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1941 m. Birželio sukilimas Kretingos,
Mažeikių ir Telšių apskrityse
Straipsnio tyrimo objektas - 1941 m. Birželio
sukilimas Lietuvoje. Tikslas - atskleisti suki
limo eigą ir ypatumus Kretingos, Mažeikių ir
Telšių apskrityse.

bet ir žydų genocido vykdytojais. Šis darbas
neatspindi galutinių tyrimo rezultatų.

SUKILIMO IŠVAKARĖS
ĮVADAS
Šis darbas yra autoriaus ankstesniame žur
nalo „Genocidas ir rezistencija" numeryje
(2009, Nr. 2(26) spausdinamo straipsnio,
apžvelgiančio 1940-1941 m. pasipriešini
mą Kretingos, Telšių ir Mažeikių apskrityse,
tęsinys. Straipsnis skiriamas 1940-1941 m.
pasipriešinimo Kretingos, Mažeikių ir Tel
šių aps. kulminacijai - 1941 m. Birželio suki
limui, kuris Lietuvoje vyko birželio 2 2 - 2 8 d.
Siekiant nurodyto tikslo, keliami šie užda
viniai: 1) pagrįsti nuomonę, kad sukilimas
Lietuvoje, sukilėlių partizanų būrių forma
vimasis buvo iš anksto numatyti, o ne spon
taniški, stichiniai istoriniai reiškiniai; 2) ap
žvelgti aplinkybes, kuriomis susiformavo
sukilėlių partizanų būriai Kretingos, Mažei
kių ir Telšių aps., nustatyti, kiek buvo bū
rių, o juose - žmonių; 3) atskleisti sukilimo
ypatumus ir skirtumus, kovinių veiksmų
eigą; 4) nustatyti, kiek sukilėliai partizanai
suėmė raudonarmiečių ir sovietinių akty
vistų; 5) nustatyti, kiek žmonių neteko suki
lėliai partizanai ir kiek buvo nukauta raudo
narmiečių; 6) atsakyti į klausimą, ar galima
Kretingos, Mažeikių ir Telšių aps. sukilėlius
partizanus laikyti ne tik laisvės kovotojais,

1940-1941 m. antisovietinio pasipriešini
mo dalyviai nepriklausomą Lietuvos vals
tybę ketino atkurti prasidėjus Vokietijos ir
SSRS karui - tuo metu mūsų krašte turėjo
kilti sukilimas prieš sovietų okupacinį re
žimą. Karo ir sukilimo išvakarėse nacistinė
Vokietija ties vakarine sovietų okupuotos
Lietuvos dalimi dislokavo Šiaurės armijų
grupės (vadas generolas feldmaršalas Wilhelmas Ritteris von Leebas) karines pajė
gas - 18-ąją ir 16-ąją armijas bei 4-ąją tankų
grupę . Karo išvakarėse Lietuvos teritorija
įėjo į Pabaltijo ypatingąją apygardą (vadas
gen. pik. Fiodoras Kuznecovas). Apygardai
priklausė 8-oji, 11-oji ir 27-oji armijos, kiti
kariniai daliniai. Vakarinėje Lietuvos dalyje
buvo dislokuota 8-oji armija (vadas gen. mjr.
Piotras Sobenikovas), o pasienyje - 105-asis
(vadas mjr. Bočiarovas; štabas Kretingoje) ir
106-asis (vadas pplk. L. Golovkinas; štabas
Tauragėje) pasienio būriai .
Antisovietinio pogrindžio dalyviai laukė
vokiečių ir sovietų karinių pajėgų konflikto,
o visa jų veikla buvo skirta pasirengti sukili
mui. Rengimasis vyko šiais būdais: 1) buvo
kaupiami ginklai; 2) steigiamos pogrindinės
organizacijos ir verbuojami nauji žmonės,
kurie prasidėjus karui ir sukilimui turėjo būti
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apginkluoti ir tapti kovotojais prieš sovietų
okupacinį režimą; 3) rengiama ir platinama
antiokupacinė literatūra siekiant palaikyti
patriotines, kovines gyventojų nuotaikas. Ši
veikla rodo, kad procesas buvo kryptingas,
kad sukilimui buvo rengiamasi iš anksto.
Dėl to pasitaikanti nuomonė, kad karo pra
džioje sukilimas prasidėjo ir sukilėlių parti
zanų būriai formavosi spontaniškai, stichiš
kai, nėra teisinga.
Lietuvių organizacijos biuro Berlyne
1941 m. kovo 19 d. pranešime rašoma, kad
atėjus išsilaisvinimo valandai pogrindžio
nariai, kiti patriotai turi būti organizaciš
kai pasirengę užimti įvairius objektus .
Kretingos, Mažeikių ir Telšių aps., kitų Lie
tuvos vietovių pogrindžio dalyvių kovinei
parengčiai buvo svarbios iš Varpėnų dvaro
pogrindininkų gaunamos žinios apie karo
pradžią. Feliksas Putrius prisiminimuose
rašo, kad pirmajame pranešime, kurį gavo
Lietuvos pogrindis, buvo nurodyta, jog
karas prasidės tarp gegužės 1 ir 10 d. Dėl
įvykių Jugoslavijoje karo pradžia buvo
nukelta. Antrasis pranešimas Lietuvos po
grindininkus informavo, kad karas prasidės
birželio 18-26 d. Šių pranešimų reikšmė
ta, kad jais pogrindininkams buvo nuro
dyta pradėti rengtis mobilizacijai į karinius
junginius, numatyti šių junginių veiksmus
prasidėjus karui ir imtis kitų priemonių.
Tverų pogrindinės organizacijos vadovas
A. Zupkus 1941 m. gegužės mėn. infor
mavo pogrindininką Joną Kuzminską, kad
po mėnesio kils Vokietijos ir SSRS karas .
Telšiškis kunigas Velavičius birželio 19 d.
laiške Varnių vis. Pavandenės k. gyventojui
Adomui Jurgeliui rašė, kad „pas mus žada
būt sekmadienį balius. Mes vaišinsim. Lin
kiu ir jums pasivaišint." Tą pačią dieną, kai
A. Jurgelis gavo laišką, iš Kelmės atvyko
mokinys Jurgis Matula ir pranešė, kad se
kmadienį prasidės karas. Šeštadienio vakarą
pogrindininkai, susirinkę prie Sprudės kal
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no, numatė, kokių veiksmų imtis prasidėjus
karui . Nevarėnų pogrindinės organizacijos
nariai karo pradžios datą sužinojo birželio
21 d. - tai jiems pasakė dviračiu atvykęs
Jurgis Petriūnas . Rietavo pogrindininkams
karo pradžios data pranešta prieš kelias die
nas. Įvyko posėdis, kuriame dalyvavo Juozas
Dargis, P. Kaziulis, J. Rupšlaukis, Petrošius
(Dargalių k. gyventojas). J. Rupšlaukis su
Petrošiumi buvo ką tik atvykę iš Vokietijos
ir sakė, kad karas kils birželio 1 7 - 1 8 d., o iki
birželio 22 d. - neabejotinai. Pogrindinin
kai nutarė, kad saugos svarbiausius tiltus,
pašalins iš Rietavo bažnyčios bokštų kul
kosvaidžius, nutrauks telefono ryšį, trukdys
sovietinės kariuomenės judėjimui, suims
komunistų vadus .
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KRETINGOS APSKRITIS
Vokiečių kariuomenė Kretingos apskritį už
ėmė per dvi pirmąsias karo dienas: Kretingą,
Gargždus, Palangą, Skuodą - birželio 22 d.
rytą , Salantus - birželio 23 d. apie 10 vai.
Tokia karo veiksmų eiga lėmė, kad Kretin
gos pasipriešinimo dalyviai kūrė komitetus
ir aktyvistų štabus, šaukė susirinkimus jau
būdami vokiečių kariuomenės užnugaryje.
Kretingoje buvo įsteigtas aktyvistų štabas,
kurio nariais tapo vienuolis Petras Jonušaitis (tėvas Aloyzas), buvęs Kretingos raj.
saugumo policijos viršininkas Pranas Jakys
ir kt." Pirmosiomis karo dienomis Gargždų
pogrindininkai sudarė komitetą, į kurį įėjo
buvęs vietos šaulių vadas Petras Lengvinas,
Vėžaičių dvaro savininkas Kostas Jašinskas, kunigas Žvirblis, Gargždų malūno sa
vininkas Stončius ir kt. Buvo suformuotas
policijos skyrius . Salantuose, buvusiame
milicijos pastate, birželio 23 d. pogrindžio
dalyviai ir kiti asmenys sušaukė susirinki
mą, kuriam vadovavo pusk. Antanas Ereminas ir jaun. pusk. Petras Kadys . Skuode
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susirinkimas įvyko birželio 25 d. Kunigas
L. Jankauskas ragino žmones laikytis tvar
kos, į administracinius postus skirti pati
kimus asmenis. Nutarta paskirti valsčiaus
viršaitį, burmistrą (juo tapo Čižauskas) ir
policijos viršininką . Susirinkimas įvyko ir
Skuodo vis. Narvydžių k. Birželio 23 d. su
sirinkimai įvyko Mosėdyje (vienas iniciato
rių - karininkas Edvardas Danilevičius) ,
Kuliuose (vienas iniciatorių - karininkas
Vladas Ilginis) . Birželio 23 d. Palangoje
pogrindininkai įkūrė laikinąjį komitetą,
kurio nariais tapo Jonas Bliumas, Naubaras, Mikas Kleinaitis, Panaras, Urniežius,
Stasys Jurevičius ir Žliupas . Susirinkimų,
komitetų, štabų nariai tvirtino, jog sovie
tų valdžios Lietuvoje nebėra, reikia daryti
tvarką, suimti sovietiniam režimui lojalius
asmenis. Vietiniai gyventojai buvo kviečia
mi stoti į sukilėlių partizanų būrius, įrašomi
į tokių būrių sąrašus.
Dauguma Kretingos aps. partizanų bū
rių susiformavo Birželio sukilimo metu, ir
tai galima laikyti pogrindininkų sušauktų
susirinkimų, įsteigtų laikinųjų komitetų
narių ir aktyvistų štabų narių veiklos rezul
tatu, tačiau būta ir išimčių. Antai Gargždų
vis. partizanų būrys veikė jau ankstyvą se
kmadienio rytą, kai Vokietijos ir Sovietų
Sąjungos kariuomenių kariniai veiksmai
buvo vos prasidėję, kai Gargždų laikinasis
komitetas dar nebuvo įsteigtas. Tikėtina,
kad išimčių buvo ir daugiau. Kretingos
partizanų būriui greičiausiai vadovavo
P. Jakys, Gargždų - Ildefonsas Lukauskas ,
Mosėdžio - buvęs karininkas E. Danilevi
čius , Kulių (apie 18 vyrų) , - Vladas Il
ginis, Plungės (apie 40 vyrų) - Vladas Ba
rauskas ir Bronius Avižonis , Platelių vis.
Notėnų k. - Pranas Lenkšas , Kartenos Čiuplys , Skuodo (apie 30 vyrų) - Kostas
Vasaris , Skuodo vis. Narvydžių k. - Vik
toras Stankūnas , Skuodo vis. Kaukolikų k. - Jonas Budrys , Skuodo vis. Alek
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sandrijos k. - Algirdas Kauneckas ir buvęs
Šaulių sąjungos narys Mykolas Vitkus ,
Skuodo vis. Lenkimų mstl. (10-12 vyrų) Stasys Žukas , Endriejavo vis. - Augustas
Pošys , Salantų (ne mažiau kaip 30 parti
zanų) - jaun. ltn. Ciprijonas Skridaila . Pa
langos sukilėlių būriui (140-150 žmonių)
vadovavo Juozas Adomaitis, Palangos vis.
Šventosios mstl. veikė 2 5 - 3 0 partizanų gru
pė (vado nustatyti nepavyko) . Partizanai
steigė štabus, partizanų būriai buvo vadina
mi Tautos darbo apsaugos (toliau - TDA)
būriais, sukilėliai ryšėjo baltus raiščius su
užrašu TDA . Apskrityje veikė ne mažiau
kaip 16 sukilėlių partizanų būrių. Sukilėlių
skaičius atskiruose būriuose svyruoja nuo
11 iki 145. Vidurkis - 78 asmenys viename
būryje. Tuo remiantis, galima daryti prie
laidą, kad visuose 16 Kretingos aps. būrių
galėjo būti apie 1248 sukilėlius partizanus.
