja vis dar sudetinga politine
situacija respublikoje, pagrindzia, kod6l nereikia itraukti kai kuriu gyventoju grupiu
i rinkeju sara§us ir t. t.

Kovos su tautiniu pasiprie§inimu stiprinimas

VKP(b) Centro Komitetas, kurdamas tiesiogiai sau pavaldzius politinius-parti-
nius padalinius  1940 ir 1944-1945 in. okupuotose teritorijose (respublikose), bene

20    Del  kai  kuriu  Lietuvos  SSR  gyventoju  grupiu  neitraukimo  i  rink6ju  sara§us,  RIDC,  f.  597,

ap.1, b.1,I.141.
21  VKP(b) CK sckretoriui drg. Malenkovui, ten pat, b. 3, I. 95-96.
22  Del partiniu organizaciju uzdaviniu ry§ium su rinkimais i TSRS Auk§6iausiala Taryba. 15 Lietu-

vos KP(b) Ccntro Komiteto VIII Plenumo nutarimo, r!.c.gcz,19451219.
23   M. Suslovo kalba Lietuvos KP(b) CK VIII plenume  1945 in. gruodzio 7 d.  (ry§ium su art6jan-

6iais rinkimais), RIDC, f. 597, ap.1, b. 3,I.109-124.
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pagrindiniu uzdaviniu jiems k616 pokario metais  „iveikti  dar i§likusiu burzuaziniu
sluoksniu  pasiprie§inima",  ,,likviduoti  ginkluota  nacionalistu  pogrindi".  Apskritai
VKP(b) CK Lietuvos biuras per visa savo veiklos laikotarpi, kaip ir kadaise cariz-
mas, grieztai slopino bet kokius ry§kesnius nacionalinius pasirei§kimus, bet koki se-
paratizma centro atzvilgiu. M. Suslovas Lietuvoje vie§ai pasakytoje pirmoje kalboje
1944 in. gruodzio 27-30 d. ivykusiame Lietuvos KP)b) CK IV plenume pabr6Z6:

<...>  Kova su burzuaziniais nacionalistais iki VKP(b) CK nutarimo buvo ne-
pakankamai ryztingai organizuota. Vertindamas §i neryztinguma kaip mdsu silpnu-
ma,  burzuazin6s  nacionalistines gaujos,  tick lietuvi5kai voki§kosios,  tick lenki§kai
voki§kosios, suaktyvino savo teroristine ir diversine veikla < ... > .

Koks gi respublikos partin6s organizacijos uzdavinys 5ioje burzuaziniu naciona-
listiniu ir buoziniu elementu aktyvizacijos akivaizdoje?

Jos uzdavinys yra organizuoti burfuaziniu nacionalistu gauju sutriu§kinima ir
ivykdyti tai per trumpiausia laika < ... > "24.

Per visa M. Suslovo buvimo Lietuvoje laika §i teze atsispind6jo visose jo kalbo-
se,  ratytuose  prane§imuose  Maskvai,  apie  tai  daugiau  ar  maziau  buvo  kalbama
kiekviename jo vadovautame VKP(b) CK Lietuvos biuro pos6dyje.

Siam tikslui pasiekti pirmiausia buvo ,,sustiprinta" Lietuvos partines organiza-
cijos vadovyb6. Vietoj seno A. Snie6kaus pogrindines kovos bendradygio V.  Niun-
kos LKP(b) CK antruoju sekretoriumi M. Suslovo iniciatyva paskiriamas A. Isa6en-
ka,  iki  tol  dirbes  partijos  Maskvos  srities  komiteto  sekretoriumi25.  Stiprinamas  ir
ideologinis puolimas, kuri organizuoja sekretorius propagandai ir agitacijai K. Preik5as.
Jis ir tarp prie§kario Lietuvos komunistu pasidymejo radikaliomis pazinromis.

Tick naujieji, tick senieji partijos lyderiai centre ir apskrityse 6m6 grieztai vado-
vautis LKP(b) CK IV plenumo nuostata ,,<...>  kuo ryztingiausiai kovoti su lietu-
vi§kai voki§kaisiais  nacionalistais  ir ju  ideologija,  be  pasigail6jimo  demaskuoti  ir
traukti griezton atsakomyb6n nacionalistus ir ju pagalbininkus < ... > "26.

Ta6iau M. Suslovui ir to nepakako. Gaudamas nuolatin? informacija apie parti-
zanini judejima kra§te bei, matyt, atitinkamus signalus i5 SSSR NKVD (L. Berijos),
NKGB (V. Merkulovo) vadovybes bei nurodymus i§ VKP(b) CK,  1945 in. geguz6s
24 d. jis organizuoja specialu biuro pos6di, kuris pirmuoju klausimu svarsto kovos
su tautiniu ginkluotu ir neginkluotu pasiprie§inimu stiprinima. Pateikiame §io biuro
protokolo ir jame priimto nutarimo i§trauka:

24   Lietuvos Komunistii partijos (bol5eviky) Centro Komiteto IV plenumas,  p. 73, 74.
'2S V . T .i n i n i s, Sovietin6 Lietuva ir jos veik6jai ...,  p.185 .

2;6 Lietuvos Komunistxp partijos (bol§eviky) Centro Komiteto IV plenumas, p.103.
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„Visi5hai slaptai
VKP(b) CK Lietuvos biuro posedzio

protokolas Nr. 5
1945 metu geguzes 24 d.

VKP(b) CK Lietuvos biuro nariai: drg. Suslovas, Kovaliovas, Snie6kus, Gedvilas

Ypatingasis aplankas

1  §. Del burzuaziniu-nacionalistiniu gauju aktyvizacijos ir kovos su jomis prie-
moniu stiprinimas.

(Drg.   Barta§itinas,   Guzevi6ius,   Vetrovas,   By6kovskis,   Suchininas,   Nikitinas
(Ukmerges  NKVD),  Gedvilas,  Kovaliovas,  Preik5as,  Supikovas,  Vildzitlnas,  Tka-
6enka,  Paleckis,  Golovko,  Bodekas  (respublikos prokurattira),  Pirogovas  (NKVD
kariuomenes prokuroras), Liaudis, Snie6kus, Suslovas).

Padymeti, kad, prasidejus pavasariui, labai suaktyvejo burzuazines nacionalisti-
rl

nes gaujos, ypa6 Panev6Zio, Ukmerges, Birzu, Sven6ioniu, Roki5kio, K6dainiu, Ute-
nos ir Marijampoles apskrityse < ... > .

Padymeti, kad daugelyje apskri6iu pasitaiko gyventoju ativilgiu revoliucinio tei-
singumo pazeidimo atveju ir teis6tumo nebuvimo aprai5ku, nedemesingo pozitirio i
gyventoju materialini buitini aprtlpinima, toleruojami netinkami atskiru darbuotoju
poelgiai (girtuoklyste ir kt.), o tai sukelia gyventoju nepasitenkinima ir padeda ban-
ditiniams elementams. Ta6iau Lietuvos KP(b),  partijos miestu ir apskri6iu komite-
tai su §iais neleistinais rei5kiniais reikiamai nekovoja.

VKP(b) CK Lietuvos biuras nutaria:
1. Laikyti svarbiausiu ir pirmaeiliu respublikos partiniu, komjaunimo ir tarybi-

niu organizaciju,  NKVD  ir NKGB  organu uzdaviniu  tolesni kovos  su lietuvi§kai-
siais  ir lenki§kaisiais  burzuaziniais  nacionalistais  stiprinima,  spartesni burzuazinio
nacionalistinio pogrindzio demaskavima ir likvidavima ir visi§ka buoziniu-naciona-
listiniu gauju sutriu§kinima.

2.  |pareigoti vidaus reikalu liaudies komisara drg.  Barta§itina ir valstyb6s sau-
gumo liaudies komisara drg. Guzevi6iu:

a) nedelsiant numatyti konkre6ias priemones stiprinti NKVD ir NKGB organu
operatyvini darba, krikdant ir likviduojant buozines-nacionalistines gaujas;

b) pa6iais glaus6iausiais terminais i5ai§kinti ir likviduoti pagrindines nacionalis-
tines organizacijas respublikoje;

c) sustiprinti vadovavima naikintoju batalionams ir bdriams, apvalant juos nuo
prasiskverbusiu i kai kuriuos i5 ju svetimus ir degradavusius elementus;

d) imtis grei6iausiu priemoniu NKVD vals6iu skyriams sukomplektuoti atsida-
vusiais Tevynei kadrais, pirmiausia i§ lietuviu;

e) pavesti drg. Barta§innui artimiausiomis dienomis paskelbti spaudoje straips-
ni Lietuvos SSR vyriausyb6s kreipimosi i lietuviu liaudi dvasia. Lietuvos KP(b) CK
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propagandos ir agitacijos skyriui uztikrinti 5io straipsnio i5spausdinima visuose res-
publikos ir apskri6iu laikra§6iuose ir i§leisti atskira bro§idra ar atsi5aukima 50 ttikst.
egz. tirazu.

3. Pavesti Lietuvos KP(b) CK sekretoriui kadru klausimais drg. Ku6inskui kar-
tu su vidaus reikalu liaudies komisaru drg. Barta5itlnu ir valstyb6s saugumo liaudies
komisaru drg. Guzevi6iumi dekados laikotarpiu parinkti grupe darbuotoju i pagal-
ba NKVD ir NKGB organams, siekiant padeti sukrikdyti ir legalizuoti burzuazines
nacionalistines formuotes ir banditines grupes < ... >

VKP(b) CK Lietuvos biuro Pirmininkas
(M. Suslovas)

(paravsas)«T]

J. Barta§itino vardu dokumento rengimo ir skelbimo peripetijas band6 ai5kinti
jau daugelis tyrinetoju, ta6iau tik dabar mes galime smulkiai nu§viesti 5io ir kitu pa-
na§aus pobddzio tuo metu skelbtu dokumentu atsiradima.

Kita vertus, §io kreipimosi pasirodymas liudijo ir tai, kad sovietine vyriausyb6,
jos represin6s strukttiros beveik metus nesugeb6jo palauzti ginkluoto pasiprie§ini-
mo. Tod6l vis dar neatsisakydama tiesiogin6s konfrontacijos su partizaniniu jud6ji-
mu (buvo rengiamasi 1945 in. vasaros baudziamajai operacijai), tebeie§kojo ir kitu
i§ei6iu. Vengdama beprasmi5ko pirmiausia „savutu" kraujo praliejimo, Lietuvos so-
vietin6 vyriausybe Zenge antra Zingsni, §i karta J. Barta§inno vardu pareik§dama:

„<...>  AI dar karta parei§kiu visiems lietuvi5kai voki5ku.u nacionalistu gauju
dalyviams, kad jiems taikoma amnestija, kuri buvo paskelbta Lietuvos TSR vyriau-
sybes 1945 metu vasario men. 9 dienos kreipimesi. Jeigu „LLA" dalyviai ateis kal-
6iu  i§pazinti, jiems  bus  palikta  gyvyb6,  jiems  bus  duotas  galimumas  ispirkti  savo
sunkius nusikaltimus, padarytus pries tauta ir tarybine valdzia < ... > "28.  1945 in. Iie-
pos 7 d. §itai amnestijai pritare bei ja propagavo ir Kauno arkivyskupijos valdytojas
prelatas S. Jakubauskis.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Europoje,  didzioji  dauguma  Lietuvos
gyventoju isitikino,  kad  nepavyks greit  atkurti nepriklausomyb?.  Ginkluotas  pasi-
prie§inimas, kaip politines konfrontacijos tasa, vis labiau krypo partizanu nenaudai.

