


Įėjimo anga ir dangtis
The entry opening and the cover

Lubų perdenginiai iš rąstų arba lentų,
su skardos lakštu tarp jų
The ceiling covering of logs and planks with a
tin plate in between

Gultai
The plank-beds

Kopėčios nusileisti į bunkerį
The ladder to descend a bunker

Staliukas
A small table

TIPINIS PARTIZANŲ BUNKERIS
TYPICAL PARTISAN BUNKER



PARTIZANŲ BUNKERIŲ TIPAI







Tunelis





Išėjimo tunelis



Bunkeris viduje po malkų krūva
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GINKLUOTĖ



Vokiški ginklai

Šautuvai , karabinai, automatai

Automatas MP-43

Karabinas K 98

Mauser modelio
šautuvas



Vokiški ginklai

Kulkosvaidžiai



Vokiški ginklai

Pistoletai, granatos

Pistoletai
Parabellum

Kotinė ir kiaušininė
granatos



Rusiški ginklai

Kulkosvaidžiai

Dekteriovo,

Sudajevo ir Špagino
kulkosvaidžiai



Rusiški ginklai

Šautuvai, pistoletai

Tokarevo pistoletai

Automatinis šautuvas svt-40



Kitų šalių ginklai

kulkosvaidžiai

Čekoslovakiškas ZB-26 kulkosvaidis

Britiškas lengvasis
kulkosvaidis Lewis



Kitų šalių ginklai

pistoletai

Mauserio modelio
pistoletas (belgiški,
čekoslovakiški)



Ryšių sistema
rašteliai, laiškai



Ryšio ir kautynių slaptažodis

• Kiekvienas slaptažodis yra sudėtas iš dviejų dalių: klausiamojo ir
atsakomojo žodžio arba sąvokos.

Nepažįstamasis
sustabdomas
surinkant:

“Kas eina?”

Sustabdytasis
balsiai pasako
klausiamąją
slaptažodžio dalį
“ Mituva”

Klausiantysis partizanas turi patvirtinti ir patikėti,
kad jis yra partizanas, pasakydamas atsakomąją
slaptažodžio dalį “Mėnulis”



Sauga

Sargybinis neprisileidžia arčiau kaip 5 metrų, sulaiko
surikdamas: “Stok! Kas eina?”
Jei stabdomamsis, du kartus surikus “Stok! Šausiu!
nesustoja, sargybinis šauna.



•Sekimo posto sargybinis seka aplinką, sutartinius ženklus.

• Apie pastebėtą priešą, kitus reiškinius turi pranešti savo vadui.

•Praeinantiems asmenims sekėjas nepasirodo ir jų nesulaiko.

•Netikėtai priešo užkluptas, sekėjas šaudo.

•Turi sekimo įrankius

sekimas



Žvalgyba

• Žvalgai veikia apsaugos, žvalgomojo ir
kautynių patrulio sudėtyje

• Žvalgai veikia poromis, vienas iš jų skiriamas vyresniuoju

• Saugomojo daikto atžvilgiu patrulis gali
būti: priekiniai, šoniniai ir užpakaliniai



Pastovis

• Dalinio vadas nustato stovyklos santvarką:
a) Atskirų stovyklos atsparos lizdų išdėstymą ir kovavietes,

b) Apsaugos, sekimo-perspėjimo tarnybos sudėtis ir uždavinius

c) Stovyklos tvarką, sutartinius ženklus ir reikalingus slaptažodžius



Žygio orientacija ir sauga
• Partizanų daliniai žygiuoja išimtinai naktį, rūke, miškais.
• Paprastai žygiuojama vorele po vieną arba du, nuo dviejų iki dešimt

žingsnių atstumais



Specialių uždavinių vykdymas

• Sprogdinimas
• Ryšių nutraukimas
• Susisiekimo trukdymas



Sutartiniai ženklai rikiuotei
1. Dėmesio - pakelti ranką aukštyn ir taip laikyti, kol bus suprasta.

2. Pirmyn – vieną kartą pamoti ranka norima kryptimi (bėgti – pamoti
kelis kartus).

3. Stok – pamoti vieną kartą ranka žemyn.

4. Vilnin – kilnoti į šalis abi rankas.

5. Pradėti šaudyti – mosuoti viena ranka horizontaliai ir po to šią ranką
ištiesti šaudymo kryptimi.

6. Nustoti šaudyti – mostelėti viena ranka vieną kartą horizontaliai, antra
ranka vieną kartą iš viršaus žemyn.

7. Dalinys pas mane – sukti virš galvos pakeltą ranką

8. Priešas – iškelti šautuvą.

9. Reikalauja šovinių – pakelti du kartus abi rankas aukštyn.

10.Pakartok, nesupranta- ištiesti abi rankas horizontaliai.
Pastaba: dėmesio ženklas duodamas prieš kiekvieną sutartinį ženklą. Ženklą supratęs, kartoja

tą patį ženklą.