Dalį ginklų apskrities sukilėliai įsigijo prieš
karą, kitus - nuginklavę raudonarmiečius
ir iš jų paliktų karinių sandėlių. Platelių
vis. sukilėliai ginklų įsigijo iš Šateikių k.
buvusio raudonarmiečių karinio sandė
lio , Kulių vis. partizanai - iš ten buvusio
raudonarmiečių sandėlio . Archyviniai
duomenys rodo, kad Kretingos aps. suki
lėliai partizanai, karinės valdžios organai
pirmosiomis sukilimo dienomis paėmė
valdžią į savo rankas, kėlė miesteliuose lie
tuviškas trispalves vėliavas, organizavo įvai
rių objektų apsaugą, pradėjo persekioti su
sovietų okupaciniu režimu bendradarbia
vusius asmenis ir užfrontėje likusius raudo
narmiečius.
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Dauguma Kretingos aps. partizanų bū
rių sukilimo metu veikė vokiečių kariuome
nės užnugaryje. Išimtis - Gargždų partiza
nai, kurie apšaudė raudonarmiečius šiems
kaunantis su vokiečių kareiviais. Tikėtina,
kad išimčių būta ir daugiau. Gargžduose
prieš karą buvo įsikūrusi 105-ojo pasienio
būrio 2-oji komendantūra (vadovavo kpt.
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P. Redčenka). 1941 m. birželio 22-osios
naktį štabe budėjusiam P. Redčenkai atbė
gęs karys pranešė, kad 7-ojoje užkardoje
(netoli Gargždų, link Vėžaičių, dešiniajame
Minijos krante) nukauti keli sargybinių bū
riai. 7-osios užkardos ruože grupė vokiečių
kareivių perėjo sieną ir 4 vai. ryto netikėtai
puolė Gargždus iš Vėžaičių pusės, atkirsda
ma sovietų pasieniečiams kelius atsitraukti.
Komendantas P. Redčenka su grupele karių
traukėsi per Gargždų parką. Nuo Minijos
upės pusės juos pasitiko vokiečiai. Visi so
vietų kariai žuvo. Sunkiai sužeistas P. Red
čenka pateko vokiečiams į nelaisvę ir buvo
išvežtas į Klaipėdą. Komendantūros štabo
viršininkas vyr. ltn. S. Fominas kovėsi šta
bo pastate, sudegino ten komendantūros
dokumentus ir netrukus žuvo. Taigi visi
7-osios užkardos pasieniečiai buvo nu
kauti . Lietuvos spauda 1973 m. rašė, kad
Gargždų kapinėse lietuvių „buržuaziniai
nacionalistai", iš anksto susitarę su vokie
čiais, surengė sovietų kariams pasalas. Tie,
kurie mėgino trauktis per kapines ir šoko
per mūrinę sieną, buvo nušauti . Matyt,
vadinamieji „buržuaziniai nacionalistai" iš
tiesų buvo I. Lukausko vadovaujami suki
lėliai partizanai.
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Birželio sukilimo Lietuvoje metu Kre
tingos aps. partizanai suiminėjo užfrontėje
likusius pavienius raudonarmiečius, jų gru
pes. Plateliuose partizanai Petras Gadeikis,
Budrys, Grišmanauskas ir kiti ties Laumalinkos k. suėmė 4 raudonarmiečius, kuriuos
perdavė Kretingos policijai . Mosėdžio vis.
partizanai kartu su vokiečių kariais ties Nevočių k. sunaikino raudonarmiečių karių
grupę, 8 kariai paimti į nelaisvę . Skuo
do vis. Narvydžių k. partizanai sulaikė
15-17 rusų karių , ties Aleksandrijos k. nu
ginklavo 2, ties Klaišių k. - 5 raudonarmie
čius . Per raudonarmiečių grupių paieškas
kilo incidentų su vokiečių kariais. Antai
Mosėdžio sukilėliai 1941 m. birželio 28 d.
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vykdami į Darbėnus apšaudė asmenį, kurį
palaikė raudonarmiečiu. Paaiškėjo, kad tai
vokiečių kareivis. Jam buvo peršauta milinė.
Kitą dieną į Mosėdžio partizanų štabą atvy
ko dviejų karininkų vadovaujamas vokiečių
kareivių būrys. Partizanai buvo apieškoti, iš
jų atimti ginklai, jiems grasinta. Incidentą
pavyko užglaistyti, o vokiečiai, palikę parti
zanų štabe savo karių ir leitenantą, kuriam
buvo pavesta prižiūrėti partizanų veiklą,
išvažiavo . Turimi duomenys leidžia teigti,
kad Kretingos sukilėliai užfrontėje suėmė
ne mažiau kaip 35 raudonarmiečius.
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Vokiečių kariuomenės užnugaryje liko
ir didesnių sovietinių karinių dalinių. Ne
priklausomos Lietuvos spauda rašė, kad
1941 m. birželio pabaigoje-liepos pradžioje
Skuode ir jo apylinkėse šeimininkavusius
vokiečius puolė netoliese Latvijos miškuose
buvę rusų kareiviai, mėginantys prasiveržti
į rytus. Tada gatvėje prie Skuodo bažnyčios
nemažai raudonarmiečių žuvo, sudegė jų
automobilis. Latvijos miškuose buvo likę ir
daugiau rusų, kurie atskirais būriais mėgino
pralaužti apsupties lanką ir kitose vietose .
Kariniuose veiksmuose dalyvavo ir Skuo
do sukilėliai. Buvę partizanai, kiti asmenys
kalbėjo, kad iš pradžių raudonarmiečiai iš
Skuodo pasitraukė, o vėliau įsiveržė į jį iš
Liepojos pusės. Skuode raudonarmiečiai
pasirodė apie birželio 29 d. Vokiečių kariai
kartu su K. Vasario vadovaujamais parti
zanais stojo į mūšį. Vykstant koviniams
veiksmams užsidegė miestas, vietos gyven
tojai slėpėsi malūne netoli upelio. Per susi
šaudymą vokiečiai vos nenukovė partizano
A. Meidaus, vilkinčio pasieniečio uniformą
(pasieniečiu jis dirbo tiek nepriklausomy
bės laikais, tiek sovietmečiu) ir palaikyto
raudonarmiečiu. Žuvusiųjų buvo abiejose
konflikto pusėse .
Per sukilimą Skuodo vis. žuvo buvęs
Lietuvos kariuomenės 1-ojo husarų pulko
kulkosvaidžių eskadrono vadas, grafo Alek43
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sandro Tiškevičiaus sūnus ltn. Kazimieras
Tiškevičius. Jis sunkvežimiu vežė sužeis
tus sukilėlius j Skuodo ligoninę. Vokiečiai
sunkvežimį palaikė sovietų karine trans
porto priemone ir apšaudė iš prieštankinio
pabūklo. Visi važiavusieji žuvo. Kitais duo
menimis, prie Apšės upės budėję vokiečių
kariai pastebėjo nuo Skuodo pusės artėjant
rusišką sunkvežimį. Jam neprivažiavus Jo
naičių sodybos dešinėje žvyrkelio pusėje,
vokiečiai pradėjo šaudyti. Mašina sustojo.
Iš jos iškeltomis rankomis iššokęs vairuo
tojas buvo nušautas. Tada iš kabinos su
balta vėliavėle išlipo grafas K. Tiškevičius,
kurį vokiečiai taip pat nušovė. Vairuotojas
sukniubo kairiame kelkraštyje, grafas - de
šiniame. Sunkvežimio kėbule vokiečiai ap
tiko du jaunus vyrus, vieną iš jų mokytoją.
Tai buvo Ylakių sukilėliai, susižaloję neat
sargiai elgdamiesi su kulkosvaidžiu. Juos
abu grafas su vairuotoju vežė į Liepojos li
goninę. Netrukus buvo atgabenti karstai ir
nušautieji palaidoti Narvydžių k. kapinėse.
Po keleto mėnesių atvykę K. Tiškevičiaus
artimieji žuvusiojo palaikus pervežė į Kre
tingą ir palaidojo šeimos koplyčioje greta
senelių Juozapo ir Sofijos Tiškevičių bei
Marijos Tiškevičiūtės . Pasak A. Gražiūno,
K. Tiškevičius vadovavo sukilėlių daliniui,
kuris birželio 24 d. kovėsi su raudonarmie
čiais Skuodo vis. Narvydžių k. apylinkėse, ir
iš ten vežė sužeistuosius į ligoninę . Žurna
listo J. Vyšniausko žiniomis, K. Tiškevičius
vadovavo Židikų apylinkėse veikusiam par
tizanų sukilėlių būriui . Straipsnio autoriui
nepavyko rasti tai patvirtinančių duomenų.
Narvydžių k. apylinkėse veikė V. Stankūno
vadovaujamas sukilėlių būrys, bet žinių,
kad K. Tiškevičius su šiais partizanais turėjo
ryšių, nerasta. Autorius nustatė, kad Mažei
kių aps. Židikų vis. veikusiems sukilėlių bū
riams vadovavo Klemas Alšauskas, Henrikas
Adamkavičius, Stasys Baipšys ir Steponas
Kenstavičius. Žinių, kad Židikų vis. buvo
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partizanų būrys, kuriam vadovavo K. Tiš
kevičius, nerasta. Židikų partizanų būrio
veiklos aprašyme K. Tiškevičius minimas
žuvusių valsčiaus partizanų sąraše . Židikų
partizanai padėjo Ylakių partizanams , tad
tikėtina, kad K. Tiškevičius veikė kartu su
Židikų partizanais ir galėjo vežti sužeistus
Ylakių sukilėlius į ligoninę.
Lietuvių organizacijos biuro Berlyne
1941 m. kovo 19 d. pranešime rašoma, kad
sukilimo metu partizanai turi paimti val
džią į savo rankas, o vietinius komunistus
ir išdavikus - suimti . Vokiečių okupaci
nės valdžios įstaigoms buvo įsakyta oku
puotuose Rytų Europos kraštuose karinės
administracijos laikotarpiu persekioti rusų,
žydų ir kitų tautybių komunistus, kom
jaunuolius, sovietinius pareigūnus ir kitus
asmenis, galinčius aktyviai pasipriešinti re
žimui. Sunaikinti šių asmenų grupes buvo
viena nacių administracijos užduočių ren
giantis pereiti prie civilinio valdymo . Dėl
šios priežasties vokiečiams buvo naudingas
sukilimo dalyvių priešiškumas sovietiniams
aktyvistams ir komunistams. Archyviniai
duomenys rodo, kad sovietinius aktyvistus
partizanai pradėjo suiminėti dar sukilimui
vykstant, tai buvo daroma ir po jo. Deja,
ne visada įmanoma nustatyti tikslias sovie
tinių aktyvistų suėmimo datas, ne visada
aišku, ar jie suimti sukilimo metu, ar po jo,
kai partizanai sukilėlių funkcijos jau nebeatliko. Sukilimui Kretingos aps. būdinga,
kad čia sovietiniai aktyvistai neturėjo ga
limybių smarkiau pasipriešinti sukilėliams
partizanams, nes jų rėmėjai raudonarmie
čiai buvo labai greitai išstumti. Sovietiniai
pareigūnai ir sovietų valdžios šalininkai su
skubo trauktis jau pirmąją karo dieną. Bu
vęs Kretingos milicininkas Jonas Armonas
prisimena 1941 m. birželio 22 d. kartu su
kitais milicininkais budėjęs. Virš Kretingos
ėmus skraidyti vokiečių lėktuvams jis kartu
su kitais puolė į ginklų sandėlį ketindamas
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priešintis. Tačiau miestas jau buvo užimtas
vokiečių, ir J. Armonas kartu su sovietų
valdžios šalininkais pasitraukė iš Kretin
gos . Salantų gyventojai šaipėsi iš bėgančių
sovietinių valdininkų. Milicininkai suėmė
Aleksą Smilkj, Vytautą Paulauską ir kitus,
bet traukdamiesi iš miestelio paleido .
Grūšlaukės partizanai Vaičiai peršovė be
sitraukiantį kriminalinio skyriaus viršinin
ko pavaduotoją Joną Vainorą, kuris vėliau
buvo gydomas Mažeikių ligoninėje .
Kretingos aktyvistų štabo narys P. Jakys
jau pirmąją karo dieną su vietiniais Lietuvių
aktyvistų fronto (toliau - LAF) štabo nariais
pradėjo sudarinėti komunistų, komjaunuo
lių ir sovietinių aktyvistų sąrašus, kuriuos
perdavė gestapui ir Kretingos vokiečių karo
komendantui . 1941 m. birželio 23 d. mies
te pasirodė karo komendanto skelbimai.