Tokiomis salygomis, paskelbus amnestija, apie 40 tdkst. partizanu ir besislaps-
tan6itH.u pasitrauke is kovos.  Pirmiausia pasitrauke neprieme partizanu priesaikos
arba venge  stoti  i  Raudoneda  armija.  Ta6iau  ginkluotas  pasiprie§inimas  tuo  metu

27    Del  burzuaziniu-nacionalistiniu  gauju  aktyvizacijos  ir  kovos  su  jomis  priemoniu  stiprinimo,

RIDC, f. 597, ap.1, b.1,I.108-110.
28  j. 8 a r t a § i ti n a s, Su §aknimis i§raukime pik6iausius lietuviu. tautos prie§us - lietuviskai vo-

ki§kuosius nacionalistus, r!.cs#,  1945 05 25, p. 2.
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okupantams dar nesumazejo. Partizanai keite taktika: ju bdriai tapo mazesni ir mo-
bilesni, juos sunkiau buvo aptikti.

1945  in.  rugs6jo  17  d.  ivyko  VKP(b)  CK Lietuvos  biuro  posedis  (protokolas
Nr. 6), kuriame svarstytas klausimas ,,Del VKP(b) CK 1945 in. rugpjti6io 15 d. nu-
tarimo dalies, lie6ian6ios lietuvi§kai voki§kojo nacionalistinio pogrindzio ir jo gin-
kluotu gauju likvidavima" :

„<...>  Biuras  padym6jo,  kad  1945  in.  rugpjti6io  15  d.  VKP(b)  CK nutarimas
„Del Lietuvos SSR partin6s organizacijos partinio-politinio darbo trtikumu ir klai-
du",  lie6iantis  kuo  greitesni  lietuvi§kai  voki§kojo  nacionalistinio  pogrindzio  ir jo
ginkluotu  gauju  likvidavima,  vykdomas  nepatenkinamai,  ypa6  Roki§kio,  Utenos,
K6dainiu, Ukmerg6s, Marijampol6s, Raseiniu ir Sven6ioniu apskrityse < ... > .

Partin6s,  tarybin6s  ir  komjaunimo  organizacijos  vis  dar  silpnai  dirba  politini
darba tarp gyventoju, demaskuodami antiliaudin? ir i§daviki§ka lietuvi§kai voki§ku
gauju esme. Daugelyje apylinkiu dirban6iviu susirinkimai organizuojami labai retai.
|vairaus pobddzio provokaciniai gandai, prie§i§ku elementu platinami, negauna rei-
kiamo atkir6io.

VKP(b) CK Lietuvos biuras nutaria:
1. Pareikalauti i§ visu Lietuvos KP(b) miestu ir apskri6iu komitetu ir NKVD ir

NKGB organu per trumpiausia laika likviduoti banditines formuotes ir grupes res-
publikos teritorijoje, mobilizuojant i kova su jomis visas partiniu,  tarybiniu,  kom-
jaunimo organizaciju jegas, NKVD-NKGB organus ir darbo Zmones, ryztingai atsi-
kratyti nusiraminimo ir gera§irdi§kumo nuotaiku.

2.  Ipareigoti Lietuvos  KP(b)  miestu  ir apskri6iu komitetus,  NKVD  ir NKGB
apskri6iu skyrius uztikrinti besalygi§ka numatytu planu   likviduojant nacionalistini
pogrindi ir banditines formuotes vykdyma ir organizuoti btitinas papildomas prie-
mones, atsizvelgiant i konkre6ia kiekvieno vals6iaus ir apylinkes padeti.

Nedelsiant sukurti apylink6se, apimtose banditizmo, ginkluotas grupes i§ patik-
rinto  kaimo  aktyvo  gyventoju  apginti  nuo  banditinio  teroro,  smulkioms  banditu

§]?nui°um€.::>gtr2ugpems  i§ai5kinti  ir  likviduoti.  Organizuoti  aktyvo  mokyma  naudotis
1945  in.  spalio  15  d.  M.  Suslovo  vadovaujamas  VKP(b)  CK  Lietuvos  biuras

(,,Ypatingasis aplankas") v6l svarste klausima ,,Del politin6s padeties respublikoje".
< ... > VKP(b) CK Lietuvos biuras nutare:

1. Padymeti, kad Lietuvos KP(b) Joni§kio, Marijampol6s, Raseiniu, Sven6ioniu,
Roki§kio ir Panev6Zio apskri6iu komitetai nesi6me btitinu politiniu ir organizaciniu
priemoniu mal§inant ir triu5kinant buozines nacionalistines gaujas, iki §iol teberodo
neleistina pasyvuma mobilizuojant darbo Zmones kovai su gaujomis, itraukiant i 5ia
kova ir apginkluojant partini ir tarybini aktyva.

29   Del VKP(b) CK 1945  in.  rugpjd6io  15  d.  nutarimo dalies,  lie6ian6ios  lietuvi5kai-voki§kojo  na-

cionalistinio pogrindzio ir jo gauju likvidavima, RADC, f. 597, ap.  1, b.  1,I.  137-138.

250



rl

Kategori5kai pareikalauti i§ partijos Joni§kio, Marijampol6s, Raseiniu, Svencio-
niu,  Roki§kio  ir Panevezio  apskri6iu komitetu  nedelsiant baigti  tebesitesianti  ne-
leistina  pasyvuma  kovoje  su  lietuvi§kaisiais-voki§kaisiais  nacionalistiniais  btiriais,
ryztingai sustiprinti partini politini darba tarp gyventoju, itraukiant i aktyvia kova
su gaujomis partini-tarybini aktyva,  artimiausiu metu ji apginkluoti, papildyti nai-
kintoju batalionus ir suaktyvinti ju kova su gaujomis < ...>"30 ir t. t., ir pan.

Nuolatinis represiniu strukttiru stiprinimas

Jau daug ra§yta apie sovietiniu represiniu struktdru nusikaltimus lietuviu tautai
stalinizmo metais. Ta6iau mes turbtit visi sutiksime, kad tick centrinis, tick vietinis
represiniu struktdru aparatas visais laikais  tebuvo  tarn  tikros  politikos vykdytojai.
Sovietu  Say.ungoje  stalinizmo  metais  tokia  politika  diktavo  VKP(b)  CK  Politinis
biuras, vadovaujamas J. V. Stalino, Lietuvoje nagvrin6jamuoju laikotarpiu -VKP(b)
CK Lietuvos biuras, vadovaujamas M.  Suslovo.  Siuo pozitiriu btidinga M.  Suslovo
pirmoji kalba Lietuvoje, pasakyta  1944 in.  gruodzio 27-30 d.  ivykusiame Lietuvos
KP(b) CK IV plenume, kur, remdamasis „marksizmo-leninizmo klasikais", jis mo-
ke, kaip reikia susidoroti su id6jiniais prie§ais:

„<...>  I buozini ir burzuazini terora ir bauginimus mes turime atsakyti rtis6iai
ir negailestingai < ... > .

AI priminsiu Lenino nurodyma §iuo reikalu, pasakyta 1920 metais:
„Mdsu dalykas, -   sake Leninas, -   statyti klausima tiesiai. Kas geriau? Ar i5-

gaudyti ir pasodinti i kal6jima, kartais net su§audyti §imtus i§daviku i§ kadetu, ne-
partiniu,  men§eviku,  eseru,  „veikian6iu"  (kas  ginklu,  kas  samokslu,  kas  agitacija
pries mobilizacija...) pries Tarybu valdzia, t. y. uZ Denikina? Ar privesti reikala iki
to, kad Kol6iakui ir Denikinui bntu leista uzmu§ti ir i§fudyti, mirtinai uzplakti de-
§imtis ttikstan6iu darbininku ir valstie6iu? Pasirinkimas nesunkus.

RIausimas stovi taip ir tiktai taip" (L e n i n a s, RczJfczz.,  t. XXII, p. 45, rusu kal-
ba)  <...>

Reikia greitai ir ryztingai vykdyti Zem6s ir viso turto konfiskacija tuose tikiuose,
kuriu §eimu nariai dalyvauja burzuazin6se nacionalistinese gaujose < ... > "fl

Svarbiausias  sovietinio  rezimo  Lietuvoje  ramstis  buvo  represinis  aparatas  -
LSSR NKVD ir NKGB, SSSR NKVD kariuomen6. Nors formaliai ju vadovai, kaip
partijos nariai, buvo pavaldns Lietuvos KP(b) CK, ta6iau i5 tikruju jos priklause ir
buvo tiesiogiai pavaldzios SSSR represiniu strukttiru centrin6ms Zinyboms. Didele

30  D6l politin6s pad6ties respublikoje, ten pat,I.  140.

3\   Lietavos KomunistLt partijos (bol5eviky) Centro Komiteto IV plenumas, p. 74-]5.
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itaka ju veiklai turejo tik VKP(b) CK Lietuvos biuras, ypa6 vadovaujant M. Suslo-
vui.  Biuras  nuolat tarpininkavo  del  represinio  aparato  stiprinimo  ir didinimo  bei
sankcionavo ivairius antikonstitucinius aktus.

Apie Lietuvos SSR NKVD ir NKGB veikla bei sud6ti nagrinejamuoju laikotar-
piu  jau  nemazai  rasyta32.  Cia  pla6iau  paliesime  tik  tuos  momentus,  kurie  mtisu
spaudoje beveik neatsispindejo ar kuriems tiesiogin? itaka dare VKP(b) CK Lietu-
vos biuras.

1945 in. pradzioje ivyko kai kurie kadriniai pertvarkymai SSSR NKVD-NKGB
strukttlrose,  kuruojan6iose  Lietuvos  represiniu  strukttiru  Zinybas.  Iki  tol  buves
SSSR NKVD-NKGB igaliotiniu Lietuvai valstyb6s saugumo komisaras I. Tka6en-
ka, kartu globoj?s ir 3-iojo Baltarusijos fronto kontrzvalgybos daliniu veikla, buvo
paskirtas  Raudonosios  armijos  1-ojo  Pabaltijo  fronto  SSSR  NKVD  igaliotiniu.
Fronto daliniai okupavo §iaurin? Lietuvos dali, kovojo del RIaipedos, o po to apsu-
po  vokie6ius  Kur§e.  5iose  pareigose  I.  Tka6enka  dirbo  1945  in.  sausio-geguz6s
men.  1945  in.  sausio  15  d.  M.  Suslovas rage  G.  Malenkovui ir L.  Berijai, pra5yda-
mas palikti I. Tka6enka, motyvuodamas, kad ,,Barta§itinas ir Guzevi6ius blogai su-
sitvarko su darbu"33.  Ta6iau L.  Berija §i karta i M.  Suslovo pra§yma neatsizvelg6.
Vietoj I. Tka6enkos buvo paskirtas valstyb6s saugumo komisaras Dmitrijus Rodio-
novas,  dar  1944  in.  spali  kartu  su juo  atvykes  i  Lietuva.  Jis  taip  pat  koordinavo
SSSR  NKVD-NKGB  ivairiu  Zinybu  darba,  aktyviai  dalyvavo  1944  in.  gruodzio
men. S. Kruglovo vykdomoje baudziamojoje operacijoje.

