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Voruta

Antrojo Pasaulinio karo istorija

Niekas nenorėjo mirti:
1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte
Vytautas BUDVYTIS, Kaišiadorių muziejus
Tęsinys. Pradžia Nr. 12
Apie tai, kaip buvo užimtas Kaišiadorių
miestas, laiške rašo buvęs 850 šaulių pulko vadas,
Dimitrijus Morozovas: ,,Esant netoli Kaišiadorių
(mes judėjome išilgai geležinkelio linijos nuo
Žaslių) generolas Gladyševas įsakė mano pulkui
išvaduoti miestą. Išsiuntę žvalgus, mes nustatėme,
kad stiprių priešo įtvirtinimų prie Kaišiadorių
nėra. Tada aš įsakiau 3-čio bataliono vadui kapitonui I. Lujevui netikėtu puolimu išmušti fašistus
iš miesto“17.
Toliau D. Morozovas aprašinėja patį mūšį.
Jam vadovavo leitenantas Ivanas Petrovskis.
Vokiečiai geležinkelio stotyje skubiai formavo
du traukinio sąstatus, norėdami pasitraukti į
Kauną. Užmaskavę keletą stambaus kalibro
kulkosvaidžių krūmuose netoli tilto, sovietiniai
kariai atidengė į bėgantį priešą ugnį. Neišlaikę
spaudimo, vokiečiai didelėmis grupėmis ėmė
pasidavinėti į nelaisvę18.
Vokiečiai iš Kauno išsiuntė šarvuotą traukinį,
bandydami atitaisyti padėtį, tačiau vos keletą
kartų iššovę, vėl pasitraukė Kauno link. Sovietų
kariai išardė bėgius, ir antrą kartą pasirodęs,
šarvuotis rado neperžengiamą kliūtį. Sovietų
artileristai sutiko jį stipria ugnimi. Šarvuotis vėl
atsitraukė Kauno link ir daugiau nebegrįžo. Po
keletos valandų į Kaišiadoris įžengė 3-čio tankų
korpuso kariai19.
Apibendrinant, ties Kaišiadorimis vyko,
nors ir neilgai, bet karšti mūšiai. Lomenos upelio
pakrantės, Ščebnica, geležinkelio sankasa, stotis
– vietos, kur buvo įsitvirtinę vokiečių pajėgos.
Šiame mūšyje žuvo apie 500 sovietinių karių20.
Kaišiadorys pirmąją sovietų pajėgų užėmimo
dieną atrodė klaikiai. Geležinkelio stoties vietoje,
žiojėjo griuvėsių kiaurymės. Griuvėsiais pavirto
ir šalia stoties buvę gyvenamieji namai. Pažeme
sklaidėsi tiršti, aitrūs dūmai: degė namai Vytauto,
Vilniaus bei kitose gatvėse. Net ir pasitraukę vokiečiai bandė sunaikinti Kaišiadoris, atskridę su
lėktuvais ir numesdami bombas. Vėl sprogimai,
griuvėsiai, ugnis ir dūmai.
Kaišiadoryse po mūšio liko išsprogdinta geležinkelio stotis, bėgiai, neveikė miesto elektrinė,
buvo sugadinti arba išvežti pramonės įmonių
įrengimai. Daug žmonių liko be pastogės, be maisto
ir drabužių. Miestas, pasak J. Raudeliūno, atrodė
tarytum miręs21. Tačiau jau pirmomis dienomis po
fronto Kaišiadoryse prasidėjo spartus atkuriamasis
darbas: griuvėsių valymas, gaisrų likvidavimas,
įstaigų įkūrimas, parduotuvių atidarymas22.
Kiti mūšiai rajone. Visai kitaip vystėsi įvykiai
Žiežmarių rajone. Vokietijos kariuomenė skubiai
permetinėjo nuo Kauno į rytus savo rezervus – pastiprinimus: 6-tą tankų diviziją ir 69-ją pėstininkų
diviziją. Prasidėjo aršūs mūšiai. Vokiečiai, sutelkę
200 tankų, remiami šarvuoto traukinio, stengėsi
sustabdyti puolimą, laimėti laiko gynybos organizavimui.
Kaip minėta, sovietiniai kariai, liepos 14 d.
užėmė Žiežmarius, vieni nužygiavo Kruonio
link, kiti apsikasė prie Žiežmarių-Kaišiadorių
kelio. Nedidelis būrys buvo pasiųstas į Kauno
pusę, kad perspėtų apie vokiečių pasirodymą.
Tačiau vokiečiai vis dėlto rado progą netikėtai
pulti sovietines pajėgas. Liepos 16 d. anksti rytą
tarp Žiežmarių ir Stoniavos sustojo 8-oji gvardijos haubicų brigada ir pradėjo ruoštis sau kovos
pozicijas. Žiežmarius sovietinė armija jau buvo
užėmusi prieš porą dienų, ir artileristai manė,
jog jiems joks pavojus negresia. Ir jie dar nebuvo
paruošę kovai pabūklų, kai nelauktai nuo Kauno
pusės juos atakavo pusšimtis priešo tankų ir 20
šarvuočių su automatininkais. ,,Nuo sprogimų,
- rašo papulkininkis Šestakovas, - virpėjo žemė,
krito medžiai. Vieni po kito užsidegė fašistų tankai. Bet krito ir mūsų gvardiečiai, retėjo jų eilės.
Viskas susimaišė ugnyje ir dulkėse, žemė gėrė
gausiai besiliejantį kraują“23.
Pabūklo vadas Safaras Ameršojevas pirmasis
pamušė du vokiečių tankus, likęs vienas iš penkių
prie pabūklo. Jo drąsų poelgį pakartojo pabūklo
vado padėjėjas totorius Grigorijus Ivanovas, per
valandą atmušęs 3 priešo tankų atakas, pamušęs
keturias vokiečių mašinas. Jis buvo sunkiai sužeistas. Mūšyje taip pat pasižymėjo ir kapitonas
Semionas Terechovas.
Kapitonas Ivanas Tystinas mūšiuose ties Žiežmariais su grupe sovietinių karių sunaikino nemažą vokiečių, prasmukusių į užnugarį, grupuotę.
Ivanas Tystinas buvo sužeistas į koją. Tvirtos
valios karys I. Tystinas sugebėjo pats sutvarstyti
ir apibintuoti žaizdą ir tęsė mūšį.
Papulkininkis G. Sucharukovas rašo: ,,Stiprūs
mūšiai prasidėjo Antakalnio kaimo rajone, 6 kilometrai į pietvakarius nuo Kaišiadorių. Priešas
netikėtai atakavo mūsų priekinius dalinius...
Žlegėdami vikšrais, į mus šliaužė 36 vokiečių
sunkieji tankai. Mūsų linijas gynė šešiolika 703
naikinamojo prieštankinio pulko pabūklų. Mūšis
prasidėjo kaip staigiai blykstelėjusi sauso laužo
liepsna... Vyko šešias nesibaigiančias valandas.
Priešas atsitraukė, palikęs dešimtis užmuštų kareivių ir karininkų, degančius tankus...
Sekančią dieną, liepos 16, hitlerininkai vėl