Visiems 14-60 m. amžiaus gyventojams vy
rams buvo įsakyta birželio 24 d. 10 vai. susi
rinkti turgaus aikštėje. Neatvykusiems buvo
grasinama karo meto įstatymų bausmėmis.
Kitą dieną turgaus aikštėje susirinko keli
šimtai žmonių, kurie buvo išrikiuoti į eiles
po keturis. Juos apsupo vokiečiai ir sukilėlių
būrio nariai. Vokiečių komendantas pasakė
kalbą, raginančią vietos gyventojus vykdyti
vokiečių nurodymus, laikytis tvarkos ir ko
voti su komunistais. Netrukus komendantas
įsakė komunistams ir komjaunuoliams išei
ti į priekį. Dalis sovietų valdžios aktyvistų į
priekį išėjo patys, kitus padėjo išvesti Kre
tingos partizanai. Buvo išvesti Zacharovas,
buvęs vykdomojo komiteto Komunalinio
ūkio skyriaus vedėjas, vykdomojo komite
to pirminės partinės organizacijos narys,
milicininkas Alfonsas Žilius, Adomas Perkumas, agronomas Slavinskas ir kt., iš viso
100-120 asmenų. Nuo visų buvo atskirti
ir žydai. Sovietų valdžios aktyvistai kartu
su žydais buvo suvaryti į skverelį, atitvertą
metaline tvora. Ten juos saugojo vokiečių
kariai. Kiti asmenys iš turgaus aikštės buvo
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paleisti. Iš viso atskirti ir po tris išrikiuo
ti 189 įvairių tautybių žmonės. Iš suimtųjų
buvo tyčiojamasi, o vakare jie visi nuvaryti
į grafo A. Tiškevičiaus dvaro patalpas ir ten
uždaryti . Kitą dieną, t. y. 1941 m. birželio
25-ąją, suimtus sovietų valdžios aktyvistus
ir žydus vokiečiai (30-40 kareivių) miesto
aikštėje susodino į sunkvežimius ir išvežė į
Kvecių miškelį (apie 3 km nuo Kretingos).
Ten daliai žydų buvo įduoti kastuvai ir liepta
išsikasti duobę. Kiek vėliau atvyko P. Jakys
ir aukšto rango vokiečių karininkas. Prie
iškastos duobės buvo surengtas karo lauko
teismas. Jo metu apklausti sovietų valdžios
aktyvistai. Apie 20 asmenų buvo paleista,
o kiti sušaudyti. Tarp sušaudytųjų buvo
Kretingos vis. vykdomojo komiteto pir
mininkas Padleckas, Jeronimas Galdikas,
advokatas Šmučkovičius, gydytojas Karlinskas, Mendalovičius su dviem sūnumis,
Izrailovičius su sūnumis ir kt. Remiantis
turimais duomenimis, darytina išvada, kad
Kretingoje sukilėliai, bendradarbiaudami
su vokiečiais, suėmė 189 sovietų valdžios
aktyvistus - lietuvių, žydų ir rusų tautybės
žmones. Archyviniai duomenys rodo, kad
Kretingos aps. partizanai suėmė Karteno
je daugiau kaip 5 , Endriejave apie 40 ,
Gargžduose 9 , Palangoje - daugiau kaip
5 , Kuliuose - daugiau kaip 3 ir Salantuose
apie 4 0 sovietinių aktyvistų - iš viso dau
giau kaip 102 asmenis. Vadinasi, Kretingos
aps. sukilėliai sukilimo metu ir po jo kartu
su vokiečiais ar jiems nedalyvaujant suėmė
daugiau kaip 291 lietuvių, žydų ir rusų tau
tybės asmenį, įtariamą bendradarbiavus su
sovietiniu režimu.
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MAŽEIKIŲ APSKRITIS
Mažeikių apskritį vokiečių kariuomenė
okupavo keliomis dienomis vėliau nei Kre
tingos. Kai kur vokiečių kariai atvyko gana
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vėlai, pavyzdžiui, pačiuose Mažeikiuose jie
kad visuose 23 Mažeikių aps. būriuose galė
pasirodė tik liepos 3 d. Mažeikių aps., ki
jo būti apie 1380 sukilėlių partizanų.
taip nei Kretingos aps., sukilėlių būriai buvo
Iš Mažeikių miesto sovietų kariai su šei
formuojami karo pradžioje, dar iki ateinant
momis pradėjo trauktis birželio 22 d. Sun
vokiečių kariuomenei. Mažeikių partizanų
kvežimiais jie vyko Latvijos sienos link. Iš
būriui vadovavo kpt. Kazys Butkus , Mažei
miesto pasitraukė ir kariuomenės štabas,
kių vis. Leckavos mstl. - Stasys Jankūnas ,
palikdamas su visais daiktais raštinę, aero
Akmenės - kpt. Izidorius Jatulis, Akmenės
drome liko stovėti apie 50 lėktuvų, kuriuos
stoties partizanų būriui - buvęs stoties vir
birželio 23 d. rytą sunaikino vokiečių avia
šininkas rusas Adomas Volkovas , Akme
cija. Kartu su kariais išvyko ir daugelis
nės vis. Klykolių mstl. - Liudas Belskis ,
sovietinių aktyvistų . Vietiniai komunistų
Akmenės vis. (konkreti vietovė neaiški) partijos pareigūnai birželio 22-23 d. rau
Juozas Švažys , Vegerių (daugiau kaip 20
donarmiečių ginklais apginklavo patikimus
vyrų) - buvęs valsčiaus policijos nuovados
žmones - 150-200 asmenų. Ginkluotų par
viršininkas Jonas Juška , Sedos - Antanas
tizanų Mažeikiuose buvo tik 10 . Nepasi
Stancikas , Sedos vis. Barstyčių mstl. (apie
rodžius vokiečių kariuomenei, komunistų
40 vyrų) - Liudas Benikauskas (jo pava
partijos vadai, milicininkai ir jų pagalbinin
duotojas - Antanas Ramanauskas) , Židi
kai birželio 24 d. 18 ar 19 vai. 18 sunkveži
kų mstl. - Klemas Alšauskas , Židikų vis.
mių sugrįžo į Mažeikius ir ėmėsi represijų
Lūšės mstl. - Henrikas Adamkavičius ,
prieš antisovietiškai nusiteikusius asmenis.
Židikų vis. Renavo mstl. - buvęs kariuo
Tą dieną jie nužudė Mažeikių viešosios bi
menės lakūnas Stasys Baipšys , Židikų
bliotekos vedėją Joaną Gruzdaitę-Širvinsvis. Dapšių k. - Steponas Kenstavičius ,
kienę, peršovė kepėją, buvusį Šaulių sąjun
Ylakių mstl. (apie 100 vyrų) - kpt. Pranas
gos narį Igną Tinterį (birželio 26 d. mirė),
Petrauskas, Ylakių vis. Vaičaičių k. (apie 60
kuris karo pradžioje Vytauto gatvėje iškėlė
vyrų) - kunigas Antanas Viskantas , Ylakių
trispalvę vėliavą. Buvo peršauta ir I. Tinvis. Trumplaukės k. (30-40 vyrų) - Stasys
terio žmona Marcelė, norėjusi apginti nuo
Malakauskas , Ylakių vis. Vabalių k. - ats.
žudikų savo vyrą (birželio 27 d. ligoninėje
jaun. ltn. Juozas Operavičius , Tirkšlių
mirė). Apie 23 vai. sovietiniai aktyvistai iš
mstl. - pašto viršininkas Antanas Markū
Mažeikių išvyko Viekšnių link, išsiveždami
nas , Tirkšlių vis. Žemalės k. - buvęs vietos
keliolika žmonių. Ties Krakių k. pamiške
šaulių būrio vadas Stasys Laurikėtis , Viekš
automobiliai sustojo, sovietų valdžios ak
nių mstl. - kpt. Juozas Mačys . Sukilėlių par
tyvistai išlaipino suimtuosius ir įsakė jiems
tizanų būriai taip pat veikė Sedos vis. Ketūnų
bėgti. Į bėgančius žmones žudikai šaudė iš
ir Rubikų k., Tirkšlių vis. Pievėnų k. ir Lai
mašinos. Vienam suimtųjų pavyko pabėgti.
žuvos vis. Šių būrių vadų straipsnio autoriui
Birželio 25 d. sovietiniai aktyvistai sugrįžo
nustatyti nepavyko. Židikų vis. Lūšės k., Se
dar kartą . Sukilėliai užėmė Mažeikius bir
doje ir Tirkšlių vis. Pievėnų k. sukilėlių par
želio 30 d. naktį. Jie pradėjo kontroliuoti
tizanų būriai pradėti kurti dar prieš karą .
geležinkelio stotį, paštą, telefoną ir komu
Iš viso veikė ne mažiau kaip 23 sukilėlių
nistų partijos patalpas. Partizanai budėjo ir
partizanų būriai. Turimais duomenimis, su
saugojo miestą, naktį Vytauto aikštėje prie
kilėlių partizanų skaičius būriuose svyravo
stoties iškėlė tautinę vėliavą . Mažeikių vis.
nuo 20 iki 100. Vidurkis - 60 vyrų viename
Leckavos mstl. sukilėliai partizanai dalyva
būryje. Tuo remiantis, darytina prielaida,
vo koviniuose veiksmuose Lietuvoje, be to,
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suteikė pagalbą Latvijos partizanams. Lec
kavos partizanai per susirėmimus neteko 1
žmogaus .
Akmenėje birželio 23 d. ginkluoti sovie
tiniai aktyvistai patruliavo gatvėse ir suimi
nėjo vietos gyventojus. Netrukus prasidėjo
susirėmimai su partizanais. Sovietiniai ak
tyvistai, neatlaikę partizanų spaudimo, iš
miesto pasitraukė. Sukilėliai pradėjo kon
troliuoti paštą, milicijos pastatą, paleido
iš areštinės kalinius . Partizanai veikė ir
Akmenės apylinkėse. Mažeikių aps. sovie
tiniai aktyvistai kartu su raudonarmiečiais
traukėsi Akmenės-Vegerių keliu. Sukilėliai
rengė pasalas ir šaudė j bėglius . Birželio
24 d. Akmenės turgaus aikštėje partizanai,
dalyvaujant vietos žmonėms, iškėlė tris
palvę . Netrukus sugrįžo sovietiniai ak
tyvistai. Buvęs pasienio milicijos Klykolių
mstl. 21 raj. sargybos viršininkas seržantas
Kazys Šiaulys prisiminimuose rašo, kad jis
kartu su kitais milicininkais (apie 70 asme
nų) atvyko į miestelį. į juos buvo šaudoma
pro langus ir iš už kampų. Apsupę miestelį,
milicininkai suėmė A. Smetonos laikų vir
šaitį ir jį su keletu bendradarbių sušaudė .
Buvęs partizanas Juozas Gegužė prisimena,
kad jiems stigo ginklų, ir grįžus sovieti
niams aktyvistams žmonės bėgo iš mieste
lio . Buvęs sovietinis aktyvistas V. Kulbo
kas atsiminimuose rašo, kad milicininkai
suėmė 3 vietos ūkininkus, kurių vienas
buvo naujasis viršaitis, ir po kvotos sušau
dė. Partizanai tuo metu buvo ginkluoti tik
senais pistoletais. Birželio 25 d. sovietiniai
aktyvistai išvyko . Birželio 26 d. į Akmenės
stotį užklydo 2 raudonarmiečiai. A. Volko
vas ir jo vadovaujami sukilėliai iš vieno jų
atėmė šautuvą, o antrąjį, mėginusį pabėgti,
nušovė. Birželio 27 d. A. Volkovas su ki
tais partizanais sužinojo, kad Papilės keliu
važiuoja vežimas su sužeistu karininku, o
šalia jo eina 6 ar 7 šautuvais ir automatais
ginkluoti raudonarmiečiai. Partizanai nu
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bėgo į netoliese augantį beržyną ir surengė
pasalą. Raudonarmiečiams priartėjus, buvo
atidengta ugnis. Arklys pasibaidė, ir vežimas
su sužeistu karininku atsidūrė vieno Akme
nės gyventojo kieme. Raudonarmiečiai lei
dosi bėgti į rugių lauką, ten partizanai juos
apsupo, suėmė ir atėmė ginklus . Akme
nės vis. Klykolių mstl. sovietiniai aktyvis
tai karo pradžioje būrėsi į grupes ir gaudė
pasipriešinimo dalyvius. Aktyvistus rėmė
sovietinės armijos kariai. Birželio 23 d. per
Klykolius vykę 2 milicininkai ir 3 aktyvistai
ties Jono Dijoko namais pateko į pasalą. Per
susišaudymą niekas nenukentėjo . Akme
nės būrio veiklos aprašyme nurodoma, kad
Akmenės sukilėliai neteko 3 kovotojų .