1§ karto po paskyrimo D. Rodionovas emesi priemoniu „stiprinti kova su bandi-
tizmu". Kadangi jis tiesiogiai atstovavo SSSR NKGB 2-ajai valdybai (Zvalgybai), tai
ypa6 daug d6mesio kreipe Zvalgybinio agenttirinio darbo tarp partizanu stiprinimui.
Tai atsispindi ir pirmajame jo iniciatyva parengtame dokumente, kuri, suderin?s su
M. Suslovu, jo nuora§a jam ir atsiunte:

„Visivskai slaptai

Operatyviniu sektoriu ir grupiu vir5ininkams
NKVD ir NKGB apskri6iu skyriu vir5ininkams

I Lietuvos SSR NKVD ir NKGB atsiusti apskri6iu skyriu ataskaitiniai duome-
nys liudija apie pastaruoju metu staigu agenttirinio operatyvinio darbo susilpn6jima
likviduojant banditizma ir pa§alinant antitarybinius elementus. Ypa6 nepatenkina-
mai organizuojamas darbas ie§kant ir demaskuojant prie§o agenttira.

32  N. G a § k a i t 6 ir kt. Lfefuvasprrfu.z¢nai. J944-J953 in., Kaunas, 1966, p. 369-378; A. A n u 5 a u s-

k al s, rrim. veTk., p.156-165., Lietuvos partizami kovos ir jLi slopinimas MVI}MGB dokumentuose 1944-
J95j mc/¢j..g,  Kai§iadorys,1966, p. 3645; ir kt.

33  VKP(b) CK -drg. Malcnkovui, SSSR NKVD drg. L. Berijai, RIDC, f. 597, ap.1, b. 7,I. 55.

252



Visi§kai nepatenkinamai panaudojama NKVD kariuomene, esanti apskrityse, o
atskirais atvejais ir netinkamai. Taip pat blogai panaudojami naikintoju batalionai
<...>.

Kai kurie vadovaujantys darbuotojai savo neveikluma stengiasi paai§kinti nepa-
kankamu kariuomenes kiekiu apskrityje. Si priezastis nerimta. Turimos kariuome-
nes uzteks, jeigu bus gerai organizuotas darbas su agenttira ir tinkamai panaudota
kariuomene.

Nustatyta, kad kai kurie kariniai vir§ininkai formaliai Zidri i operaciju organiza-
vima, nesiima pakankamu priemoniu banditams surasti ir persekioti. Ypa6 tai pa-
stebima vykdant karines operacijas mi§ku masyvuose.

Sitilome:
1. Sustiprinti darba kovojant su banditizmu ir pa§alinant antitarybinius elementus.
Siems tikslams nedelsiant i§ esmes pertvarkyti darba su agenttiriniu-informaci-

niu tinklu. Sustiprinti darba verbuojant nauja agentbra.
Priversti verbuoti agentus ir su jais tiesiogiai dirbti vadovaujan6ia operatyvin?

sudeti.
2.  Banditizmui likviduoti visomis galimybemis  tinkamai  panaudoti  turima  ka-

riuomene ir naikintoju batalionus.
Priversti karinius vir§ininkus persekioti banditus, o ne tik juos i§baidyti, kaip tai

daroma kai kuriais atvejais.
Tada,  kai  planuojama  masin6  kariuomen6s  operacija,  mes  galime  i  pagalba

permesti kariuomene i§ kitu apskri6iu.
Tokiu atveju turi btiti parengtas pagristas 6ekistines karin6s operacijos igyven-

dinimo planas ir pateiktas patwirtinti.
Mtisu darbo sekm6 daugeliu atweju priklausys nuo to, kaip sumaniai ir greitai

mes atskleisime ir likviduosime lietuvi§kap.i-voki§kedi ir lenki5kati-voki§kaji pogrindi.
Tai ipareigoja nedelsiant isigyti tokia agenttira, kuri bdtu pajegi isiskverbti i va-

dovaujan6ius pogrindzio centrus. Be to, bdtina tinkamai organizuoti svarbiausiu ir
perspektyviausiu suimtviu tardyma.

Apie jtisu priimtas priemones ir §io patvarkymo vykdyma prane§kite ne v6liau
kaip 1945 in. vasario 10 d.

LSSR NKVD
valstybes saugumo
komisaras
(Barta§itinas)

1945 in. sausio 29 d."34

LSSR NKGB
valstyb6s saugumo
komisaras
(Guzevi6ius)

34  Draugui Suslovui, ten pat, b.17,I. 31-32.
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Nuo D. Rodionovo neatsilieka ir I. Tka6enka. Nors tuo metu, kaip ra§o keliuo-
se  i§likusiuose  dokumentuose, jis yra  „fronte"  (tai  saugumie6iai ypa6 stengdavosi
akcentuoti karo metais, nes karininkai frontininkai i juos Zitiredavo ne tik su baime,
bet ir su panieka kaip i uzfront6s „Ziurkes"), ta6iau reguliariai siusdavo ir M. Suslo-
vui padymas apie nuveikta darba kovojant su Lietuvos partizaniniu jud6jimu  1-ojo
Pabaltijo fronto uznugaryje35.

Nagrin6jamuoju laikotarpiu kovojo su partizanais ne tik NKVD-NKGB struktd-
riniai padaliniai, bet ir atskiri Gynybos liaudies komisariato, o konkre6iau - Raudono-
sios armijos kontrivalgybos „Smer§" padaliniai. Ju pajegomis buvo nukautas LLA va-
das V. Veverskis. Leningrado fronto NKVD uznugario apsaugos kariuomenes Zvalgy-
bos daliniai suem6 para§iutininkus Venslauska ir A. Kubiliu36. 1945 in. gruodzio 27 d.
Pabaltijo  karin6s  apygardos  kontrivalgybos  „Smer5"  valdybos vir5ininkas  generolas
leitenantas Chanikovas para56 issamu prane§ima M. Suslovui apie kontrivalgybos da-
1iniu kova su partizanais apygardos kariuomenes dislokuotose vietov6se37.

1945  in. pavasario politiniai ivykiai Lietuvoje rode, kad nors SSSR-Vokietijos
karas jau baigesi, bet greitai uzgniauzti lietuviu tautos pasiprie§inima ir sovietizuo-
ti, ypa6 Lietuvos kaima, nepavyko, todel VKP(b) CK Lietuvos biuras nutare imtis
dar grieztesniu priemoniu.

Kovos bei teroro pries partizanini judejima inicijavimas

M.  Suslovas, atvykes i Lietuva, reguliariai kartu su I. Tka6enka informuodavo
L.  Berija apie represiniu strukttiru atlikta darba kovojant su  ,,1ietuvi§kai voki§kai-
siais nacionalistais", apie politin? pad6ti respublikoje ir nuolat k6le btitinuma tick
Stiprinti represines struktdras, tick pl6sti represijas38.

Teorinis pagrindas toliau stiprinti represines strukttiras ir imtis pirmuju repre-
siniu masiniu priemoniu* buvo VKP(b)  CK Lietuvos biuro  1945  in. geguz6s 24 d.
nutarimas:

<...> 4. Protokoli§kai
Ry§ium su burzuaziniu nacionalistiniu gauju Lietuvoje veiksmu aktyvizacija ir

siekiant kuo grei6iau jas likviduoti, SSSR vidaus reikalu liaudies komisara drg. Be-
rija pradyti:

35  VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui drg. M. Suslovui, ten pat,I. 59-61.

36  VKP)b) CK sekrctoriui drg. Malenkovui, ten pat, b. 7, I. 4-6.

37  VKP(b) CK Lietuvos SSR biuro pirmininkui drg. Suslovui, ten pat,I. 129-135.

38  Maskva, NKVD, draugui L. P. Berijai, ten pat,I. 7-9.

*  Cia neturimc  galvoje  nuolat vykusio neginkluoto pasiprie§inimo  dalyviL!  ir  apskritai  kitamin6iu.

suimin6jimo, kuris pcrmanenti§kai vyko visu M. Suslovo Lietuvojc buvimo laikotarpiu.
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a) siekiant sustiprinti  NKVD ir NKGB vals6iu ir tarp vals6iu skyrius, pasiusti i
Lietuva darbuotojus skyriu vir§ininku pareigoms, o visai kitai §iu skyriu operatyvi-
nei ir eilinei sud66iai sukomplektuoti leisti parinkti 1000 Zm. is patikrintu ir ra§tin-
gu  16 RIaipedos lietuviskosios §auliu divizijos kareiviu,  karininku ir  „Smers"  dar-
buotoju;

b) padidinti NKVD kariuomen?, veikian6ia Lietuvos teritorijoje;
c) leisti i5tremti uZ respublikos ribu i§ kiekvienos apskrities po 50-60 gauju va-

du ir piktybi5kiausiu banditu §eimu.
5. Pasinlyti NKVD drg. Barta§idnui, NKGB drg. Guzevi6iui, NKVD kariuome-

nes  prokurorui  drg.  Pirogovui  ir NKVD  kariuomenes  tribunolo  pirmininkui  drg.
Chaliavinui organizuoti atvirus parodomuosius teismu procesus piktybiniams ban-
ditams ir teroristams, demaskuotiems Zveri§ku elgesiu su gyventojais.  Organizuoti
§iuos procesus lietuviu kalba apskrityse ir vals6iuose - nusikaltimu ivykdymo vieto-
Se  <...>

1945  in.  vasaros  pradzioje  centrines  ir  respublikines  NKVD-NKGB  Zinybos
pradejo intensyviai ruo5tis  tre6iajai - stambiausiai baudziamajai operacijai, kurios
metu buvo tikimasi galutinai palauzti ginkluota pasiprie§inima Lietuvoje. Siam tiks-
lui buvo siekiama panaudoti ir reguliariuosius Raudonosios armijos dalinius (mi§ku
masyvams §ukuoti ir pan.), nors, pavyzdziui, tremimo operacijose tokie daliniai ne-
buvo naudojami, nes jais nebuvo pasitikima. Apie tai ir kalbama Zemiau pateikta-
me dokumente.

„VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui
drg. S u s I o v u i

Jtisu pratymu Baltarusijos-Lietuvos karines apygardos kariuomenes vadas ge-
nerolas leitenantas Sevaldinas §. in. kovo 27 d. i§leido isakyma Nr. 058, kuriuo ipa-
reigojo  apygardos  kariuomen?  aktyviai  dalyvauti  kovose  su  banditizmu  kartu  su
NKVD kariuomene, vadovaujant Lietuvos SSR NKVD ir jo apskri6iu organams.