Vokiečių kariai Kaišiadorių geležinkelio stotyje
pasiuntė mūsų linijų link 50 tankų ir šarvuočių.
Bet ir šį kartą jiems nepasisekė: 14 tankų liko degti
mūšio lauke. Priešas buvo priverstas trauktis. Šiame mūšyje pasižymėjo [...] bataliono komsorgas
Andriejus Čumakovas. Jis prieštankine granata
pamušė vokiečių tanką, o antrąja, mesta į liuką,
sunaikino visą ekipažą“24.
Buvęs karys Vasilijus Černenka taip pat neblogai prisimena vieną karštą 1944 m. liepos dieną.
Černenka buvo šoferis. Kai prasidėjo mūšis prie
Antakalnio, jis buvo pasiųstas vežti sviedinių.
Vieną mašiną sviedinių jis atvežė, kaip pats rašo,
prie nedidelio miškelio, kur stovėjo patrankos. Iškrovė ir pasisuko važiuoti atgal. Vokiečiai, matyt,
pastebėjo sunkvežimį ir pradėjo į jį šaudyti. Vienas sviedinys pataikė tiksliai ir mašiną sudaužė.
Černenka, per stebuklą išlikęs gyvas, išsiropštė
iš sulamdytos kabinos. Tuo momentu antras
sviedinys sprogo už kelių metrų... Karys atgavo
sąmonę tik ligoninėje. Veidas buvo apdegintas,
krūtinė sužeista25.
Sovietų artileristai atmušė visas šešias vokiečių atakas. Mūšio lauke degė daugiau kaip trisdešimt tankų su geltonai – juodomis svastikomis,
laukas prie upės buvo sėte nusėtas užmuštais ir
sužeistais vokiečių kareiviais. Tačiau daug žuvo
ir sovietų karių, kurie buvo palaidoti Žiežmarių
miestelio centre26. Yra duomenų, jog mūšyje prie
Antakalnio sovietų pajėgų sudėtyje kovėsi ir lietuvis Stasys Kmieliauskas27.
Nors šis liepos 15-16 d. vokiečių pajėgų
kontrpuolimas Žiežmarių, Antakalnio ir Bublių
kaimų rajone žlugo, tačiau ir po to vokiečiai kasdien įvairiose fronto tarp Neries ir Nemuno upių
vietovėse įnirtingai priešinosi.
Nemuno forsavimas. Dar įnirtingesnį vokiečių pasipriešinimą sovietinė armija sutiko
prie Nemuno. ,,5-osios armijos štabo 1944 metų
liepos 17 d. kovos įsakymu buvo nurodyta, kad
371-ji šaulių divizija turėjo užimti placdarmą
prie Darsūniškio, žūt būt jį išlaikyti ir pastatyti
sunkiuosius tiltus per Nemuną, - rašo G. Suchorukovas. – Aršiausios kovos placdarmui išlaikyti
vyko liepos 17 ir 18 dienomis... Pagrindinį smūgį
priešas smogė 1233-jo šaulių pulko gynybai ir
242-jo atskirojo prieštankinio diviziono koviniams daliniams“. Ties Darsūniškiu du priešo
pabūklus, penkis kulkosvaidžius, tris snaiperius
sunaikino kapitono Fiodoro Saveljevo vadovaujama baterija28.
Taigi, Darsūniškio kryptimi puolė sovietų
371 šaulių divizijos daliniai, vadovaujami gen.
V. Aleksiejenkos. Generolas prisimena: ,,Mūsų
divizija dalyvavo Vilniaus išvadavime. 14 liepos
gavome vadovybės įsakymą pulti Nemuno kryptimi link Darsūniškio. Staigiu maršu, triuškindami
pakeliui priešą, mes per ne pilnas dvi dienas
pasiekėme minėtą kaimą. Priešas nelaukė tokio
puolimo ir paniškai pabėgo, pasitraukdamas į vakarinį Nemuno krantą. Greitai mūsų kariai forsavo
upę ir išmušė vokiečius iš jų pozicijų.
Netoli kranto vienoje iš pirkelių įsikūrė mano
štabas. Šis mūšis buvo tik pradžia, vaduojant
panemunės kaimus ir miestus“29.
Kaip jau minėta, kulminaciniu momentu buvo
liepos 17 ir 18 dienos mūšiai. Ore pasirodė vokiečių lėktuvai. Jie bombardavo besigrupuojančius
sovietų dalinius, vadovavimo punktus ir upės
perkėlas. Buvo sužeistas generolas majoras Aleksiejenka, jo padėjėjas ir štabo viršininkas.
Pritraukę pastiprinimus iš Kauno ir Rytinės
Prūsijos, vokiečiai kuriam laikui sustabdė sovietinių dalinių judėjimą. Prie Dovainonių, Rusonių,
Pamierio vokiečiai iškasė gilius apkasus, tikėdamiesi ilgam čia įsitvirtinti. Mūšiai vyko ir dieną, ir
naktį. Atskiri nedideli sovietų karių būriai bandė
prasiveržti prie Bublių ir Pamierio, bet tai jiems
nepasisekė.