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Dar iki ateinant vokiečių kariuome
nei J. Juškos vadovaujami sukilėliai užėmė
Mažeikių aps. Vegerių miestelį, pradėjo
eiti jame sargybą, suėmė vietinius sovietų
valdžios aktyvistus (daugiau kaip 4 asme
nis) . K. Šiaulys atsiminimuose rašo, kad
jis su milicininkais birželio 26 d. buvo atvy
kęs į Vegerius . Tikėtina, kad milicininkai
norėjo padėti sovietų valdžios aktyvistams
susigrąžinti pozicijas, kad galėjo būti imtasi
karinių veiksmų prieš sukilėlius. Žinių, ar
sovietų aktyvistams buvo pavykę atgauti
pozicijas, nerasta.
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Mažeikių aps. Sedos mstl. sukilėliai par
tizanai valdžią į savo rankas paėmė pirmą
ją karo dieną, tuomet įvyko ir susidūrimas
su raudonarmiečiais. Trys Ylakių vieškeliu
važiavę sunkvežimiai su raudonarmiečiais
norėjo įsiveržti į Sedą. Įvyko 12 vai. trukęs
susišaudymas. Raudonarmiečiai patyrė
nuostolių. Sukilėliai nenukentėjo . Bir
želio 23 d. prie kelio į Žemaičių Kalvariją
sargyboje stovintis partizanas pastebėjo
artinantis automobilį su raudonarmiečiais
ir pranešė apie tai štabui. Tuo metu grupė
raudonarmiečių artėjo ir iš Židikų pusės.
Keletą valandų vyko susišaudymas. Pristi
gę šovinių, partizanai ir štabas pasitraukė į
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mišką . Sedoje raudonarmiečiai išlaisvino
partizanų suimtus sovietinius aktyvistus .
Sedos komunistai, komjaunuoliai ir raudo
narmiečiai ėmė persekioti vietos patriotus.
Nužudyta 16 žmonių . Sedos vis. Barstyčių
mstl. aikštėje prie bažnyčios pirmąją karo
dieną įvyko mitingas. Partizanas Albertas
Jablonskis kalbėjo apie prasidėjusį karą,
apie būtinybę stoti į partizanų būrius, sui
minėti sovietų valdžios aktyvistus. Aikštėje
buvo iškabinta lietuviška trispalvė vėliava.
L. Benikausko vadovaujamas partizanų bū
rys veikė jau pirmąją karo dieną. Štabas įsi
kūrė buvusiose pašto patalpose. Iš pradžių
būrys turėjo 5 medžioklinius šautuvus ir 4
revolverius. Birželio 25 d. įvyko pirmas su
sirėmimas su raudonarmiečiais, suimtas 1
politinis vadovas ir 3 kareiviai. Įsigyta ge
resnių ginklų. Antras susirėmimas įvyko
Padegimės k. Čia 1 raudonarmietis buvo
peršautas, o 3 sovietų kariai, metę ginklus,
spėjo pasprukti į mišką. Geldėnų k. partiza
nų grandis birželio 26 d. sekė 3 jūrininkus.
Šie užėjo pas ūkininką Duonėlą ir paprašė
valgyti. Kambaryje jie buvo užpulti ir nu
ginkluoti . Birželio 26 d. vakare gauta
žinių, kad Barstyčių link artinasi kulkos
vaidžiais ginkluoti raudonarmiečių būriai.
Sukilėliai ketino juos apšaudyti, išblaškyti
ir įsigyti ginklų. Kiek toliau nuo miestelio
partizanai buvo išardę tiltus, medžiais už
vertę kelius. Raudonarmiečiai, susidūrę su
šiomis kliūtimis, pasuko kitur, ir kautynės
neįvyko. Tai lėmė, kad Barstyčiai, Žemaičių
Kalvarija ir tolimesnės apylinkės išvengė
raudonarmiečių puolimo. Barstyčių suki
lėliai nuo pirmųjų karo dienų persekiojo
komunistus, sovietinių įstaigų pareigūnus.
Iš viso suimti 33 asmenys . Sedos ir Bars
tyčių partizanų būrių veiklos aprašymuose
teigiama, kad sukilėlių niekas nežuvo .
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Viekšniuose sukilėliai partizanai birže
lio 23 d. užėmė visas įstaigas ir sargybos
postus . Tą pačią dieną apie 18 vai. į mies
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telį atvyko 3 raudonarmiečių sunkvežimiai,
su raudonarmiečiais buvo ir pabėgusių vie
tos komunistų. Sukilėlis Jonas Pranauskas
(buvęs vachmistras), ginkluotas pistoletu,
vienoje miestelio gatvių susidūrė su 3 rau
donarmiečiais. Vieną jų nušovė, kitus 2
sužeidė ir atėmė 2 šautuvus. Pats liko ne
sužeistas. Po šio įvykio raudonarmiečiai ir
komunistai iš miestelio pasišalino . Birže
lio 24 d. partizanai susišaudė su 9 čekistais,
kurie važiavo į Maigus susidoroti su parti
zanais . Birželio 26 d. sovietų dalinys Plū
gų k. įsirengė apkasą ir nukreipė patrankas
Maigų k. link. Partizanai apie tai sužinojo
iš vietos gyventojų ir nutarė įveikti rusus
gudrumu. Mokytojas A. Zapkus, pasitelkęs
vokiškai mokantį asmenį, išėjo ties Maigais
į vieškelį ir pradėjo klausinėti pravažiuojan
čių ūkininkų, kur yra rusai. Ūkininkai, išgir
dę kalbant vokiškai (mokytojas A. Zapkus
vertė į lietuvių kalbą), pradėjo klausinėti, ar
nėra netoliese vokiečių desanto. Jiems buvo
atsakyta, kad apylinkėje nuleistas vokiečių
desantas. Netrukus žinios apie „desantą"
pasiekė Viekšnius, Papilę ir sovietų karius
apkase. Sutemus partizanai puolė priešo
pozicijas, atidengė ugnį ir sovietų kariai
atsitraukė . Birželio 27 d. Tryškių-Telšių
vieškeliu vyko raudonarmiečiai. Partizanai
išskubėjo jų pasitikti. Per susišaudymą 1
raudonarmietis buvo nukautas, 2 sunkiai
sužeisti, o kiti pabėgo. Partizanams atiteko 2
šautuvai ir daug šovinių. Raudonarmiečiai,
paskubom bėgdami, paliko ir savo sužeis
tuosius, kuriuos teko gabenti į ligoninę .
1941 m. birželio 28 d. sukilėliai partizanai
užėmė Viekšnius . Iš 18 kariškių buvo
sudarytas ekspedicinis būrys, kuris perse
kiojo komunistus, raudonarmiečius, atliko
kitas užduotis. Būrys veikė iki liepos 3 d.
popietės, kada į Viekšnius atvyko vokie
čių karinis dalinys . Sukilimo metu buvo
nužudytas partizanas Kazys Dargis - apie
50 m. amžiaus tarnautojas iš Viekšnių .
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Mažeikių aps. Židikų vis. kariniai veiks
mai tarp sukilėlių partizanų ir raudonar
miečių prasidėjo pirmąją karo dieną. Ar
chyviniai duomenys leidžia manyti, kad tą
dieną Židikų sukilėliai perėmė iš sovietinių
aktyvistų valdžią. Židikų mstl. partizanų bū
rio veiklos aprašyme teigiama, kad pirmąją
karo dieną partizanai turėjo 1 šautuvą ir 1
pistoletą . Birželio 22 d. K. Alšausko būrio
sukilėliai partizanai pastebėjo nuo Ylakių j
Židikus einančius 11-12 raudonarmiečių.
Ties bažnyčia buvo surengta pasala, parti
zanai raudonarmiečius suėmė ir nuginkla
vo. Atimta 11-12 šautuvų. Suimtieji vėliau
buvo išvežti j Mažeikius. Taip pat esama
duomenų, kad incidento metu 2 raudonar
miečiai buvo nušauti . Šiuos duomenis su
gretinus, darytina išvada, kad buvo suimti
9 ir nukauti 2 raudonarmiečiai. Birželio
23 d. sukilėlių štabo žvalgas pranešė, kad iš
Vainiuodės (Latvija) Židikų link važiuoja
sunkvežimis su kareiviais. 2 0 - 2 5 sukilėlių
grupė ties bažnyčia surengė pasalą. Pasiro
džius sunkvežimiui, partizanas Želvys išėjo
į kelią ir iškėlė j viršų ranką, duodamas žen
klą sustoti. Tačiau mašina toliau važiavo į
priekį ir atsidūrė ties pasala. Sunkvežimyje
buvę kareiviai, pamatę sukilėlius, ėmė mė
tyti granatas. Sukilėliai traukdamiesi į prie
dangą atidengė ugnį į mašiną ir kareivius.
Buvo nušautas vairuotojas, mašina tapo ne
valdoma, nudaužė telegrafo stulpą ir rėžėsi
į namą. Netrukus partizanai suėmė raudo
narmiečius, atėmė iš jų šautuvus, pistoletus
ir keletą granatų. Vienais duomenimis, per
susišaudymą žuvo 3, kitais, - 5 raudonar
miečiai . Duomenis sugretinus, galima
daryti išvadą, kad žuvo 4 raudonarmiečiai.
Birželio 25 d. sukilėliai partizanai ties baž
nyčia vėl surengė pasalą ir apšaudė sunkve
žimiu vykusius raudonarmiečius. Žuvo visi
4 važiavę kariai. Mašinoje rasta ginklų .
Židikų vis. Renavo mstl. apylinkėse S. Baipšio vadovaujami partizanai pastebėjo 8 ka
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reivių grupę, kuri mėgino iš Luobos miško
patekti į mišką, esantį už Renavo. Pamatę
partizanus, raudonarmiečiai atidengė ugnį,
tačiau buvo apsupti ir sunaikinti . Židi
kų vis. Dapšių k. partizanai, vadovaujami
S. Kenstavičiaus, Dapšių k. apylinkėse, ties
tiltu per Varduvos upę, sulaikė 7 raudonar
miečius .
Židikų vis. Lūšės k. partizanai birželio
24 d. 9 vai. sužinojo, kad iš Mažeikių į Lie
poją vyksta karinis traukinys, ir nutarė jį
nuversti nuo bėgių. Lūšės partizanai papra
šė K. Alšausko partizanų būrio pagalbos.
Atvykus pagalbai, Lūšės geležinkelininkui,
sukilėliui Mykolui Steponavičiui K. Alšauskas įsakė pusės kilometro atstumu nuo Lū
šės stoties Priekulės link išardyti bėgius. Jis
ir keletas darbininkų, nuvykę į nurodytą
vietą, pradėjo atsukinėti sandūrų varžtus ir
traukti bėgvines. Partizanai, pasislėpę miš
ke šalia stoties, surengė pasalą. Darbo baig
ti nespėta - atvyko traukinys, sudarytas iš
garvežio ir dviejų vagonų, su raudonarmie
čių kariais ir karininkais. Traukinys susto
jo Lūšės stotyje, raudonarmiečiai išlipo iš
vagonų, nukabino sukilėlių iškeltą trispal
vę vėliavą, suėmė partizaną V. Dubicką ir
stoties viršininką Vincą Blažaitį. Suimtieji
buvo įsodinti į traukinį, kuris netrukus pa
judėjo Liepojos link. Dar neprivažiavę Prie
kulės stoties, raudonarmiečiai sužinojo apie
žygiuojančius vokiečius ir įsakė mašinistui
skubiai važiuoti atgal į Mažeikius. Netrukus
M. Steponavičius su darbininkais atlenkė
bėgius į šonus maždaug 20 centimetrų. Po
to jie dar išardė kelią maždaug už pusės ki
lometro, bet čia bėgių neatlenkė ir pasislėpė
šalia laukdami traukinio. Kai tik traukinys
nuvažiavo anksčiau sugadinto kelio su at
lenktais bėgiais link, M. Steponavičius su
darbininkais ir kitoje vietoje atlenkė bėgius
į šonus. Taip traukinys pateko į spąstus. Ma
šinistas važiavo visu greičiu ir nepastebėjo
išardytų bėgių. Garvežys nuvirto ant šono,
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vagonai pasviro . Pasaloje buvę partizanai
iš abiejų geležinkelio pusių atidengė į rau
donarmiečius ugnį. Tie atsišaudė, tačiau ne
trukus iškėlė baltą skudurą ir leido suprasti,
kad pasiduoda. Partizanai ėmė artintis va
gonų su raudonarmiečiais link, ketindami
juos nuginkluoti ir suimti. Sovietų kariai
vėl ėmė šaudyti, bet sukilėliams atidengus
ugnį vienas karininkas iškėlė baltą vėliavėlę
ir pradėjo šaukti, kad pasiduoda. Tuo metu
šalia vagonų stovėjo apie 10 raudonarmie
čių. Netrukus išlipo dar 3 politiniai vadovai,
2 jūrų karininkai, 10 jūrininkų, 5 sausumos
karininkai, 40 kareivių, 1 suomis. Nors ir
sužeistas, V. Blažaitis pasakė rusams kalbą,
primindamas, kad jie suėmė 2 partizanus ir
vežė juos sušaudyti. Už tai jie patys galėtų
būti sušaudyti, bet lietuviai to nedarys, nes
brangina žmonių gyvybes. Taip pat pasa
kė, kad lietuviai kovos tol, kol nuo žemės
paviršiaus bus nušluotas bolševizmas. Per
susišaudymą 2 raudonarmiečiai žuvo, 7
buvo sužeisti. Partizanai neteko 2 žmonių.