Sutinkamai su §iuo isakymu Lietuvoje dislokuotos 50-osios atsargos §auliu divi-
zijos daliniai iki §iol mtisu buvo panaudojami vykdant stambias karines operacijas.

Apie tai suzinoj?s, Vyriausiosios kariuomenes formavimo valdybos vir§ininkas
generolas pulkininkas Smorodinas   kategori§kai uzdraude duoti kariuomene mtisu
dispozicijon kovai su banditizmu.

Dabar mes rengiame stambia operacija Ukmerg6s, Utenos ir kitose banditizmo
apimtose apskrityse, kuriu teritorijose taip pat dislokuoti 50-osios divizijos daliniai.

39   D6l burzuaziniu nacionalistiniu gauju aktyvizacijos ir kovos su jomis priemoniu stiprinimo, ten

pat' b.1,I.110.
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Mtisu pra5yma, drg. Leontjevo* ir BLKA** §tabo pra§yma leisti panaudoti §iuos
dalinius minetose operacijose drg. Smorodinas nepatenkino parei§kes, kad tai ne ju
reikalas.

Prasom Jus §i klausima pateikti VKP(b)  CK del leidimo,  esant btitinybei,  pa-
naudoti 50-osios divizijos dalinius operacijose, kovojant su banditizmu Lietuvos SSR.

NKVD-NKGB igaliotinis Lietuvai                    Lietuvos SSR NKVD
(Thai enka)                                             (B artavsidna s)

Nr. 1/0262
1945 in. birzelio 13 d. "4t'

1945 in. birzelio 20 d. M. Suslovas i5siun6ia i§samia (36 p.) ataskaita J. Stalinui
apie VKP(b) CK Lietuvos biuro (1944 in. Iapkriti-1945 in. birzeli) nuveikta darba.
Sioje ataskaitoje atsispindi ne tik tai, kas buvo oficialiai deklaruojama: „padeti stip-
rinti partines ir sovietines organizacijas, ugdyti joms nacionalinius kadrus"  ir t.  t.,
bet ir ginkluoto lietuviu tautos pasiprie5inimo masto, jo galimo ilgalaikio pobddzio
suvokimas. Ataskaitoje taip pat nurodomos priemon6s, kuriu bus imtasi, kad kuo
grei6iau bntu palauztas pasiprie§inimas ir sovietizuota respublika.

„Visi§hai slaptai

VKP(b) Centro Komiteto Sekretoriui
draugui J. V. S t a I i n u i

VRT(b) CK Lietuvos Biuro
Ataskaita

<...>  Apie politine padeti respublikoje ir kova su burzuaziniais  nacionalisti-
niais elementais ir banditizmu.

<... >  Nuo Lietuvos i§laisvinimo i§ voki§kuju fa§istiniu grobiku NKVD-NKGB
organai su6m6 27 119 antitarybiniu lietuvi§ku ir lenki5ky povgrindiio organizaciju daly-
viu, banditiniu grupiu, §nipr ir kito antitarybinio elemento. Salia to, pagrindinis darbas
buvo atliktas pradedant 1944 in. gruodziu***. Tuo laikotarpiu buvo suimta  22 554 Zm.

*  A. Leontjcvas -SSSR NKVD Vyriausiosios kovos su banditizmu valdybos vir§ininkas.
**  BLKA -  Baltarusijos-Lictuvos karin6 apygarda.
4t'  VKP(b) CK Lictuvos biuro pirmininkui drg. Suslovui, ten pat, b.17,I. 61i;2.

***   M. Suslovas nori pabr6Zti savo vaidmcni, ncs jis i Lietuva atvyko 1944 in. grut)dzio pradzit]jc.
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Per 6ekistines karines operacijas, organizuotas i§laisvinant Lietuva i§ vokie6iu
okupacijos,  respublikoje  likviduotos  493  banditines grup6s.  Per  ta  laika  buvo  uZ-
mu§ti 7174 banditai, tarp ju 6514, -pradedant gruodzio men. < ... > .

Lietuvos SSR NKVD-NKGB duomenimis, §. in. birzelio  1  d. Lietuvoje toliau
tebeveikia  142 banditines grupes, tarp ju -11  lenky,  i§ viso  6246  dalyviu  (tarp ju
1198  lenkai).  Pateikti  duomenys  toli  grazu  nepilni,  nes jie  atspindi  tik paimtus  i
iskaita banditiniu grupiu dalyvius, o tikroveje ju yra dymiai daugiau. Be to, Lietuvos
NKVD-NKGB  organai vykdo  1318 vadovaujan6iu  ir  aktyviu  pogrindzio  dalyviu,
esan6iu nelegalioje padetyje, paie§ka < ... >

Mes  taip pat pra§6me drauga Berija leisti i§tremti  i5 kiekvienos  apskrities po
50-60 banditiniu gauju vadu ir teroristu §eimu. Dabar mdsu prafymus drg.  Berija
patenkino. Drg. Berijos pavedimu i Lietuva atvyko drg.  Kobulovas ir Apolonovas.
Jie parenge detalu 6ekistiniu kariniu operaciju ir nacionalistinio pogrindzio i§ai§ki-
nimo plana. Artimiausiomis dienomis  prasid6s §i operacija < ... > .

VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkas
M. Suslovas

(Para5as) ¢¢41

1945  in. vasaros baudziamoji operacija  ir prasideje  Lietuvos  gyventoju  tr6mi-
mai laukto efekto nedave. Rudeniop ginkluotas pasiprie5inimas v61 suaktyvino savo
veikla. Ne tik represin6s struktdros, bet ir politines institucijos ie§kojo nauju bddu
jam palauzti.

1945  in.  rugsejo  17  d.  VKP(b)  CK  Lietuvos  biuras  svarst6,  kaip  vykdoma
VKP(b) CK 1945 in. rugpjti6io 15 d. nutarimo dalis -kuo grei6iau likviduoti parti-
zanini jud6jima Lietuvoje. Biuras prieme nutarima toliau stiprinti NKVD-NKGB
strukttiras ir plesti terora vietiniu, besiprie§inan6iu kra§to sovietizacijai, gyventoju
atzvilgiu. Nutarime buvo ra§oma:

„  <...>  3.  Ipareigoti respublikos vidaus reikalu liaudies komisara  (drg.  Barta-
§idna) ir valstybes saugumo liaudies komisara (drg. Jefimova):

a) papildomai komandiruoti i labiausiai banditizmo apimtas apskritis i pagalba
vietiniams NKVD ir NKGB organams patyrusius 6ekistinius darbuotojus;

b) nedelsiant pasiusti i apskritis Zemutiniam kaimo aktyvui apginkluoti turimus
Vidaus reikalu liaudies komisariate ir NKVD kariuomen6s dispozicijoje trof6jinius
ginklus, taip pat i§kelti SSSR vidaus reikalu liaudies komisarui drg. Berijai klausi-
ma del papildomo ginklu ir §audmenu, btitinu §iems tikslams, skyrimo < ... > .

5. Pasitilyti Lietuvos KP(b) apskrities komitetams:

41 VKP(b) Centro Komiteto Sekretoriui draugui J. V. Stalinui VKP(b) CK Lietuvos biuro ataskai-

ta, ten pat, b. 2,I.18-21.
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a)  partijos vals6iu sekretoriai ir NKVD vals6iu skyriu vir§ininkai turi  sudaryti
sara5us kaimo aktyvistu, kuriems btitu galima i§duoti ginklus, ir tuos sara5us patvir-
tinti apskri6iu komitetu pos6dziuose"42.

Vadinasi, igyvendinus §i nutarima (pirmiausia turime galvoje dalies kaimo gy-
ventoju oficialu apginklavima §aunamaisiais ginklais), Lietuvos kaime tur6jo toliau
lietis kraujas. Matyt, tuo buvo suinteresuota ir SSSR centriniu represiniu strukttlru
vadovyb6,  kuri  ir  toliau,  atsiivelgdama  i  VKP(b)  CK Lietuvos  biuro  apradymus,
stiprino represines jegas Lietuvoje. Apie tai ir kalbama daugelyje dokumentu43.

1945 in. spalio  15  d. VKP(b)  CK Lietuvos biuras svarste klausima „D61 politi-
n6s padeties respublikoje". Biuras savo nutarime uzra§e:

„ <...>  2. Pasidlyti vidaus reikalu liaudies komisarui drg. Barta§itinui, valstyb6s
saugumo liaudies komisarui drg. Jefimovui ir generolui majorui drg. Vetrovui:

a)  rimtai pagerinti agenttirini operatyvini darba ir tuo pagrindu teisingiau pa-
naudoti NKVD kariuomen? ir naikintoju batalionus kovoje su buoziu nacionalisti-
nemis gaujomis;

b)  imtis priemoniu, kad NKVD kariuomen6s i§formavimas ir perdislokavimas
vyktu kuo organizuo6iau ir nesusilpnintu operatyvinio darbo likviduojant banditiz-
rna <...>

Pana§us  nutarimas  buvo  priimtas  ir  1945  in.  Iapkri6io  10  d.  (Zr.  2  prieda).
VKP(b) CK biuras (Ypatingasis aplankas) svarst6 a§tuntuoju punktu klausima „Del pa-
pildomo Lietuvos SSR NKVD ir NKGB vals6iu skyriu sudarymo ir stiprinimo".

<...>  Siekiant toliau stiprinti kova su burzuaziniais nacionalistiniais  elemen-
tais  ir ju ginkluotomis gaujomis  ir stiprinant sovietin? valdzia Lietuvos  SSR vals-
6iuose, pra5yti VKP(b) CK:

1. Leisti sudaryti NKVD skyrius visuose 320 Lietuvos SSR vals6iu.
2.  NKVD vals6iu  skyriams  ir NKVD  operatyviniams  punktams  komplektuoti

atsiusti i Lietuvos SSR per VKP(b) CK kadru valdyba 470 NKVD ir NKGB opera-
tyviniu darbuotoju i5 geriausiu operatyviniu darbuotoju, esan6iu centrin6se ir ryti-
n6se §alies srityse, i§ ju: NKVD - 370 Zm. (NKVD vals6iu skyriu vir5ininkais - 150
ir operatyviniu darbuotoju - 220 Zm.), NKGB - 100 operatyvin6s sudeties Zmoniu
<...>

42  D6l VKP(b) CK 1945 0815 nutarimo dalics, lic6ian6ios lietuvi§kai voki§kojo nacionalistinit) po-

grindzio ir jo gaujt! likvidavima, RADC, f. 597, ap.1, b.1,1.138-139.
43   Maskva,   SSSR   NKVD   draugui   Berijai;   SSSR   vidaus   reikah!   liaudies   komisarui   draugui

L.  P.  Bcrijai,  Rwsjj.os Fcdcr#c!j.as  v¢/.gtyb!.#l.```  ¢rc.Ayv¢s  (toliau  -RFL+id),  f.  9401s,  ap.1s,  b.  226(),I.174,
175,195,199.

