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1943 m. balandžio 29-oji 
lietuvių antinacinės rezistencijos istorijoje 

98-erių sulaukęs buvęs „16-os grupės“ kalinys Vla-
dislovas Telksnys. Andriaus Petrulevičiaus nuotr., 
2013 m.

Po 1943 m. kovo mėnesio įvairių represijų, kurių metu 
Štuthofo koncentracijos stovykloje buvo įkalinta ir vadinamoji 
lietuvių inteligentų grupė (46 asmenys), Lietuvoje kelis mėnesius 
tvyrojo labai sudėtinga situacija. Kai kurie vokiečių pareigūnai, 
pirmiausia kariškiai, stengėsi išvengti beatodairiškos konfronta-
cijos su lietuvių tautinės rezistencijos pogrindžiu, nenorėjo, kad 
jis įgytų ginkluotojo pasipriešinimo formų. Sušvelninti konfron-
taciją stengėsi ir lietuvių savivaldos pareigūnai bei visuomenės 
veikėjai. Tačiau nacių vadovybė, vokiečių saugumo policijos ir 
SD gestapo karininkai tiek Berlyne, tiek Lietuvoje tebeniršo dėl 
nepavykusio suformuoti lietuvių SS legiono. Prie tos nacių ne-
sėkmės prisidėjo gausi tautinės rezistencijos spauda (nelegalūs 
laikraščiai, atsišaukimai). Gestapas suiminėjo rezistentus. Šešio-
lika rezistencinės spaudos leidėjų ir platintojų, suimtų 1943 m. 
balandžio 29 d. (keli iš jų suimti kiek anksčiau), po kelionės per 
kelis Vokietijos kalėjimus buvo įkalinti Štuthofo koncentracijos 
stovykloje. 

Štufhofe įkalintos dar vienos lietuvių rezistentų grupės profe-
sinis spektras atspindi tautinio antinacinio pasipriešinimo mas-
tą. Tarp 16 represuotų rezistencinės spaudos leidėjų ir platintojų, 
be profesionalių žurnalistų, buvo įmonių vadovų ir tarnautojų, 
žemesnės savivaldos pareigūnų, policijos tarnautojų. Daugelis 
jų rašė į antinacinius leidinius. Labai svarbus buvo valstybinėse 
spaustuvėse dirbusių asmenų vaidmuo. Jie ne tik išspausdinda-
vo dalį nelegalios spaudos savo darbo vietose, bet ir tiekė popie-
rių, dažus ir kitas medžiagas nelegalioms spaustuvėlėms. 

1943 m. gegužės mėnesį Štuthofe  įkalinti 16 lietuvių rezis-
tentų, kaip ir jų tautiečiai iš „46-ių grupės“, iš pat pradžių buvo 
pasmerkti. Jie buvo verčiami katorgiškai dirbti, kankinami, 
mušami ir laikomi pusbadžiu. 1943 m. spalio 27 d. stovyklos 
ligoninėje buvo užmuštas Vladas Čekauskas (platino antinaci-
nį laikraštį „Į laisvę“). Be reikiamų archyvinių šaltinių tebėra 
neaišku, kas, kada ir kaip koregavo abiejų rezistentų grupių ka-
linių likimus. Naciai atsisakė savo pradinio sprendimo sunai-
kinti juos fiziškai. „46-ių grupės“ kankiniai net tapo „garbės 
kaliniais“, bet nebuvo paleisti iš koncentracijos stovyklos.

Iš „16-os grupės“ kalinių 1943 m. rudenį pirmas į laisvę iš-
ėjo Vaclovas Alksninis, kaltintas laikraščio „Nepriklausoma 
Lietuva“ platinimu. Kiti ilgiau vilkėjo kalinio aprangą. 1944 m. 
vasario 25 d. iš paleistų „16-os grupės“ kalinių buvo likę tik ke-
turiolika. Su vokiečių gestapo palyda jie buvo vežami į Lietu-
vą. Pakeliui Ragainės (dab. Neman, Kaliningrado sr.) kalėjime 
mirė Antanas Vytautas Daniūnas. Pristatyti į gestapo įstaigą 
Kaune jie dar buvo tardomi. 1944 m. kovo 15 d. į laisvę išleis-
ti visi, išskyrus Povilą Janeliūną (suimtas dar 1943 m. vasario 
mėn. ir iš pradžių nuteistas mirties bausme; iš kalėjimo ištrūko 
tik 1944 m. liepos mėn.). Tačiau gestapininkai buvusių Štutho-
fo kalinių nepaliko ramybėje, tebesekė juos. Dėl to Vladislovui 
Telksniui draugai išrūpino pasą Lankaičio pavarde, su kuria 
ir gyveno sovietmečiu. Persekiojimo sovietmečiu neišvengė 
beveik visi Lietuvoje pasilikę „16-os grupės“ nariai, keli buvo 
įkalinti.
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