Vėliau suimtieji buvo perduoti vokiečių
komendantui Skuode . Birželio 25 d. Lū
šės sukilėliai partizanai nuo bėgių nuvertė
dar vieną traukinį. Būrio veiklos aprašyme
minima, kad birželio 25 d. 20 vai. iš Vainiuodės į Mažeikius vėl vyko rusų karinis
traukinys. Lūšės partizanai jį sutiko kaip ir
pirmąjį traukinį. 2 rusus nukovė, 6 paėmė į
nelaisvę . Židikų valsčiuje partizanai nete
ko 7 žmonių .
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Sovietinis aktyvistas V. Kulbokas teigia,
kad partizanų grupuotė veikė ir Ylakiuose.
Partizanai buvo gana gerai ginkluoti: grana
tomis, kulkosvaidžiais ir šautuvais. Ginklų
pristatė vokiečių lėktuvai . Iš archyvinių
duomenų susidaro įspūdis, kad partizanams
pavyko perimti iš sovietinių aktyvistų val
džią, nors apie tai nieko konkretaus nepa
sakyta. Ylakių partizanai tiek miestelyje, tiek
apylinkėse rengė besitraukiantiems raudo
narmiečiams pasalas. Pirmosiomis sukilimo
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dienomis A. Viskanto vadovaujami sukilė
liai partizanai ties Gedrimų k. apsupo apie
13 raudonarmiečių. Per susišaudymą 1 jų
žuvo, kiti buvo suimti . Vėliau A. Viskan
to partizanai prie Vaičaičių k. apsupo, su
ėmė ir išvežė į Barstyčius 5 raudonarmie
čius . Pačiuose Ylakiuose pirmosiomis
karo dienomis partizanai sulaikė 6 sunkve
žimius ir jais važiavusius raudonarmiečius.
4 sunkvežimiai buvo perduoti vokiečiams,
o 2 partizanai pasiliko sau . Ylakių par
tizanams į pagalbą buvo atvykęs Renavo
sukilėlių būrio vadas S. Baipšys. Jis prisi
minimuose rašo, kad rusai sunkvežimiais
vyko iš Plinkšės miškų. Vienais duomeni
mis, rusai norėjo sustabdyti nuo Skuodo
atžygiuojančius vokiečius, o kitais, - vyko
padėti sovietiniams aktyvistams susidoro
ti su partizanais. Miestelyje sukilėliai par
tizanai surengė pasalą, t. y. pasislėpė už
mūrinės sienos, skiriančios bažnyčią ir
turgų. Ylakiškiai sustabdė rusų sunkveži
mių vorą. Vieni partizanai šautuvų ugnimi
laikė priešą prispaudę pakelės grioviuose
prie žemės, kiti, apėję iš šono, dalį rusų
nukovė, dalį paėmė į nelaisvę. Paskutinis
voros sunkvežimis, pasinaudojęs negiliu
grioviu, šunkeliais per laukus pabėgo į Ži
dikus, iš kur mėgino grįžti į Sedos vieškelį,
bet čia vietos ūkininkas Olšauskis, kad ir
netikėtai užkluptas, suspėjo pirmu šūviu
nušauti vairuotoją. Automobilis trenkėsi į
pašto pastato kampą, rusai pasidavė Židikų
partizanams. Per susišaudymą 1 partizanas
sužeistas, 4 raudonarmiečiai nukauti .
Palyginus archyvinius duomenis, galima
teigti, kad ši akcija įvyko birželio 23 d.
Birželio 24 d. iš Sedos į Ylakius sunkveži
miu važiavo raudonarmiečiai. Partizanai
Vincas Vaškys ir Julius Žeimys atidengė į
automobilį ugnį. Raudonarmiečiai atsi
šaudydami sužeidė V. Vaškį . Skuodo raj.
KGB skyriaus duomenimis, Ylakių suki
lėliai partizanai 1941 m. birželio 24 d. už
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miestelio susišaudė su raudonarmiečiais,
besitraukiančiais Skuodo kryptimi . Bir
želio 28 d. Ylakių partizanų sukilėlių būrį
ties Ylakaičių k. iš dviejų pusių apsupo
sovietų kariai ir apšaudė kryžmine ugni
mi. Per susirėmimą 3 partizanai žuvo, 1
liko be rankos, bet raudonarmiečiai buvo
nugalėti, paimti į nelaisvę ir nuginkluoti.
Ypatingą drąsą kautynėse parodė Antano
Valančiausko žmona Bronė. Aplink švil
piant kulkoms, ji teikė pagalbą sužeistie
siems. Jai tvarstant vieną sunkiai sužeistą
kovotoją, šalia žuvo partizanas Kazys Balvočius. Dešinės rankos neteko partizanas
Kazys Bušma (22 m.), dailidė iš Ylakių.
Būrys dalyvavo keliuose didesniuose susi
rėmimuose ir kautynėse. Iš viso jis paėmė
į nelaisvę ir nuginklavo 81 raudonarmie
tį , nukovė daugiau kaip 5 sovietų karius.
Patys Ylakių sukilėliai partizanai neteko 6
žmonių . Ylakiuose buvo suimta apie 30
sovietų valdžios aktyvistų .

TELŠIŲ APSKRITIS
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A. Markūno vadovaujami Tirkšlių su
kilėliai birželio 23 d. per radiją išgirdo pra
nešimą, kad Kaunas išlaisvintas. A. Markū
nas su 2 partizanais nuvyko prie milicijos
būstinės, ją užėmė ir iškėlė tautinę vėliavą.
Vietos sovietų valdžios aktyvistai apie tai
pranešė sovietų karininkams. Netrukus jie
ir sovietiniai aktyvistai A. Markūną suėmė,
visą naktį tardė, mušė, kankino. Birželio
24 d. jis buvo nuvežtas į Sudūpės miškelį ir
ten nušautas. Sovietiniai aktyvistai suėmė
ir Žemalės miške nužudė Tirkšlių parti
zaną Alfonsą Tiškų. Pievėnų k. būrio su
kilėliai susikovė su komunistais ir raudo
narmiečiais. Sovietiniai aktyvistai apgaule
suėmė ir pušyne prie Akmenės nužudė 3
Pievėnų partizanus - Praną Lapšį, Alfonsą
Statkų ir Antaną Statkų . Iš viso Tirkšlių
sukilėliai partizanai neteko 5 žmonių. Kiek
buvo suimta ar nukauta raudonarmiečių,
duomenų rasti nepavyko.
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Vokiečių kariuomenė Telšių aps. vietoves
okupavo vėliau nei Kretingos apskritį. Su
kilėlių būriai susiformavo pačioje karo
pradžioje, dar iki ateinant vokiečių kariuo
menei. Telšių sukilėlių būriui vadovavo at
sargos karininkas Bronius Juodikis , Var
nių - Juozas Mėčius, Varnių vis. (apie 100
vyrų) - Pranas Venckus , Varnių vis. Jana
polės mstl. - Liudas Lukauskas , Plungės
(per 150 vyrų) - ltn. Povilas Alimas , Plun
gės vis. Mardosų k. - kpt. Jonas Noreika ,
Rietavo vis. (per 20 vyrų) - Jonas Abukauskas , Nevarėnų vis. - policijos tarnautojas
Antanas Brencius , Luokės- ltn. Juozas
Venckus , Žemaičių Kalvarijos- Benas
Jundulas (jo pavaduotojas - ats. ltn. Aleksas
Kerpauskas) , Alsėdžių vis. (apie 40 vyrų) Stepas Derbutas , Žarėnų vis. - Zigmas
Girdvainis, Žarėnų vis. Medingėnų mstl. Juozas Vilčiauskas , Tverų - Adomas Zubkus . Iš viso apskrityje veikė ne mažiau
kaip 14 būrių. Turimais duomenimis, su
kilėlių atskiruose būriuose buvo nuo 40 iki
150. Vidurkis - 95 asmenys viename būry
je. Tuo remiantis, galima daryti prielaidą,
kad visuose 14 Telšių aps. sukilėlių parti
zanų būrių galėjo būti apie 1330 žmonių.
Telšių aps. partizanai ryšėjo baltus raiščius,
save laikė TDA būriais.
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Telšiuose karo pradžioje susiformavo ir
veikė sukilėlių būrys, kuriam vadovavo at
sargos karininkas B. Juodikis . Karo pra
džioje V. Šerys ir kiti moksleiviai pasiuvo
apie 50 raiščių su užrašu TDA, kuriuos su
kilėliai turėjo užsirišti ant rankovės . Yra
duomenų, kad antrąją ar trečiąją karo die
ną veikė LAF štabas . 1941 m. liepos 30 d.
duomenimis, Telšių aktyvistų vadas buvo
nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kpt.
J. Noreika (g. 1910 m.), o TDA viršinin
kas - mjr. Alfonsas Svilas (g. 1906 m.) .
Antrąją ir trečiąją karo dienomis J. Norei148
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ka vadovavo Plungės vis. Mardosų k. vei
kusiam partizanų būriui. LAF štabui tuo
metu greičiausiai vadovavo A. Svilas. So
vietų valdžios aktyvas Telšiuose turėjo gana
tvirtas pozicijas, jį rėmė raudonarmiečiai.
Kitose apskrities vietovėse sovietinio akty
vo pozicijos buvo kur kas silpnesnės. Telšių
vykdomojo komiteto pirmininkas Domas
Ročius atsiminimuose rašo, kad „fašistai"
pačiuose Telšiuose beveik nepasirodė, tik
paleido keletą pavienių šūvių . Tai leidžia
daryti prielaidą, kad sukilėliai nesėkmingai
mėgino užimti Telšius, perimti iš sovietinio
aktyvo valdžią. Sovietų aktyvistai pradėjo
trauktis iš miesto antrąją karo dieną. Birže
lio 23 d. iš Telšių išvyko NKVD darbuotojai
Radavičius, Mockevičius, Miltenis, krimi
nalinio skyriaus viršininkas Medvedevas ir
kiti. Tos pačios dienos pavakare visi pasiekė
Šiaulius. Čia nuo jų pasitraukė Radavičius
ir Mockevičius . D. Ročius prisiminimuo
se mini, kad sovietų valdžios aktyvas buvo
evakuojamas ir birželio 24 d. Sovietinė val
džia nenorėjo paleisti Telšių kalėjime kalin
tų sovietų režimo priešininkų, mat bijojo,
kad išėję į laisvę jie keršys . Birželio 24 d.
D. Ročius, partijos sekretorius Borisas Mi
ronovas ir LSSR NKGB Telšių aps. skyriaus
viršininkas Petras Raslanas kartu su kariuo
menės štabu buvo Tryškių miške. Kariuo
menės štabas apsiėmė evakuoti Telšių kalė
jimo kalinius ir įvykdyti jiems egzekuciją .
Birželio 24 d. raudonarmiečiai, vadovauja
mi mjr. Doncovo, apsupo Telšių kalėjimą. Į
kalėjimą atvyko P. Raslanas, jo pavaduoto
jas ltn. Ždanovas, 8-osios armijos politinio
skyriaus darbuotojas Kompanecas, D. Ro
čius. Raudonarmiečiai iš kamerų į sargybos
būstinę vedė politinius kalinius, jie buvo
surišami ir guldomi į sunkvežimius. Naktį
iš birželio 24 d. į 25 d. kaliniai buvo išvežti
į Rainių miškelį, ten žiauriai kankinami ir
šaudomi. Šaudė raudonarmiečiai dalyvau
jant P. Raslanui, operatyviniam įgaliotiniui
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Galkinui, kalėjimo prižiūrėtojui Pocevičiui.