44  Apic politine pad6ti respublikoje, R4DC, f. 597, ap.1, b.1,I.140.

45  Del Lietuvos SSR NKVD ir NKGB vals6iu skyriu papildomo sudarymo ir stiprinimo, ten pat,I. 142.
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Po visu §iu priemoniu nagrinejamuoju laikotarpiu represiniu strukttiru darbuo-
toju skai6ius respublikoje spar6iai didejo.  1944 in. rugsejo   28 d. vien NKVD siste-
moje dirbo 2184, i§ ju 1095 milicijoje, 1945 in. sausio 1 d. -jau 4965, o 1946 in. sau-
sio  1  d.  -  9957  darbuotojai  (milicijoje,  atitinkamai  2592  ir  2978).  Vien  1945  in.
SSSR NKVD kadru skyrius dirbti i Lietuva atsiunte 2283 ivairaus rango operatyvi-
nius darbuotojus. Atitinkami kiekybiniai poslinkiai vyko LSSR NKGB sistemoje.

Karo tribunolu, vie§utu teismu procesu organizavimas

Pokario  metais  itvirtinti  okupacini  rezima labai  pad6jo  sovietin6  teisetvarkos
sistema  (prokurattira, Auks6iausiasis teismas, karo tribunolai), kurie pokario me-
tais, kaip ir 1940-1941 in., vadovavosi RSFSR baudziamuoju ir RSFSR baudziamo-
jo  proceso  kodeksais46.  Teisetvarkos  organai  stalinizmo  metais  ypatinga  demesi
skyre „klasiniu prie§u", „prie§i§ku elementu" demaskavimui ir ju izoliavimui.

Apskritai stalinizmo metais teismu procesai Lietuvoje tebuvo iteisintas teismi-
nis  susidorojimas,  o  pati  teis6  buvo  paversta  fikcija.  Propagandinis  aparatas  bei
klusntis ir paslaugtis rezimo garbintojai, ypa6 politinio pobtidzio bylose apipildavo
teisiamati purvais, siek6 kaltinamali dazniausiai pavaizduoti i§ pradziu kaip tarnau-
janti naciams, o v6liau -Vakaru imperialistams.

Nagrinejamuoju laikotarpiu labiausiai rei§kesi vadinamieji specialieji teismai -
karo  tribunolai,  kurie  i§  esm6s  nagrinejo  tik  politines  bylas,  remdamiesi  RSFSR
baudziamojo kodekso 58 straipsniu, numatan6iu bausme uZ kontrrevoliucine veik-
1a.   Specialiesiems   teismams   priklause:   Raudonosios   armijos   karo   tribunolas,
NKVD kariuomenes karo  tribunolas, Lietuvos gelezinkelio tribunolas ir Nemuno
baseino vandens keliu tribunolas. Visi §ie karo tribunolai nagrinejo Lietuvos parti-
zanu, ju r6meju,  antisovietiniu nelegaliu organizaciju bei Zmoniu,  apkaltintu ben-
dradarbiavimu  su  naciais  ir  sovietiniu  aktyvistu  naikinimu,  baudziamasias  bylas.
Dauguma laisves kovotoju btidavo kaltinami ir teisiami pagal §iuos straipsnio punk-
tus:  58-1a -   tevynes i§davimas; 58-2 - ginkluotas sukilimas; 58-6 - §nipin6jimas;
58-8 -teroristine veikla; 58-10 -antisovietine agitacija, 58-11 -grupine antisovie-
tine veikla ir t. t.

VKP(b) CK Lietuvos biuro archyviniame fonde sukaupta medziaga taip pat ro-
do, koki vaidmeni suvaidino sovietine teisetvarka kovoje su ginkluotu ir neginkluo-
tu pasiprie§inimu Lietuvos sovietizacijai pokario metais, nes apie minetu teisiniu Zi-
nybu vestus teismu procesus buvo nuolat informuojamas M. Suslovas.

46   RTFSR Baudziamasis kodeksas, veikiqs Lietuvos TSR teritorijoje: Oficialus tekstas su pakeitimais

1951 in. Iiepos 1 dienai ir su pastraipsniui susistemintos medeiagos priedu, V{+n.NIs,19S2.
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Pirmuosius  teismu  posedzius  ir  pokario  metais  Lietuvoje  organizavo  SSSR
Auk§6iausiojo Teismo Karin6s kolegijos iivaziuojamosios sesijos.  Ju metu, kaip ir
kitose to meto Sovietu Satungos  vietov6se, daugiausia buvo teisiami asmenys, ko-
voj? su sovietu valdzia  1940-1941  in.,  aktyviai bendradarbiav? ivairiose policinese
strukttirose naciu okupacijos metais bei kaltinami sovietiniu aktyvistu ir dydu naiki-
nimu. Kaip pavyzdi pateikiame viena i§ daugelio dokumentu:

„Visi§hai slaptai
Egz. Nr.  1

SSSR Auk§6iausiojo Teismo
Karine kolegija

*LKP(b) CK drg. S u s I o v u i

Siun6iame   Jtisu Ziniai SSR Salungos Auk§6iausiojo Teismo Karines kolegijos
i§vaziuojamosios sesijos nuosprendzio nuora§a Ozelio-Kazlausko ir 11 kitu byloje.

Priedas: 6 p. Nuora§as.

1945 in. sausio 31 d.

SSR Sap.ungos Auk§6iausio Teismo Karines
kolegijos i§vaziuojamosios sesijos pirmininkas

justicijos generolas majoras
(A. Orlovas) (P¢rfljaf )«47

1§ atsiusto nuosprendzio matyti, kad  1945 in. sausio 29 d.  SSSR Auk§6iausiojo
Teismo Karines kolegijos i§vaziuojamoji sesija uzdarame teismo pos6dyje nagrinejo
Vilniuje naciu okupacijos metais veikusio 1-ojo savisaugos bataliono 12 kariu, „tie-
siogiai  dalyvavusiu  tarybiniu  pilie6iu  fudynese  Paneriuose,  Bezdonyse,  Rie§6je  ir
Kenoje", byla. Be to, dalis ju buvo kaltinami „sulauze duota karin? priesaika". Mat
kaip Raudonosios armijos 29-ojo §auliu teritorinio korpuso kariai  1941  in. birzeli,
btidami Varenos ar Pabrad6s poligonuose, nepasitrauke kartu su Raudonata armi-
ja, o ,,< ...>  sava valia pasidave vokie6iams. Veliau savo noru stojo i savisaugos ba-
taliona, prisieke Hitleriui i§tikimybe ir pazadejo vesti negailestinga naikinama kova
su  sovietine valdzia"48.  I§ties  griausmingai  skambantys  kaltinimai  leido  keturiems
kaltinamiesiems taikyti 58 straipsnio la ir 11 punktus, kitiems -§io straipsnio  lb ir
11 punktus.

*  Taip dokumentc.
47  LKP(b) CK drg. Suslovui, RIDC, f. 597, ap.1, b.17,I. 33.

48   Ten pelt,  I.  34.
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1947 in. geguzes 26 d.  (t. y. iki mirties bausmes panaikinimo)* uZ „kontrrevoliuci-
nius" nusikaltimus buvo skiriama mirties bausme arba 20 metu sunki".u darbu ka-
lejimo. Mirties bausm6 buvo vykdoma su§audant ar pakariant.

VKP(b)  CK Lietuvos biurui atsiusto nuosprendzio nuora§o baigiamoje dalyje
buvo ra§oma:

<...>  Visapusi5kai  i5nagrinejusi  byla,  SSSR  AURE6iausiojo  Teismo  Karines
kolegijos  iivaziuojamoji  sesija  pripazino  visus  kaltinamuosius  kaltais  ir  nuteise:
Ozeli-Kazlauska,  Augusta  Juoza,  Ma6i  Juoza,  Ukrina  Stasi,  Bogotkevi6iu  Mika,
Vaitulioni Povila, Dvilaiti Jona, Mandeika Vlada, Baltuti Borisa ir Narkevi6iu Jona
su§audyti, Zemaiti Vytauta -20 metu ir Svirski Juoza - 15 metu sunkiuju darbu ka-
lejimo, atimant politines teises 5 metams ir konfiskuojant ju turta.

Teismo nuosprendis ivykdytas"49.

Nors, kaip min6jome, ,,teisminis nagrin6jimas" vyko uzdarame teismo pos6dy-
je, ta6iau propagandiniais tikslais i ji buvo pakviesti specialiai parinkti Zurnalistai,
kurie to meto respublikiniu laikra§6iu puslapiuose bendriausiais bruozais ir reikia-
ma linkme nuiviete §i procesa5°.

Frontui slenkant per Lietuvos teritorija i Vakarus bei tebevykstant SSSR-Vo-
kietijos karui, pana§iu teismu procesu btita ir daugiau. Apie teisminius procesus ne-
retai bndavo nevengiama ir vie§ai kalbeti, o kas ir kur ivykdydavo mirties bausme,
buvo stengiamasi kick ga|ima is|aptinti5L.

Kra5te ple6iantis ginkluotam ir neginkluotam prie§inimuisi, absoliuti dauguma
suimtuju partizanu buvo teisiami SSSR NKVD kariuomenes karo tribunolu. Oku-
pacine valdzia partizanams nepripazino reguliariosios kariuomen6s belaisviu statu-
so (nors daugelis ju partizaninio karo pradzioje vilkejo karines nepriklausomos Lie-
tuvos   kariuomen6s  uniformas).   Tick  reguliariosios   Raudonosios   armijos,   tick
NKVD kariuomenes karo tribunole teisiamiesiems buvo kaltintojas, gyn6jo institu-
cijos Cia taip pat nebuvo. Pats teisiamasis dalyvaudavo uzdarame teismo procese, is-
girsdavo,  kuo  jis  kaltinamas.   Nuo   1945   in.   pavasario   propagandiniais   tikslais
NKVD kariuomen6s karo tribunolai buvo ipareigoti rengti ir parodomuosius vie§us
teismus, i kuriuos turejo bnti sukvie6iami (suvaromi) vietiniai gyventojai. Tokiems
procesams   taip  pat  reikejo   parinkti   „liudytojus",   kalb6tojus   apie  kaltinamuju

*   Panaikinus  mirties  bausm?,   auk§6iausioji  bausm6   buvo  25   metai  griezto  rezimo   lageryje.
195101  12 mirties bausme SovietL! Salungoje buvo atnaujinta.

49  Ten pat, I. 39.

50  1§ teismo sales. PaneriL! Zudikai gavo pelnyta bausme, rj.cfcz,1945 02 01.

5]    3-iosios  gvardie6iu  tanku  armijos  karo  tribunolo  pirmininkui  gvardijos justicijos  pulkininkui

drg. Dmitrijevui, RFrz4, f. 9401s, ap.1s, b. 2260,I. 104.
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Zv6ri§kumus ar antitarybin? veikla, asmenis, kurie reikalautu kaltinamiesiems mir-
ties  bausmes,  ir pan.  Kadangi visa  tai  sukeldavo  papildomu  „rdpes6iu",  tai  tokiu
vie5u teismu procesu rengimas vyko vangiai.