Paminklas Stoniavoje sovietų kariui Safarui
Ameršojevui. 2014 m. V. Budvyčio nuotr.

1944 metų liepos 25 dieną
1-o Pabaltijo fronto vadas
generolas I. Bagramianas
davė įsakymą pulti Kauno
link. Vokiečių gynyba pačią
pirmą dieną buvo palaužta.
Ypatingai stiprūs mūšiai vyko
ties Dovainonimis, kur kovojo
785 šaulių pulko kariai. Vakarinėje Nemuno pusėje buvo
kaupiami Sovietų Sąjungos
armijos daliniai pagrindiniam
šturmui Kauno link. Pratkūnų ir Vizginų kaimų rajone
išsidėstė merginų-snaiperių
skyrius. Užsimaskavusios
priešo pašonėje, jos taikliais
šūviais apšaudė vokiečių
eiles.
Vokiečiai traukėsi Rumšiškių link, kur taip pat užvirė
sunkus mūšis. Į sovietinius
tankus vokiečiai nukreipė
patrankas ir minosvaidžius.
Sprogimai kėlė į orą žemės
stulpus, nuo dulkių ir dūmų
pasidarė tamsu. Kairįjį Nemuno krantą ties Rumšiškių
miesteliu vokiečiai ypač stipriai įtvirtino, tikėdamiesi
čia sustabdyti puolančias
sovietines pajėgas30.
Ties Rumšiškėmis reikėjo
forsuoti Nemuną. Greitai
buvo nutiestas pontoninis
tiltas 31 . 1944 m. liepos 25
dieną gautas pulko vado
papulkininkio A. Baikovo
įsakymas – atmušti vokiečius
nuo upės. Kai sovietų šaulių
daliniai pakilo forsuoti upę,
tankistai juos palaikė savo
ugnimi32. Štai kas pasakojama
apie Rumšiškių išvadavimą
seržanto Georgijaus Žukovo,
tarnavusio 612 šaulių pulko
skyrininku, apdovanojimo
Schema. Kauno išvadavimas (1944 m. liepos 15-rugpjūčio 3 d.). Iš
lape: ,,1944 m. liepos 25, kai
knygos Tarybų Lietuva Didžiajame Tėvynės kare. Vilnius, 1975
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