Telšių kalėjime likosi ne politiniais moty
vais suimti kaliniai . Tikėtina, kad Telšių
sukilėliai mėgino gelbėti kalinius. D. Ro
čius prisiminimuose rašo, kad prie Rainių
miškelio raudonarmiečiai buvo apšaudyti.
Kaliniai, tuo pasinaudodami, mėgino bėgti,
bet nesėkmingai. „Banditus" išvaikė sovietų
tankai. Birželio 25 d. D. Ročius, kiti sovie
tiniai aktyvistai ir kalėjimo darbuotojai pa
liko Telšius, nes frontas buvo jau netoli .
Vokiečiai okupavo Telšius birželio 25 d.
(greičiausiai antroje dienos pusėje). Bir
želio 28 d. Rainių miškelyje buvo atkastos
duobės, jose rasti žiauriai nužudytų 73 ka
linių palaikai. Dar 3 bėgti mėginę kaliniai
nužudyti ties Džiuginėnais .
Luokės sukilėliai birželio 23 d. užėmė
valsčių ir uždarė sovietinius aktyvistus į
areštinę. Sovietiniams aktyvistams pavyko
paskambinti į Šiaulius, iš kur sulaukta pa
galbos, žuvo keletas „fašistų". Tačiau ne
trukus partizanai vėl kontroliavo Luokę .
Tikėtina, kad sukilėliai neteko 2 žmonių.
Partizanai Povilas Rožauskas ir Žukauskas
sulaikė 5 raudonarmiečius .
Pirmąją karo dieną Varnių vis. Pareškėčio k. pas organizacijos vadovą J. Mėčių įvy
ko posėdis. A. Jurgelis buvo paskirtas Var
nių vis. TDA štabo pirmininku, J. Mėčius pirmininko pavaduotoju, A. Andruška - se
kretoriumi. Birželio 29 d. A. Jurgelį pakeitė
J. Mėčius - jis tapo TDA ir LAF vadu. A. Jur
gelis buvo Pavandenės LAF grupės vadas .
K. Škirpa rašo, kad Šiaurės armijų grupės
18-osios armijos 26-ojo korpuso priekinės
dalys birželio 25 d. pirmojoje pusėje puolė
į vakarus nuo Varnių, o 1-ojo korpuso da
lys pasiekė Kelmę. Po pietų 26-asis korpusas
puolė į šiaurę nuo Biržulio ežero, siekdamas
apsupti priešą į šiaurę nuo Vaiguvos . Ti
kėtina, kad su rusų kariuomenės pajėgomis
galėjo susidurti ir Varnių vis. sukilėliai par
tizanai. Alfredas Jonušas teigia, kad rusų
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armija vengė didžiųjų kelių, kuriais veržėsi
vokiečių kariuomenė. Klaišių miške ties Ža
rėnais rusus bombardavo lėktuvai. Apsupti
tamsoje, rusų daliniai susikovė tarpusavyje.
Jie traukėsi pro Kegų k. Janapolės link. Vo
kiečių kariuomenė raudonarmiečiams lipo
ant kulnų. Ties Eidžiutų k. išlindę iš Pušinės
miško, rusai buvo apšaudyti vokiečių arti
lerijos. Sovietai veržėsi link vienintelio Vir
vytės tilto ties Janapole . Raudonajai armi
jai juo persikelti per upę antrąją karo dieną
sutrukdė Varnių vis. Janapolės sukilėlių bū
rys, vadovaujamas L. Lukausko . Janapolės
partizanas Povilas Bagdonas prisiminimuo
se rašo, kad 1941 m. birželio 23 d. janapoliš
kiai ir aplinkinių kaimų vyrai nutarė neleisti
okupantų kariuomenei lengvai pasitraukti.
Jonas Kumža Daktariškės k. nupjovė kelis
telefono stulpus, ir vietos komunistai ne
teko ryšio. Rusų kariuomenė artėjo nuo
Žarėnų pusės, kur ją bombardavo vokiečių
lėktuvai. Partizanai manė, kad Raudonoji
armija trauksis į rytus per vienintelį tvirtą
Virvytės tiltą ties Janapole, todėl nutarė jį
susprogdinti. P. Bagdonas su Juozu Gusčiu
iš Padvarių k. ir kitais paruošė sprogmenis.
Tiltą susprogdino Jonas Želvys iš Giralės k.
(sprogdintojas) ir J. Gustys. Dabar rusų sun
kioji technika (tankai, šarvuočiai, pabūklai,
sunkvežimiai) negalėjo įveikti stačių Virvy
tės krantų . Sovietų pajėgoms teko ieškoti
kitos vietos persikelti. Ties Padvariais buvo
dar vienas tiltas, tačiau jis persikelti netiko:
jį vargiai būtų galėjęs pervažiuoti net vienu
arkliu kinkytas vežimas .
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P. Bagdonas atsiminimuose rašo, kad
rusų armijos daliniai metėsi Varnių link,
o nuo Žąsūgalos kalno vokiečių žvalgai
koregavo artilerijos ugnį į užnugarį. Liko
vienintelis kelias per klampų Biržulio eže
rą, prie kurio buvo keltas. Čia jų pasaloje
jau laukė Pavandenės partizanai, kurie, nu
kirtę apie 180 m ilgio kelto lyną, pasitiko
raudonarmiečius lengvųjų ginklų ugnimi.

Sunku pasakyti, kiek žuvo rusų kareivių,
bet vien jų lengvųjų ginklų buvo privežtos
pilnos Janapolės mokyklos klasės, o sun
kesnieji ginklai buvo gabenami į mokyklos
kiemą . Pavandenės k. sukilėlis A. Jurge
lis prisiminimuose rašo, kad trečiadienio,
t. y. 1941 m. birželio 25 d., rytą partizanai
ties Pabiržulio ežeru pastebėjo rusus, kurie
ketino keltis per tenykštę sąsmauką (plotis
2 5 - 3 0 m). A. Jurgelis kartu su kitais parti
zanais nutarė jiems sukliudyti. Perkėlę ties
sąsmauka esančius laivus į savo pusę, jie
pasislėpė ir laukė. Pasirodė 5 rusai. Atiden
gus ugnį, šie pasitraukė. Netrukus pasirodė
apie 150 sovietų karių. Apšaudyti atsitraukė
ir šie. Tada pasirodė trigubai daugiau rau
donarmiečių. Į pagalbą Pavandenės par
tizanams atvyko J. Mėčiaus vadovaujami
Varnių sukilėliai. Užėmę poziciją iš šono,
jie atidengė ugnį į mėginančius persikelti
rusus. Raudonarmiečius ties sąsmauka par
tizanai išlaikė apie 9 vai. Pritrūkę šovinių,
dalis partizanų atsitraukė. Vakare rusams
pavyko persikelti . Telšių gimnazijos LAF
vadas rašo, kad vokiečiai, pastebėję, jog ru
sai sulaikyti ties sąsmauka, visą jų diviziją
sunaikino artilerijos pabūklais, nes šie ne
beturėjo kur sprukti. Tik sovietų likučiams
bepasisekė persikelti per sąsmauką. Per šį
susišaudymą žuvo partizanas Petras Milevičius . Kunigas Leonas Šapoka mini, kad
1941 m. liepos pradžioje Pavandenės parti
zanai ties Miksodžio k. susikovė su grupele
raudonarmiečių. Per susišaudymą buvo su
žeistas partizanas Pocius . A. Jurgelio duo
menimis, Pavandenės partizanai sulaikė 68
ginkluotus ir 20 beginklių sovietų karių .
Pasak partizano L. Valantino, Varnių vis.
veikę P. Venckaus vadovaujami partizanai
sukilimo metu ir po jo suėmė daugiau kaip
200 raudonarmiečių . Tikėtiniau, kad šie
jo duomenys atspindi visų Varnių vis. su
kilėlių, o ne vien P. Venckaus partizanų bū
rio suimtų sovietų karių skaičių. Varnių vis.
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partizanai suėmė daugiau kaip 6 sovietinius
aktyvistus .
Tverų vis. pirmosiomis karo dienomis
veikė A. Zupkaus vadovaujami sukilėliai.
Birželio 23 d. su jais ryšį mėgino užmegzti
Tauravo dvare susitelkusi partizanų grupė,
vadovaujama policininko Bagdonavičiaus.
Apylinkėse buvo pilna rusų tankų ir pėsti
ninkų. Partizanams stigo ginklų . Birželio
24 d. 10 vai. ryto kilo vokiečių ir rusų su
sišaudymas. Aplinkui sproginėjo sviediniai,
švilpė kulkos, degė gaisrai. Apie 16 vai. nuo
rusų padegamųjų sviedinių užsidegė Tverai.
Birželio 25 d. sovietų karinės pajėgos pasi
traukė Varnių ir Žarėnų link . Tada suki
lėliai Tveruose paėmė į savo rankas sovietų
valdžios įstaigas. Partizanai, vadovaujami
A. Zupkaus ir Petro Kuzmicko, įsiveržė į
Tverų vykdomojo komiteto pastatą, plėšė
nuo sienų plakatus, šūkius, bolševikų vadų
portretus, trypė juos kojomis. Buvo suimi
nėjami sovietiniai aktyvistai. Suformuo
ta nauja Tverų vis. administracija: Juozas
Abramavičius tapo savivaldybės viršaičiu,
Petras Kuzminskas - komendantu ir po
licijos viršininku, Pranas ir Jonas Katauskai - policininkais . Tverų vis. sukilėliai
partizanai suėmė daugiau kaip 6 sovietų
valdžios aktyvistus .
Prasidėjus karui, iš Rietavo traukėsi
sovietų valdžios aktyvas. Pabėgo valsčiaus
vykdomojo komiteto pirmininkas Lečas,
partinės organizacijos sekretorė Požerienė,
pradinės mokyklos vedėjas Pažėra. Dalis
komunistų manė, jog vyksta manevrai, ir
netikėjo, kad tai karo pradžia. Ūkininkai
džiaugėsi, ruošėsi pasitikti vokiečių ka
riuomenę ir atiduoti jai pagarbą . Karo
pradžioje buvo sudarytos sukilėlių grupės,
kurios, vadovaujamos J. Abukausko, turė
jo saugoti tiltus, ginti įmones ir fabrikus,
visaip trukdyti rusų kariuomenei žygiuoti.
7 km nuo Rietavo, Laukuvos plente, buvu
sį Aitros tiltą saugojo 4 partizanai - moks
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leivis P. Dargis, jaun. pusk. Juozas Dargis,
P. Liutkus ir Antanas Juočeris. Netrukus
pasirodė sovietų šaudmenų tiekimo dali
nys. Pasišalinę nuo tilto ir užėmę poziciją,
partizanai mėgino sutrukdyti priešui prista
tyti saviškiams šaudmenų. Per susišaudymą
žuvus P. Dargiui, partizanams vadovauti
ėmėsi J. Dargis . Žinių apie šio susidūrimo
baigtį nėra. Po karo teistų Rietavo sukilėlių
partizanų bylos duomenys leidžia manyti,
kad jie suėmė ne mažiau kaip 2 raudonar
miečius ir 2 sovietinius aktyvistus .
Nevarėnų
partizanai, vadovaujami
A. Brenciaus, paėmė valdžią miestelyje pir
mosiomis sukilimo dienomis ir pradėjo at
kurti lietuvių valdžios įstaigas. A. Brencius
valsčiaus viršaičiu paskyrė Antaną Opulskį, policijos nuovados viršininku - Liudą
Montrimą. Sargybos viršininku, atsakingu
už vietos ir apylinkių saugumą, tapo Kazys
Liškauskas . 1941 m. birželio 25 d. tvarkai
Gadunave palaikyti partizanai paskyrė Jurgį
Petriūną . A. Brenciaus vadovaujami suki
lėliai suiminėjo pavienes raudonarmiečių
grupeles. Gadunavo apylinkėse buvo paste
bėti 5 raudonarmiečiai. Per susišaudymą 2
iš jų buvo nukauti, o 3 paimti į nelaisvę .
Tą pačią dieną Gadunavo apylinkėse parti
zanai pastebėjo dar 4 raudonarmiečius, iš
kurių 3 buvo suimti, o 1 nukautas . Neva
rėnų vis. sukilėliai partizanai suėmė apie 41
sovietinį aktyvistą .