1945 metu geguzes 24 d. VKP(b)  CK Lietuvos biuras,  svarstes klausima „D6l
burzuaziniu nacionalistiniu gauju aktyvizacijos ir kovos su jomis priemoniu stiprini-
mo" priimtame nutarime taip pat uzrase:

„<...> 5. Pasitilyti NKVD drg. Barta§itinui, NKGB drg. Guzevi6iui, NKVD ka-
riuomenes prokurorui drg.  Pirogovui ir NKVD kariuomen6s Tribunolo Pirminin-
kui  drg.  Chaliavinui  organizuoti  vie§us  parodomuosius  teismu  procesus  piktybi§-
kiems  banditams  ir  teroristams,  demaskuotiems  iveri§ku  elgesiu  su  gyventojais.
Siuos  procesus  organizuoti  lietuviu  kalba  apskrityse  ir  vals6iuose  -  nusikaltimu
ivykdymo vietose  < ... > {{52

Ta6iau i §i VKP(b) Ck Lietuvos biuro raginima mineti asmenys i§ karto nesu-
reagavo.  Tod6l,  pra6jus vos  porai m6nesiu,  VKP(b)  CK Lietuvos  biuras  prie  §io
klausimo specialiai sugrizo.

Pad6tis respublikoje 1945 in. vasara buvo itin sudetinga, vyko baudziamoji ope-
racija, prasidejo gyventoju tremimai, partizanai ker§ijo uZ i§tremtas §eimas. Vie§ieji
teismai, VKP(b) CK Lietuvos biuro nuomone, tur6jo ir ,,demaskuoti" tautos akyse
partizanus, ir ibauginti ju remejus. Zemiau pateikiame Siuo klausimu VKP(b)  CK
Lietuvos biuro priimta nutarima:

„Visu §aliu proletarai, vienykites:
Visasajungine komunistu partija (bol§eviku)
VKP(b) CK Lietuvos biuras

VItsi§hai slaptai
VKP(b) CK Lietuvos Biuro posedzio

Protokolas Nr. 6

VKP(b) CK Lietuvos Biuro nariai: drg. Suslovas, Kovaliovas, Snie6kus, Gedvflas

1945 metu liepos 24 d. priimta

§  1. Del vie§".u teismu procesu organizavimo (drg. Suslovas, Tka6enka, Snie6-
kus, Kovaliovas, Gedvilas, Krupinas, S6erbakovas).

52    D6l  burzuaziniu-nacionalistiniu  gaujL!  aktyvizacijos  ir  kovos  su  jomis  pricmoniu  stiprinimo,

RIDC, f. 597, ap.1, b.1,I.100.
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Nustatyta, kad VKP(b) CK Lietuvos biuro §. in. geguzes 24 d.  nutarimas, ipa-
reigojantis vidaus reikalu ir valstybes saugumo liaudies komisarus, NKVD kariuo-
men6s Prokurora ir Tribunolo pirmininka organizuoti vie5us parodomuosius teis-
minius procesus piktybiniams banditams ir teroristams, kaltinamiems Zv6riskumais
gyventoju atzvilgiu, - drg. Barta5inno, Guzevi6iaus, Grimovi6iaus ir Chaliavino neivyk-
dytas ir iki §iol ne vienas vie§as procesas banditams ir teroristams neorganizuotas.

VKP(b) CK Lietuvos biuras nutaria:
a) atkreipti drg. Barta§idno, Guzevi6iaus ir Chaliavino demesi, kad jie neivykde

VKP(b) CK Lietuvos biuro nutarimo d6l banditams ir teroristams vie§u procesu or-
ganizavimo;

b) ipareigoti vidaus reikalu liaudies komisara drg.  Barta§idna ir valstybes sau-
gumo liaudies komisaro pavaduotoja drg. Jefimova 2 savai6iu laikotarpiu i§nagrine-
ti visas NKVD-NKGB organuose turimas tardymines bylas del banditu, nacionalis-
tiniu organizaciju dalyviu ir liaudies i§daviku, atrinkti i§ ju bylas klausymui apskri-
6iu ir vals6iu centru vie5uose teisminiuose posedziuose;

c) §ios grup6s veiklos kontrole ir sisteminga vie§u procesu darbo organizavima
asmeni§kai pavesti drg. Barta§idnui ir Jefimovui.

VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkas
(M. Suslovas)

(para§as)«53

Sis VKP(b) CK Lietuvos biuro nutarimas suaktyvino vie5u parodomu.u teismu
organizavima. Juos organizavo NKVD kariuomenes karo tribunolai. Nepra6jus n6
savaitei, per visa respublika nuvilnijo tokiu procesu banga. Kai kuri6 i5 ju buvo net
apra5yti to meto periodin6je spaudoje.  Skirtingai nuo ankstesniu, Cia jau buvo tei-
siami partizanai.

Vienas pirm".u tokiu vie§u teismo procesu ivyko  1945 in. Iiepos 29 d., sekma-
dieni,    Siauliu  aps.  Gruzdziu  vls.  centre54.  Cia  buvo  suorganizuota  Lietuvos  SSR
NKVD kariuomenes karo tribunolo i§vaziuojamoji sesija, pirmininkaujama justici-
jos kapitono Panovo. Teisiami buvo pries du menesius md5io metu paimti i nelaisv?
P. Petrylos vadovaujamo partizanu bdrio kovotojai: Antanas Petryla, Antanas Vait-
kus,  Antanas  Guzauskas,  Antanas  Jasitinas  bei  partizanu  rem6jas  Juozas  Vilius.
Kaip  tokiais  atvejais buvo  priimta,  NKVD  kariuomen6s  karine  prokurattira  „pa-
trauk6 baudziamojon atsakomyb6n kaip T6vynes i5davikus pagal RSFSR Baudzia-
mojo  kodekso  58-1  „a"  ir  58-11  str.  "  Kadangi  teismo  procesas  buvo  vie§as  ir

53  VKP(b) CK Lietuvos biuro protokolas Nr. 6, ten pat,I.135-136.
54  Lietuvi§kai voki§kutu nacionalistu gauju byla Gruzdziuose, rJ.cs¢,1945 08 08.
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parodomasis,  tai,  norint sudaryti ne§ali§kumo  regimybe,  kaltinima palaik6  Siauliu
aps.  prokuroras Aleksidnas,  o  kaltinamuosius  „gyne"  vienas  advokatas  Zaleckas.
Kaltinamieji turejo „teise duoti savo parodymus gimtar.a kalba".

Teismo  farsas vyko  pagal  sovietinius  stalinizmo  metu  standartus.  Ir Cia  buvo
daugeliu atveju varu suvaryti vietos gyventojai, parinkti „liudytojai" bei pasisakan-
tieji, i§ pradziu reikalave, o po to ir pritare nuosprendziui.

§tai kelios i§traukos i§ §io teisminio farso apradymo:
<...> Tarn laikui i Gruzdzius, nepaisant lietingo oro, i§ visu kaimu ir vienkie-

miu pesti ir vaziuoti suejo ir suvaziavo Gruzdziu vals6iaus valstie6iai.
Vienuolikta valanda i vals6iaus klubo patalpas susirinko 600 vietos gyventoju.

Teismo posd6dziu sale perpildyta, uzimtos visos kedes, suolai, uzgrdsti koridoriai ir
priean8is < ... > .

Kiekvienas kaltinamojo akto epizodas sukelia neapykanta banditams -  lietuviu
tautos i§davikams <...>   ir ne tik tiems, kurie s6di kaltinamuju suole, bet ir vis dar
tebesislapstantiems  mi§kuose,  ir  i§  pasalu  rengiantiems  piktadarybes  mdsu  laisve
mylin6ios tautos atstovams <...>  "55.

Karo  tribunolas  pri6me  trafaretini  nuosprendi  ir  nuteise:  Guzauska  Antana,
Petryla Antana, Vaitku Antana -su5audyti, Jasitina Antana ir Viliu Juoza - 15 me-
tu katorgos darbams. Visas nuteistviu turtas konfiskuojamas. Sprendimas galutinis
ir neapskundziamas.

Apie pirmuju Vie5u atviru parodomviu teismu procesu partizanams organizavi-
ma buvo reguliariai infomuojami ir auRE6iausieji SSSR represiniu strukthru vadovai56.

Vie§u parodomuju teismu procesu partizanams banga toliau tebesirito per res-

3:gil:::Lefepfsep¥Lednoi:5J7TiL;1:£ari't:sP£:e¥tsuusz::uo::Latrkb£¥Va°rcahp;au5:s=a£§LLrfkr:§]Puu:Lj:::
V®

mentu.
Pagal pana§ius scenarijus vie§i parodomieji teismu procesai partizanams vyko

ivairiose respublikos vietovese: Raseiniuose, Siauliuose, Dauguose ir kt.58 Priimami
nuosprendziai kaltinamiesiems buvo ivairds.

Visu to meto NKVD kariuomenes karo  tribunolo  organizuotu vie§u parodo-
muju teismu procesu bendras bruozas - bandymas iteigti Lietuvos visuomenei, kad
veikiantieji partizanu btiriai - tai „hitlerininku sukurti bei palikti Lietuvoje kaip su-

55  Ten Pat.

5`'    Maskva,  SSSR  NKVD  -  draugui  L.  P.  Berijai,  SSSR  NKGB  -  draugui  V.  N.  Merkulovui,

RFLr4 f. 9401s, ap.1s, b. 2260,I.102;  Maskva,  SSSR NKVD -draugui L.  P.  Berijai, SSSR  NKGB -
draugui V. N. Merkulovui, ten pat,I. 105.

57  P16§iku teroristu, veikusiu Ukmerg6s apskrityje, teismas, 7J.cs#,  1945 09 05. Zr. taip pat: Lictu-

vos partizanai ..., p. 328.
58  Pe|nyta bausm6 kruviniesiems Zmogzudziams, ri.cs¢,1945 0913.
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letinto veikimo mina", o partizanai -tai ,,Tevyn6s isdavikai, buvusieji vokie6iu ar-

j::!c%i:::£t:£ivps°u];Csfenfs¥:£s'ebparuo::£sau:=#vtior£Se£;][a¥£'kaTba::ffaupi:ut:¥:i%s#:ddyat:_-
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gumos partizanu siekius, apie ju kova del Lietuvos laisves ir nepriklausomyb6s.
Be vie§".u parodomuju teismu, NKVD kariuomen6s karo tribunolas,  Raudo-

nosios armijos kariniu daliniu, dislokuotu Lietuvos teritorijoje, tribunolai nagrin6-
jamuoju laikotarpiu suorganizavo keliasde5imt teismu procesu. Cia visuomenei ne-
dalyvaujant vykdavo bylos svarstymas, liudytoju apklausa (buvo kvie6iami tik pries
teisiamati liudijantys asmenys), dalyvaudavo karinis prokuroras bei paskirtas gyn6-
jas.  Ir tai taip pat buvo  teisingumo parodija, nes nebuvo atveju,  kad gynejas btltu
pad6j?s suivelninti prokuroro reikalaujama bausme.

VKP(b) CK Lietuvos biuro archyvo fonde yra i§liky keliolikos tokiu 1945-1946 in.
organizuotu teismu procesu apradymai. Ten taip pat yra Lietuvos SSR NKVD ka-
riuomenes karo tribunolo pirmininko, justicijos papulkininkio Stepano Chaliavino
ataskaita „apie nuveikta darba" 1944-1946 in. birzelio men.60

Tikra  „teisingumo"  parodija  taip  pat  buvo  stalinizmo  metais  veikusi  NKVD
Ypatingojo  pasitarimo  (OSO)*  teismine  strukttira.  Didzioji  dalis  suimtu  pokario
partizanu-politiniu kaliniu, teistu pagal 58 str., buvo §ios SSSR NKVD „teismin6s"
struktnros aukos. Sis SSSR NKVD represiniu struktdru padalinys skelbdavo teismo
nuosprendi „uZ akiu", t. y. kaltinamajam nedalyvaujant. Tardytoju pritempta ar su-
fabrikuota byla perzitir6davo trys NKVD OSO pareigtinai,   iformindavo ir nusius-
davo nuosprendi i ikalinimo istaiga ar lageri, kur buvo laikomas suimtasis. Teisia-
masis neturejo jokios galimybes kaltinimus paneigti. Grupin6se bylose, kuriose kar-
tu su kitais buvo neretai teisiami ir uzverbuoti agentai, tardytojas, siusdamas byla
Ypatingajam pasitarimui, pridedavo uzklijuota voka su duomenimis apie uzverbuo-
ta agenta, jo „nuopelnus" i§duodant bendradygius ir pan. I tai atsizvelgdamas, Ypa-
tingasis  pasitarimas  skirdavo  i§davikui  mazesne  bausme  arba ji visai  i§teisindavo.
Karo tribunolo teismo procese agento i§daviko vaidmuo bdtu i§ai§kejes kitiems tei-
siamiesiems. Cia  jis likdavo niekam nezinomas.

Apskritai nuo 1944 iki 1946 in. birzelio 1 d. NKVD karo tribunolai respublikoje
pagal  58-1a,  58-1b  ir 58-11  straipsnius  bei  kitus  §io  straipsnio  punktus  nubaude
8268 inones (1944 in. -423, 1945 in. -5879, 1946 in. - 1966 Zmones), i§ ju: 3678 parti-
zanus,  1117  remejus,  1800  ivairiu  pasiprie§inimo  organizaciju  dalyvius.  Vien  per
1945 in. 468 partizanams ir politiniams kaliniams buvo paskirtos mirties bausmes6].

59  Samdiniai Zudikai, ri.cs¢,  1945 09 21.

60  VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui drg. V. §derbakoui, R4DC. f. 597, b.17, ap.1,I. 86-133.

*  Rus.  Oco6oe coBell|aHHe.
6t    V.  T  i  n  i  n  i  s,  min.  veik.,  p.  38;  L.  T  r  u  s  k  a,  Li.cfwv&  J948-J953  mcf¢is,  Kaunas,  1995,

A. A n u § a u s k a s, min. veik., p. 355.
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zanus,  1117  r6m6jus,  1800  ivairiu  pasiprie§inimo  organizaciju  dalyvius.  Vien  per
1945 in. 468 partizanams ir politiniams kaliniams buvo paskirtos mirties bausm6s6].

Politiniu prie§ininku Zudymas buvo priimta stalinizmo metais kovos su „Sovietu
valdzios  prie§ais"  priemon6.  Sia  priemon?  sankcionavo,  o  atskirais  atvejais  netgi
skatino ir VKP(b) CK Lietuvos biuras. Apie tai kalba ir M. Suslovas savo paskuti-
niame prane§ime i§ Vilniaus i Maskva  1946 in.  sausio 30 d.  G.  Malenkovo vardu.
„  <...>  Atsiivelgiant i politine padeti respublikoje, visa laika reikejo imtis grieztu,
i5 ju ir kra5tutiniu, priemoniu"62

Siandien jau  galime,  remd;miesi  VKP(b)  CK Lietuvos  biuro  archyve  rastais
dokumentais,  pagristai  teigti,  kad  nukautu  partizanu  lavonus  gabenti  i§  kautyniu
vietu ir niekinti, t. y. guldyti miesteliu, baznytkaimiu aik5t6se „atpazinimuui", buvo
prad6ta 1945 in. vasara vykusios baudziamosios operacijos metu. Ten nukautu par-
tizanu lavonai neretai i§guledavo po kelias dienas, o v6liau buvo sumetami ir uzka-
sami §uliniuose, Zvyro karjeruose ir kt.

Reikia pabr6Zti, kad auks6iausioji represiniu struktnru vadovybe to neskatino ir
oficialiai netoleravo, todel daugelyje to meto i§likusiu dokumentu apie tai nera§o-
rna, net neminima, o patys faktai nebuvo fiksuojami. Tik i§imtiniais atwejais tikriau-
siai per neapsizinrejima tai vienoje, tai kitoje vietoje apie tai uzsimenama (nurodo-
ma, „kad buvo atvezti nukauti partizanai atpazinti ir palaidoti"). Tai ir §iuo, Zemiau
pateikiamu  konkre6iu  atveju  btita,  kad  NKVD  kariniu  daliniu  politiniai  organai
turgavietese ar Sventoriuose vede „ai§kinamay.i darba" -  ragino atiduoti ginklus, 1e-
galizuotis ar stoti i Raudonqja armija, pasira§yti paskolas, vykdyti valstybines prie-
voles,  nesiprie§inti  sovietinei valdziai  ir pan.  Kad  bdtu  itikinamiau  parodyta,  kas
laukia tu, kurie prie5inasi sovietines sistemos diegimui, ypa6 su ginklu rankose, to-
kios priemon6s (mitingai) buvo organizuojamos ir prie nukautu ir atveztu partizanu
lavonu. Kadangi tick reguliariosios, tick represiniu kariniu daliniu politiniai skyriai
uZ savo darba atsiskaite ir teritoriniam partiniam aparatui,  todel Zemiau pateikia-
mas dokumento nuora5as ir atsiddr6 VKP(b) CK Lietuvos biuro archyve.

„SSSR  vidaus  reikalu  liaudies  komisaro  pavaduotojui  generolui  pulkininkui
Apolonovui*

Nuora5as: VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui drg. M. S u s I o v u i
Tarnybinis prane5imas

"    V.  T  i  n  i  n  i  s,  min.  vcik.,  p.  38;  L.  T  r  u  s  k  a,  L!.cfkv¢  J948-J95J  mcf#!..t  Kaunas,   1995,

A. A n u 5 a u s k a s, min. vcik., p. 355.
62  VKP(b) CK draugui G. Malcnkovui, RIDC, f. 597, ap.1, b. 24,I.16.

*  A. Apolonovas tuo mctu buvo Lietuvoje ir vadovavo baudziamajai opcracijai.
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Kauno sektoriuje toki darba atliko 298 §. p. politinis aparatas < ... > .
Toki pat darba atliko 95 pasienio btirio politinis skyrius Erivilke, 23 - RIaip6-

dos sektoriuje. Ypa6 gerai dirbo 94 pasienio bdrio politinis skyrius, kuris Marijam-
pol6s ir Lazdiju apskri6iu 32-ose gyvenviet6se suorganizavo susirinkimus < ... > .

Telsiu apskrityje birzelio 25-27 d. ivykdiius operacija, kurios metu buvo nukauta 18
banditu, Luokes miestelio aiREt6je prie nukautu ir suveztu banditu lavong buvo suorga-
nizuotas susirinkimas, kuriame kalb6jo 261 5. p. 2-ojo bataliono vado pavaduotojas Vol-
kovas. Toks pat susirinkimas veliau buvo suorganizuotas ir Akmen6s miestelyje.

NKVD Pabaltijo apygardos vidaus  kariuomen6s
politinio skyriaus vir§ininkas pulkininkas Kirilovas

(Para5as)
1945 in. Iiepos 6 d.
vilnius " 63 .

daug¥atiusEe:1;Snpd°an::J69,mnuo::ek::pP::ks[:;Z5S_tI#iu.S:rkt¥z:::t:£°eskefnt£°mki¥t:::°:::[¥
niu rei§kiniu.

Kad ir kaip brutaliai buvo elgiamasi tick su suimtais partizanais, tick su nukau-
tais ju lavonais, ta6iau visa tai dar ilgai nepalauze partizanu pasiprie§inimo dvasios.
Zinoma, tuo metu i§oriniu ir vidaus politiniu j6gu santykis susiklost6 ne ginkluoto
pasiprie§inimo naudai.  Jie nesugebejo i§silaikyti,  ta6iau spejo palikti tautos samo-
neje nenugalima laisves tro§kima.

Baigiant norisi pabr6Zti, kad, vartydami VKP(b) CK Lietuvos biuro ar berijinio
saugumo  strukttiru  archyvu  dokumentu  bylas,  mes  dar  ne  karta  stebesim6s,  ko-
kioms  skaudzioms  gyvenimo  dramoms  didele  dali  Lietuvos  gyventoju  pirmaisiais
pokario metais pasmerk6 stalinizmas.

Lietuvoje nagrinejamuoju laikotarpiu buvo komplikuotos, dramati5kos salygos
egzistuoti.

I§vados

1.1944 in. Iapkri6io 11 -   1947 in. kovo 24 d. Lietuvoje  veike sovietin6 partin6

politine  institucija  -   VKP(b)  CK Lietuvos  biuras,  tur6jes  neribotus  igaliojimus.
Biuro pirmininkai buvo M. Suslovas ir A. S6erbakovas, o nuo Lietuvos partin6s or-
ganizacijos i Biura iejo A. Snie6kus ir M. Gedvilas.

63   Tarnybinis prane§imas SSSR NKVD pavaduotojui generolui pulkininkui Apolonovui, RIDC,

f. 597, ap.1, b. 3,I. 81.
64    Maskva,  SSSR  NKVD  -  draugui  L.  P.  Berijai,  SSSR  NKGB  -  draugui  V.  N.  Mcrkulovui,

REFZ4, f. 9401s, ap.  1s, b. 2260,I. 201-206.
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1.1944 in. Iapkri6io 11 -   1947 in. kovo 24 d. Lietuvoje  veike sovietine partine
politine  institucija  -   VKP(b)  CK  Lietuvos  biuras,  turej?s  neribotus  igaliojimus.
Biuro pirmininkai buvo M. Suslovas ir A. S6erbakovas, o nuo Lietuvos partin6s or-
ganizacijos i Biura iejo A. Snie6kus ir M. Gedvilas.

2.  Per visa savo veiklos laikotarpi  VKP(b)  CK Lietuvos biuras,  kaip  VKP(b)
CK organizacinis padalinys, sieke kuo spar6iau sovietizuoti Lietuva. Visi svarbiausi
to meto respublikos gyvenima reglamentuojantys dokumentai pirmiausia buvo pa-
rengiami ar aprobuojami Biure.