Plungėje sukilėlių partizanų būriui va
dovavo ltn. P. Alimas. Partizanai ant ranko
vių ryšėjo baltus raiščius . Jų štabas buvo
įsikūręs Telšių g. pastate Nr. 32, o vėliau
persikėlė į kultūros namų pastatą Žalio
sios g. 2 0 - 3 0 partizanų grupelės veikė ir
Kantaučių, Stalgėnų, Alksnėnų, Žlibinų k.
apylinkėse . Partizanams į rankas pateko
Plungėje buvę sovietinės kariuomenės san
dėliai, kuriuose rasta ginklų ir šaudmenų .
Iš buvusio Plungės miesto batsiuvių arte
lės darbo vedėjo Lipkės Chananovičiaus
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atsiminimų atrodo, kad sovietų valdžios
aktyvas iš Plungės traukėsi birželio 23 ir
24 d. Birželio 2 3 - 2 4 d. Plungės partiza
nai užėmė paštą, telegrafą, miesto tarybos
ir MVD pastatus, pradėjo saugoti svarbius
objektus, suiminėti sovietų valdžios akty
vistus . D. Ročius prisiminimuose rašo,
kad sovietų kariuomenė Plungėje sušaudė
kažkiek partizanų . Tai leidžia manyti, kad
tarp sovietų aktyvo ir sukilėlių būta kovi
nių veiksmų, pastariesiems siekiant paimti
valdžią. Atrodo, kad partizanai neteko bent
2 žmonių. Besitraukiantys sovietų valdžios
aktyvistai ir raudonarmiečiai buvo apšau
domi ir Plungės apylinkėse. P. Alimo vado
vaujami partizanai nukentėjo nuo vokiečių.
Keletas partizanų ėjo vieškeliu pasitikti vo
kiečių, tačiau šie, pamatę ginkluotus vyrus,
partizanus iššaudė . Plungės vis. Mardosų k. pirmąją karo dieną pradėjo veikti kpt.
J. Noreikos organizuotas ir vadovaujamas
sukilėlių būrys . Birželio 22 d. 13 partiza
nų susirinko Nausodžio k., ties Liudo Meš
kausko sodyba. Kpt. J. Noreika pasveikino
susirinkusiuosius, jo pavaduotojas L. Meš
kauskas išdalijo visiems baltus raiščius su
užrašu TDA . K. Šilgalis mini, kad ties
L. Meškausko sodyba būta susišaudymo su
besitraukiančiais rusais . D. Riauka prisi
minimuose rašo, kad partizanai netoli so
dybos pastebėjo 6 ar 7 raudonarmiečius ir
rugių lauke surengė pasalą. Sukilėliams su
trukdė vokiečių lėktuvas, kuris apšaudė so
vietų kareivius ir pačius partizanus. Trauk
damiesi sovietų kariai šaudė ir į lėktuvą, ir
j partizanus. J. Noreika įsakė partizanams
trauktis Minijos link, į pietus . K. Šilgalis
mini, kad partizanai su besitraukiančiais
rusais kovojo ir ties Stonaičių tiltu . Būrys
veikė iki birželio 25 d., kol J. Noreika išvyko
į Telšius .
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S. Derbuto vadovaujami Alsėdžių vis.
partizanai birželio 23 d. užėmė valsčiaus
centrą, pradėjo kontroliuoti paštą, telefoną,

vykdomojo komiteto pastatą, saugoti svar
bius objektus. Būrio štabas įsikūrė vykdo
mojo komiteto patalpose Plungės gatvėje,
greta turgaus. Virš pastato buvo iškabinta
lietuviška trispalvė. Partizanai ant rankovių
ryšėjo baltus raiščius su užrašu TDA, sau
gojo Alsėdžiuose įvairios paskirties objek
tus . Sovietų valdžios aktyvas nenorėjo
lengvai užleisti savo pozicijų sukilėliams.
D. Ročius atsiminimuose rašo, kad Alsė
džius buvo užvaldę „fašistai", tačiau atvy
kę milicininkai juos išvaikė . Alsėdžiuose
sukilėliai partizanai suėmė apie 60 sovietų
valdžios aktyvistų . Pirmosiomis karo die
nomis Alsėdžių vis. pasitaikė nuo kariuo
menės dalinių atsilikusių raudonarmiečių,
kurie nedidelėmis grupelėmis traukėsi
Šiaulių link . 1941 m. birželio 27 d. par
tizanai, įsitaisę bažnyčios aptvare, apšaudė
5 besitraukiančius raudonarmiečius, kurie
norėjo patekti į Alsėdžius. Raudonarmiečiai
atidengė atsakomąją ugnį, tačiau pasitrau
kė . S. Derbuto duomenimis, suimta apie
20 raudonarmiečių. Tiek raudonarmiečiai,
tiek sovietų valdžios aktyvistai buvo per
duoti Telšių aps. policijai .
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B. Jundulo vadovaujami sukilėliai grei
čiausiai jau birželio 23 d. užėmė Žemaičių
Kalvariją. Žemaičių aktyvistų laikraštis
„Žemaičių žemė" rašė, kad vietos žmonės
jau pačioje karo pradžioje siekė sukliudyti
bolševikų kariuomenei bėgti, anksti sunai
kino vietinius bolševikų pareigūnus. Vietos
partizanai išgelbėjo ritualinį bažnyčios tur
tą. Dvasininkai būtų buvę išžudyti, bet žmo
nės spėjo juos paslėpti. Žemaičių Kalvarijos
partizanams atėjo į pagalbą Barstyčių vyrai.
Birželio 23 d. Žemaičių Kalvarijoje buvo iš
kelta trispalvė vėliava . Per vieną susišau
dymą su raudonarmiečiais žuvo 2 sukilėliai
partizanai . Sukilėliai suėmė daugiau kaip
2 sovietinius aktyvistus .
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Žarėnuose Z. Girdvainio vadovaujami
partizanai birželio 23 d. užėmė valsčiaus
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centrą. Miestelio komendantu tapo kunigas
Giedviršis, jis pradėjo rūpintis apylinkėse
besimėtančių ginklų surinkimu. Pradėti
suiminėti sovietiniai aktyvistai , kurie ne
norėjo atiduoti valdžios sukilėliams. D. Ro
čius atsiminimuose rašo, kad Žarėnus buvo
užvaldę „fašistai". Apskrities milicininkai
vyko ten „tvarkos įvesti". Nužudę vykdo
mojo komiteto pirmininką Bronių Briedį,
pirminės partinės organizacijos sekretorių
Valių Bažadragį, partizanai pasitraukė .
Žarėnų sukilėliai pozicijas veikiausiai at
gavo birželio 24 ar 25 d. Jie suėmė daugiau
kaip 3 sovietinius aktyvistus .
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SUKILIMAS IR ŽYDŲ GENOCIDAS
Vokietijos ir SSRS karo pradžia reiškė ne
tik sukilimo Lietuvoje, bet ir okupuotuose
Rytų Europos kraštuose gyvenančių žydų
genocido pradžią, nes įkandin vokiečių
kariuomenės vykstančių vokiečių saugu
mo policijos ir SD A, B, C, D operatyvinių
grupių vadams dar 1941 m. birželio 17 d.
susitikime Berlyne su Trečiojo Reicho va
dovybės atstovais buvo duoti nurodymai
naikinti visus žydus. Kadangi šios užduo
ties buvo neįmanoma įgyvendinti tol, kol
okupuoti kraštai ir jų gyventojai nėra visiš
kai perėję į vokiečių kontrolę, buvo įsakyta
vokiečių karinės administracijos laikotarpiu
šalia lietuvių, rusų ir kitų tautybių asmenų
naikinti pirmiausia tuos žydus, kurie, kaip
ir kitų tautybių žmonės, buvo sovietiniai
aktyvistai ir galėjo aktyviai pasipriešinti na
cių okupaciniam režimui. Į žydų naikinimą
buvo įsakyta įtraukti vietos antisemitines
jėgas . Neretai galima pastebėti, kad kal
bant apie 1941 m. Birželio sukilimą Lietu
voje sukilėliai tapatinami su žydšaudžiais,
žydų genocido vykdytojais. Tad ar galima
Kretingos, Mažeikių ir Telšių aps. sukilė
lius laikyti ir žydų genocido vykdytojais?
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Prasidėjus karui ir mūsų krašte kilus suki
limui, partizanų būriai susiformavo kaip
karinės pajėgos, kurių tikslas - Vokietijos
ir Sovietų Sąjungos karinių veiksmų Lietu
vos teritorijoje metu dalyvauti koviniuose
veiksmuose prieš raudonarmiečius ir so
vietų valdžios aktyvistus, atskirose Lietuvos
vietovėse paimti į savo rankas valdžią dar
iki ateinant vokiečių kariuomenei. Sovietų
karines pajėgas vokiečiai baigė išstumti iš
Lietuvos birželio 28 d. Vadinasi, birželio 29
d. sukilėlių būriai nustojo atlikę tas funk
cijas, kurioms atlikti buvo suformuoti pa
čioje karo pradžioje, dėl to nuo tos dienos
jų jau nebegalima vadinti sukilėlių parti
zanų būriais, o jų narių - sukilėliais parti
zanais. Taigi, autoriaus nuomone, tik tuos
sukilėlius galima laikyti ne tik laisvės kovų
dalyviais, bet ir žydų genocido vykdytojais,
kurie prieš žydus nukreiptus veiksmus at
liko Birželio sukilimo metu, t. y. 1941 m.
birželio 2 2 - 2 8 d.
Kyla klausimas, ar Kretingos, Telšių ir
Mažeikių aps. sukilėliai birželio 2 2 - 2 8 d.
atliko prieš žydus nukreiptus veiksmus?
Antižydiškų veiksmų sukilimo laikotarpiu
esama Kretingos aps. pasipriešinimo daly
vių veikloje. Archyviniai duomenys rodo,
kad Kretingos partizanų būrio ir apskrities
policijos vadas P. Jakys 1941 m. birželio
26 d. įsakė suimti visus Palangos žydus. Pa
langoje vokiečių gestapininkai iš laikinojo
komiteto pareikalavo pagalbos suimant žy
dus. Prie policijos pastato buvo sušauktas
susirinkimas, kuriame buvo pareikšta, kad
žydai padegė Kretingą ir dėl to juos reikia
suimti. Prie autobusų stoties buvo suvaryta
apie 250 žmonių. Vyrai buvo laikomi sina
gogoje, moterys ir vaikai - Valderiškių k.
įrengtoje stovykloje. 1941 m. birželio 27 d.
vyrai buvo nuvaryti prie jūros ir ties Biru
tės kalnu sušaudyti. Šaudė aviacijos majoro
Hanso Stoyerio vadovaujami vokiečių ka
riai . Esama duomenų, kad maždaug nuo
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1941 m. birželio 26 d. Kulių partizanai sui
minėjo žydų tautybės asmenis ir vežė juos į
Vieštovėnų k. 1941 m. birželio 27 d. Telšių
aktyvistai išvarė miesto žydus iš namų, suri
kiavo juos į kolonas ir nuvarė į esantį už ke
lių kilometrų Rainių dvarą. Čia buvo įsteig
ta laikinoji žydų stovykla . Žinių, patvir
tinančių, kad Kretingos ir Telšių apskričių
sukilėliai patys šaudė žydus Birželio sukili
mo metu, autorius nerado. Tad vokiečiams
pavyko įtraukti dalį Kretingos ir Telšių aps.
pasipriešinimo dalyvių į žydų genocidą tuo
metu, kai Lietuvoje vyko sukilimas ir kraštą
pradėjo valdyti vokiečių karinė administra
cija. Pasipriešinimo dalyviai prie genocido
prisidėjo netiesiogiai, t. y. jie patys žydų
nešaudė. Reikia pažymėti, kad nei Kretin
gos, nei Telšių, nei kitų vietovių sukilėliams
nieko nebuvo žinoma apie Berlyne 1941 m.
birželio 17 d. vokiečių saugumo policijos ir
SD A, B, C, D operatyvinių grupių vadams
duotus nurodymus okupuotose Sovietų Są
jungos teritorijose imtis žydų žudynių. Tad
tuo metu jie nežinojo, kad naciai ruošiasi
sunaikinti visus Lietuvos žydus. Autoriaus
nuomone, Kretingos ir Telšių pasipriešini
mo dalyviai antižydiškus veiksmus atliko
skatinami lietuviško, o ne vokiško, nacisti
nio antisemitizmo. Mažeikių aps. sukilėlių
birželio 2 2 - 2 8 d. veikloje autorius neaptiko
požymių, kurie leistų juos vertinti ir kaip
žydų genocido dalyvius. Tad galima tvirtinti,
kad Mažeikių aps. sukilėliai partizanai nėra
žydų genocido vykdytojai. Autoriaus išna
grinėti archyviniai dokumentai rodo, kad
po 1941 m. Birželio sukilimo dalis buvusių
Kretingos, Mažeikių ir Telšių aps. sukilėlių
tapo pagalbinės policijos būrių nariais, lie
tuvių valdžios įstaigų pareigūnais. Pagalbi
nės policijos būriai buvo pavaldūs sukilimo
metu ir po jo atsikūrusioms lietuvių viešo
sios policijos įstaigoms. Šiuos būrius, taip
pat lietuvių valdžios įstaigų pareigūnus ir
lietuvių karines-policines formuotes okupa
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cijos laikotarpiu vokiečiai panaudojo žydų j
ir kitų asmenų grupių genocidui vykdyti.