3.  Vienas  pagrindiniu VKP(b)  CK Lietuvos biuro  uzdaviniu buvo  i§  Lietuvos
gyventoju samon6s i5trinti laisv6s ir nepriklausomyb6s sieki, palauzti pilietini nepa-
klusnuma,  inicijuoti  tautinio  ginkluoto  ir  pasyvaus  pasiprie§inimo  sovietinei  san-
tvarkai slopinima.

4. VKP(b) CK Lietuvos biuras ne tik buvo idejinis represiju pries lietuviu tauta
organizatorius, bet ir nuolat skatino represiniu struktdru aparato respublikoje gau-
sinima,  sankcionavo  pirmuosius  pokarinius  Lietuvos gyventoju  tr6mimus,  skatino
vie§uosius parodomuosius karo tribunolu teisminius procesus pries partizanus.

5. Nors tolstant nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos Lietuvos nepriklausomy-
b6s atktirimo galimyb6s vis labiau bl6so, ta6iau VKP(b) CK Lietuvos biurui jo veik-
1os metu dar nepavyko nuslopinti tautinio ginkluoto ir pasyvaus pasiprie§inimo.

1 priedas

IlpoAeTapllH Bcex cTpaH,  coeAIIHHHTecl]!

BCEC0103HAjl   KOMMyHMCTMtlECKAI   HAPTMfl    (6oAbllleBHKOB)
EIOPO I]K BKH(6)  IIo ^MTBE

cTpOI`O  ceKpeTHO

11 P 0 T 0 K 0 A   Ng  1
3aceAaHHH Bropo l|K BKIl/6/ IIo ^IITBe
oT 21  AeKa6pH  1944  roAa

tlAeHI]I  Bropo   I]K  BKH/6/   IIo  AHTBe   -      T.T.   Cyc^oB,   KOBaAeB,
TKatleHKo,  CHeqKyc,  reABH^ac

IlpHcyTCTBOBanll  HPH  PaccMOTpeHHH  Bollpoca  „o  Mepax  rlo  BbllloAHe-
HHro  3aKOHa  0  ,unKBHAal]HH  HOc^eACTBHri  HeMel|Kori  OKKyllal|14H  8  ce^bcKOM
xo3flficTBe"   -     T.  T.  HIOHKA   -   2-fi  ceKpeTapb  I]K  KIT/6/  AKTBI]I,  HM-
CAPEB  -  3aB. ceKTopoM Bropo L|K BKH/6/ IIo ^IITBe, BAPAIAycKAC  -
3aB.  ceAI]xo3oTAe.roM L[K KH/6/^HTBEI.

268



1.  0  Mepax IIo  Bblrlo/illeHIIro  3aKOHa o ^IIKBHAal|HH  rloc^eACTBHri  HeMel|-
Kofi  OKKyllal|HH  8  ce7ibcKOM x03HricTBe.

/T.  T.  HHcapeB,   BapaHaycKac,   HroHKa,   CHeqKyc,   reABH-
^ac, TKaqeHKo,  KOBa^eB,  Cyc^oB/.

1.   oA06pHTI]   IIpoeKT  HOcTaHOB^eHIIH   cOBHapKOMa  ^HTOBCKori   ccp   H
I]K  KH/6/  ^HTBLI  „0  Mepax  IIo  BEIIIo^IIeHIIro  3aKOHa  o  7il4KBHAal|HH  IIo-
c^eACTBHH  HeMel|Kofi  oKKyllal|HH  8  ce7ibcKOM xo3jlricTBe".

2.   Ape   opraH113al|HH   pa3T>HCHeHHH   IIocTaHOB^eHHH    CoBHapKOMa   ^14-
TOBCKOH  CCP  H  I]K  KH/6/  ^HTBI]I  cpeAH    IIIHpoKHx  KpecTbHHCKHx  Macc  H
HpoBeAeHHH  MepoHPHjlTHH,   BblTeKaroll|Hx  H3  AaHHoro   IIocTaHOB^eHHH,   Ho-
pyTIIITI]  IiK  KH/6/  ^HTBI]I  KOMaHAHpoBaTb  8  ye3Abl  H  Bo^oc"  peclly6,M-
KaHCKHH  H  ye3AHblri  rlap"HHI]Iri  H  cOBeTCKHH  aKTHB  CPOKOM  Ha  3  HeAe^H.

3.  06  HTorax  IIpoBeAeHIIfl  Pa6oT  IIo  Bo3BpalHeHIIro  3eMeAb  KpecTbjlHaM
3ac^ylllaTb  AOK^aA  peclly6,"KaHCKori  3eMejibHori  KOMHccHH  Ha  3aceAaHHH
Bropo I|K BKH/6/ IIo ^IITBe  10 dyeBpaJ\H  1945 roAa.

HpeAceAare^b Bropo IiK BKH/6/ IIo ^HTBe /M.  Cyc^oB/

1 priedas. Apie dokumente minima VKP(b) CK Lietuvos biuro pos6di kalba-
ma straipsnio p. 242.

OCOBAH ITAIIKA

§ -8.  0    AOIIO/lHHTe/lbHOM  C03AaHIIH  H  yKpell^eHHH  Bo^ocTHblx  oTAe^e-
HHfi HKBA H HKrB 8 ^HTOBCKori  ccp.

(T.  T.  BapTalHyHac,   EdyHMOB,   CoKo^oBCKIIri,  TKatleHKo,   McaqeHKo,  ^fly-
AHc,  KytlHHCKac,  HpeHKIIIac, Hanel]KHc,  reABmac,  KOBaneB,  CHetlKyc,  Cyc^oB).

8  I];e,Mx AaL^bHeHIIIero  ycl4^eHHfl  6opb6bl  c  6ypxya3Ho -HaLI|14oHa/il4cTH-
qecKHMH   3^eMeHTaMH   H  HX  BOopy)KeHHI>IMH   6aHAaMH   14  yKpeH^eHHH   Bcex
OpraHOB     cOBeTCKOH     B^ac"     a     BO.rocTjlx     ^HTOBCKori     ccp,     HpOcHTI,
I]eHTpa7ibHblri  KOMHTeT  BKH(6) :

1.  Pa3pelHHTb  co3AaTb  oTAe^eHHH  HKBA  Bo  Bcex  320  Bo^ocTHx  ^HTOBc-
KOH  CCP.

2.  Ar^H  yKOMII^eKTOBaHHfl  BOAoCTHblx  oTAe^eHHH  HKBA  H  ollepllyHKTOB
HKrB   HallpaBHTb   8   ^IITOBCKyro    CCP,    qepe3   yllpaBAeHHe   KaApoB   IiK
BKH(6),   470   oHepaTHBHblx  pa6oTHHKOB   HKBA  H   HKrB   3a  cqeT  AyTIHIHx
orlepaTHBHEIX  Pa6oTHHKOB  HeHTpaAbHLIX  H  BoCTotlHI>Ix  o6^acTeH  cTpaHbl,  a
TOM  qHc^e:  IIo  HKBA   -   370  qe^.   (HaqajibHHKOB  Bo^oTAe^eHHri  HKBA   -
150  H  ollepaTHBHoro  cocTaBa  -  220  tleA.;  IIo  HKrB   -   100  qe^.  oHepaTHB-
Horo  cocTaBaL.
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OnpocoM oT 20  IIro^H  1945 r.

N9 -01.  0  pacc^eAOBaHH14  dyaKTOB  HapyllleHHH  peBOArol]14oHHori  3aKOH-
Hoc"  a AAHTyccKOM  H  IIIaKHHCKOM ye3Aax.

1.  8  cBfl3H  c  rlocTyllHBIIIHMH  cl4rHaAaMH  0  HapyllleH14H  peBOAroI|HOHHori
3aKOHHoc"  8  pHAe  MecT  Pa6oTHHKaMH  Pa3.unqHLIX  opraHOB  AunTyccKoro  H
IIIaKHficKoro  ye3AOB  KOMaHAHPoBaTI]  a  Ha3BaHHI]Ie  ye3AI]I  A/\H  Pacc^eAOBa-
HHH  IIo^oxeHIIH  Ae^  Ha  MecTe  T.   T.   ByAaroBCKoro   (coTpyAH14K  Bropo   IiK
BKH(6),  Ba.MCHIIKOB  (HpoKypop  Peclly6,unKH)  H  MIII|KeBHqroc  (3aMHapKo-
Ma BHyTpeHHHx Ae^ ^HTOBCKori  ccp Ilo  KaApaM).

2.   HopyTIHTI]  T.   T.   ByAaroBCKOMy,   BaMCHIIKOBy  H   M14I]KeBHqroc   Ao^o-
xHTI] Bropo  I|K BKH(6)  IIo ^HTBe  o pe3yAbTaTax pacc^eAOBaHHH.

IIPEACEAATEAI] Bropo IiK BKH(6)
Ilo AMTBE                                                                                         (M.  CycAOB)

2 priedas. Apie dokumente minima VKP(b) CK Lietuvos biuro nutarima kal--
bama p. 258.

Summary

HENRIKAS   S A D Z I U S

ACTIVITIES OF THE LITHUANIAN BUREAU OF CC OF THE CPSU IN ORGANIZING THE
SUPPRESSION OF THE NATIONAL RESISTANCE

On the basis of authentic documents, which  in many cases arc included  into scientific circulation
for the first time, the reasons for the establishment of the Lithuanian bureau of CC of the CPSU, its
composition and activity initiating the post-war deportations of inhabitants at the beginning of the se-
cond Soviet occupation, are discussed in the present article.

The article reveals that it was a temporary political party institution. It was established by the decision
of CC of the CPSU in November 1944 (operated till March,1947). It had an unlimited authority and pur-
sued the purpose to sovietize and integrate Lithuania into the Soviet Union as quickly as possible.

The leading role in the activity of the Bureau was played by people who were sent from  Moscow,
i. e.   M. Suslov, F.  Kovaliov,  I. Tka6enko. The latter one was L.  Berija's placeman. From Lithuania A.
Snie6kus  and  M.  Gcdvilas wcrc  included  in  the  Bureau  as the  ones who  held  the  leading posts.  They
suffered,  as  the whole  nati()n,  the  uncertainly ()f the  first post-war years  and went  thr()ugh  a difi`icult
cxpericncc of reappraisal of values.  Their efforts,  in  .`omc cases,  to stop thc  ncgativc  prttccsses  i)f .so-
victizati()n brt]ught no dcsirablc results.

One ()f the purposes of the Lithuanian Bureau was to stimulate the struggle against the national rcsistan-
cc. All most important questions of political life were sanctioncd by the Communist party. Thcreforc, it is
only natural that the  Lithuanian  Bureau of CC of the  CPSU  played  a dccisivc  role  in  organizing the
first post-war deportations of Lithuanian  inhabitants.  Its members  arc  rcsponsiblc  to  the  nation  and
history for physical and mental genocide of Lithuanian people.
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