Deja, tarp vykdytojų buvo ir 1941 m. bir
želio 2 2 - 2 8 d. Kretingos, Mažeikių ir Telšių
aps. veikusių sukilėlių būrių narių. Kai jie •
dalyvavo žydų genocide, sukilimas buvo jau
seniai pasibaigęs, jie jau buvo ne sukilėliai ,
partizanai, o pagalbinės policijos nariai ar
lietuvių valdžios įstaigų pareigūnai. Kita
dalis buvusių sukilėlių po sukilimo užsiėmė
kita veikla ir prie žydų genocido neprisidė
jo. Norint nustatyti, kiek buvusių sukilėlių
dalyvavo žydų genocide, reikia atskiro isto
rinio mokslinio tyrimo.

IŠVADOS
1941 m. Birželio sukilimas Kretingos, Ma
žeikių ir Telšių aps. buvo šiose vietovėse
iki karo pradžios vykusio antisovietinio
pasipriešinimo kulminacija. Kai kas tvir
tina, kad sukilimas Lietuvoje prasidėjo ir
sukilėlių būriai buvo formuojami stichiš
kai, spontaniškai, neorganizuotai. Tokia
nuomonė nėra teisinga, nes Kretingos, Ma
žeikių ir Telšių aps., kitų Lietuvos vietovių
pogrindžio dalyviai sukilimui rengėsi iš
anksto. Pogrindininkai kaupė ginklus, ren
gė ir platino antiokupacinę ir patriotinę,
kovinę nuotaiką žadinančią literatūrą, stei
gė pogrindžio organizacijas ir verbavo į jas
narius, kurie prasidėjus karui turėjo būti
apginkluoti ir stoti į kovą su sovietų oku
paciniu režimu. Kretingos, Mažeikių ir Tel
šių aps., kitų Lietuvos vietovių pogrindžio
dalyvių kovinei parengčiai buvo svarbios iš
Varpėnų dvaro pogrindininkų gaunamos
žinios apie karo pradžią. Ypač didelę reikš
mę turėjo pranešimas, kad karas prasidės
tarp birželio 18 ir 26 d.
1941 m. Birželio sukilimui būdinga, kad
pačioje karo pradžioje formavosi koviniai
junginiai - sukilėlių partizanų būriai, kurių
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pagrindinis tikslas buvo kovoti už nepri
klausomybę. Kai kur tokie būriai susikūrė
prieš pat karą. Vokiečių kariuomenė Kre
tingos apskritį užėmė per dvi pirmąsias
karo dienas. Tai lėmė, kad čia sukilėlių bū
riai formavosi jau vokiečių kariuomenės
užnugaryje. Dauguma Kretingos aps, par
tizanų būrių susikūrė jau sukilimo metu, ir
tai galima laikyti pogrindininkų sušauktų
susirinkimų, įsteigtų laikinųjų komitetų
narių ir aktyvistų štabų narių veiklos rezul
tatu, tačiau būta ir išimčių. Antai Gargž
dų sukilėlių būrys kariniuose veiksmuose
prieš raudonarmiečius dalyvavo jau pačią
pirmąją karo dieną, kai dar nebuvo susikū
ręs Gargždų laikinasis komitetas. Mažeikių
ir Telšių apskritys buvo okupuotos vėliau,
ten sukilėlių būriai susikūrė pirmosiomis
karo dienomis, dar iki ateinant vokiečių
kariuomenei. Mažeikių aps. Židikų vis. Lū
šės k., Sedos vis. ir Tirkšlių vis. Pievėnų k.
sukilėlių partizanų būriai buvo suformuoti
dar prieš prasidedant karui. 1941 m. Birže
lio sukilimo metu Kretingos aps. veikė 16,
Mažeikių aps. - 23, Telšių aps. - 14 sukilėlių
būrių, taigi iš viso 53 sukilėlių partizanų bū
riai. Visuose 16 Kretingos aps. būrių galėjo
būti apie 1248, 14 Telšių aps. būrių - apie
1330,23 Mažeikių aps. būriuose - apie 1380
sukilėlių partizanų. Iš viso 53 Kretingos,
Mažeikių ir Telšių aps. būriuose galėjo būti
apie 3958 sukilėlius.
1941 m. Birželio sukilimui būdinga, kad
vienas pagrindinių sukilėlių partizanų bū
rių uždavinių siekiant užsibrėžto tikslo at
kurti nepriklausomybę buvo paimti valdžią
apskričių, valsčių centruose dar iki ateinant
vokiečių kariuomenei. Norint įgyvendinti
šį uždavinį, buvo kovojama su sovietinės
valdžios pareigūnais, komunistais, komjau
nuoliais, kitais sovietiniam režimui lojaliais
asmenimis, kurie nenorėjo atiduoti valdžios
sukilėliams partizanams. Sovietinius akty
vistus rėmė besitraukiantys raudonarmie
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čiai. Vokietijos ir SSRS ginkluotųjų pajėgų
kovos veiksmų Lietuvos teritorijoje specifi
ka lėmė, kad Kretingos aps. dauguma suki
lėlių partizanų būrių susiformavo užfrontės
zonoje, kai sovietų karinės pajėgos jau buvo
išstumtos iš apskrities. Dėl šios priežasties
sukilėliai partizanai Kretingos apskrities,
valsčių centruose įsitvirtino gana lengvai,
nepatyrė didesnio sovietinių aktyvistų ir
jų rėmėjų raudonarmiečių pasipriešinimo.
Kretingos partizanams paimti valdžią aps
krities, valsčių centruose dar iki ateinant
vokiečių kariuomenei nebuvo lemta.
Mažeikių ir Telšių aps. sukilėlių būrių
veikla buvo kitokia nei Kretingos aps., nes
dėl karo veiksmų Lietuvoje eigos ypatumų
sukilėlių būriai čia susiformavo ir turėjo
galimybę užimti apskričių, valsčių centrus
dar iki ateinant vokiečių kariuomenei. No
rintiems perimti į savo rankas valdžią su
kilėliams partizanams priešinosi sovietų
valdžios aktyvistai, kuriuos rėmė raudonar
miečiai ir milicijos pajėgos. Pirmosiomis
karo dienomis sukilėliai partizanai valdžią
perėmė Mažeikių aps. Barstyčių, Židikų,
Ylakių ir Vegerių bei Telšių aps. Nevarėnų,
Žemaičių Kalvarijos, Plungės miesteliuose ir
išlaikė ją savo rankose iki ateinant vokiečių
kariuomenei. Pirmosiomis karo dienomis
sukilėliams partizanams pavyko paimti val
džią į savo rankas ir Mažeikių aps. Akmenės,
Sedos ir Viekšnių bei Telšių aps. Alsėdžių,
Žarėnų ir Luokės miesteliuose. Sovietiniams
aktyvistams, kuriuos rėmė raudonarmiečių
ir milicijos pajėgos, pasisekė trumpam at
gauti turėtas pozicijas. Tuo metu buvo vyk
domos gyventojų represijos. Telšių ir Tverų
miestelių partizanams sukilimo metu nepa
vyko užimti, valdžią į savo rankas jie paėmė
tik atėjus vokiečių kariuomenei.
1941 m. Birželio sukilimo laikotarpiui
būdinga tai, kad sukilėliai partizanai ne
tik dalyvavo koviniuose veiksmuose prieš
sovietinius aktyvistus, raudonarmiečius,
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bet juos ir suiminėjo. Sovietiniai aktyvistai
buvo suiminėjami ir sukilimui pasibaigus,
kai partizanai jau nebeatliko sukilėlių funk
cijos. Archyviniai dokumentai rodo, kad
sukilėliai, kiti asmenys 1941 m. Birželio su
kilimo metu ir po jo Kretingos aps. suėmė
daugiau kaip 291, Telšių aps. - daugiau kaip
120, Mažeikių aps. - daugiau kaip 67 sovie
tų valdžios aktyvistus (iš viso - daugiau kaip
478 asmenis). Turimais archyviniais duo
menimis, sukilėliai Kretingos aps. suėmė
daugiau kaip 35, Mažeikių aps. - daugiau
kaip 180, Telšių aps. - daugiau kaip 233 so
vietų karius (iš viso - daugiau kaip 448 rau
donarmiečius). Mažeikių aps. sukilėliai nu
kovė daugiau kaip 30, Telšių aps. - daugiau
kaip 3 sovietų karius (iš viso - daugiau kaip
33 raudonarmiečius). Konkrečių žinių apie
Kretingos sukilėlių nukautus raudonarmie
čius rasti nepavyko, nors archyviniai duo
menys leidžia teigti, kad nukautųjų būta ir
ten. Telšių aps. kovinių veiksmų prieš rau
donarmiečius ir sovietinius aktyvistus buvo
mažiau nei Mažeikių, bet daugiau nei Kre
tingos aps. Susirėmimuose su raudonar
miečiais ir sovietiniais aktyvistais Mažeikių
aps. sukilėliai partizanai neteko 22, Telšių
aps. sukilėliai partizanai - 8 žmonių. Taigi
iš viso žuvo 30 partizanų. Apie žuvusius
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JUNE 1941 UPRISING IN KRETINGA, MAŽEIKIAI AND TELŠIAI COUNTIES
Summary

The topic of the article is the June 1941 Uprising in
Kretinga, Mažeikiai and Telšiai counties. The work under
lines that the Uprising emerged and the partisan squads
were formed not spontaneously, since the underground
participants in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai coun
ties, as in other localities of Lithuania, prepared for the
Uprising and formed the armed partisan fighting forces
in advance. It was determined that during the June 1941
Uprising in Kretinga County 16 partisan squads of rebels
operated, 23 in Mažeikiai County, 14 in Telšiai County
(in total 53 squads). All 16 squads in Kretinga County
could have about 1248 partisans rebels, 14 Telšiai County
squads about 1330, 23 Mažeikiai County squads about
1380 partisans rebels (in total 53 Kretinga, Mažeikiai and
Telšiai squads - about 3958 rebels).
The Uprising in those counties had its own specificities.
Kretinga County was occupied very quickly by the German
army; therefore here the partisans rebels participated in
fighting actions against the Red Army and Soviet power
activists already in the territory occupied by the Germans.
The Germans occupied Telšiai and Mažeikiai counties
somewhat later, therefore partisans rebels participated in
the actions against Soviet activists and Red Army before
the entry of the German Army. The rebels aimed at oc
cupying the centres of the counties and rural districts and
proclaiming their power. The rebels became enforced in
Kretinga County without much difficulty, since it took

place in the rear of the German Army. For the rebels
in Mažeikiai and Telšiai counties it was more difficult
to do this, since Soviet activists with the support of the
Red Army opposed them. During the fights with the Red
Army and Soviet activists, Mažeikiai County partisans
rebels lost 22, Telšiai County partisans - 8 people (a total
of 30 people). Partisans during the Uprising and after it in
Kretinga County arrested more than 291, in Telšiai County
more than 120, in Mažeikiai County over 67 Soviet power
activists (in total over 478 activists). Partisans in Kretinga
County arrested over 35, in Mažeikiai County over 180, in
Telšiai County over 233 Soviet fighters (in total over 448
persons). In Mažeikiai County, from the hands of rebels fell
over 30, in Telšiai County 3 Soviet soldiers (in total over
33 persons). No information exists about the Red Army
soldiers that fell from the hands of the Kretinga partisans
rebels, but archival data make it possible to presume about
their existence here.
This work also explores the relationship of the rebels in
Kretinga, Mažeikiai and Telšiai counties with the holocaust.
It was established that the resistance participants in Palanga
and Kuliai rural districts of Kretinga County already during
the June 1941 Uprising contributed indirectly to the Jewish
genocide. No information exists about the participation
of partisans rebels in Mažeikiai and Telšiai counties in the
Jewish genocide during the June 1941 Uprising.

