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TAUTINö ESKADRILö 
 
 

Kai 1940 m. birželio m ÷n. 14-15 dienomis bolševikai 
okupavo Lietuv ą, jie jau per komunistin ę Lietuvos 
vyriausyb ę, Lietuvos kariuomen ę pavadino liaudies 
kariuomene. Tai buvo tik pereinamas laikotarpis. Po  
poros m ÷nesi ų Lietuvos kariuomen ÷ buvo įjungta į 
bolševikin ÷s kariuomen ÷s sud ÷t į, kaip atskiras 29 
korpas. Tą korp ą sudar ÷ dvi divizijos, kuri ų s ąstate 
buvo ir rus ų, ypa č vadovyb ÷je. Pradžioje rusai buvo 
vad ų pad ÷j ÷jais, o v ÷liau, kai lietuviai vadai buvo 
deportuoti į Sibiro kacetus, rusai už ÷m÷ j ų vietas. 
Pirmu ir  antru atveju  faktinais   vadais   buvo 
rusai. 
Pervedant Lietuvos kariuomen ę į bolševikin ÷s 
kariuomen ÷s sud ÷t į,  Lietuvos karo aviacija buvo 
likviduota. Iš buvusi ų keturi ų karo aviacijos grupi ų 
buvo palikta, teisingiau sakant, sudaryta viena 
žvalgybos eskadril ÷ - Tautin ÷ eskadril ÷. Operaciniu 
atžvilgiu ji priklaus ÷ 29-tam korpui, o įvairius 
techniškus bei mokymo nurodymus gaudavo iš 
bolševikin ÷s aviacijos, kurios štabas buvo Rygoje. 
Visi pagrindiniai Lietuvos karo aviacijos aerodroma i 
buvo užimti bolševik ų. Tautinei eskadrilei buvo 
įsakyta kurtis Ukmerg ÷je, kur nebuvo tinkamo 
aerodromo, nei angar ų, o ir pati eskadril ÷ - kariai 
tur ÷jo įsikurti prie Ukmerg ÷s esan čiame Pivonijos 
kurorte. Vasaros metu kurorte gyventi gerai, bet 
žiemos metu - ne. Teko daug pastat ų pertvarkyti, pri-
taikyti juos žmon ÷ms gyventi žiemos metu. Tautin ÷ 



eskadril ÷ čia prad ÷jo kurtis 1940 m. spalio m ÷nes į, 
nors ji prad ÷ta organizuoti Kaune - A. Fredoje dar 

rugs ÷jo m ÷nes į. 

 

ESKADRILöS SUDöTIS IR APR ŪPINIMAS 
 

Tautin ÷s eskadril ÷s vadu buvo paskirtas mjr. J. 
Kovas, buv ęs Kopukovas. Jo pad ÷j ÷jas - ltn. Jar čiuk, 
o politrukas -ltn. Zaika. Jie visi trys buvo slavai , 
kuri ų tik mjr. Kovas   mok ÷jo   lietuviškai. 
Eskadril ÷je buvo apie 60 karinink ų, įskaitant ir 
neskrendant į personal ą, apie tiek pat puskarininki ų 
ir apie 150 kareivi ų. Iš viso eskadril ÷je buvo apie 
300 kari ų.  Eskadril ÷je dar buvo septyni rusai 
motorininkai, kuri ų vienas inžinierius. Lietuviai 
pirmos eil ÷s motorininkai apie l ÷ktuvinius motorus 
geriau nusiman ÷, negu rus ų inžinierius. Eskadril ÷je 
buvo 23 l ÷ktuvai, kuri ų daugumoje žvalgybiniai Anbo 
IV, keliolika sunkvežimi ų bei kit ų susisiekimo 
priemoni ų. 1941 m. pavasar į į eskadril ę buvo atsi ųsta 
apie 100 rus ų naujok ų. Eskadril ÷s karininkams buvo 
numatyta išduoti bolševikin ę karo aviacijos uniform ą. 
Bet buvo gauti tik batai, atvežti iš „Maskvos" su 
Šiauli ų „Batas" ženklais. Suprantama, toje es-
kadril ÷je es ą rusai karininkai buvo apsivilk ę 
bolševikin ÷mis uniformomis. Mes buvome patenkinti, 
kad  negavome bolševikini ų uniform ų, o ruseliai mums 
pavyd ÷jo, nes lietuviškos uniformos buvo gražesn ÷s, 
geriau pasi ūtos. Bolševikin ÷mis uniformomis ma čiau 
tik du lietuvius generolus: Vitkausk ą ir Žil į. 
Visos   eskadril ÷s   kariai   gaudavo  kariškus 
pusry čius ir pietus. Vakarien ę gaudavo  kareiviai   
ir   su   jais  es ą   puskarininkiai. Karininkai  ir 
puskarininkiai vakarieniaudavo namie ar miesto 



valgyklose. Eskadril ÷je valgis buvo gaminamas 
lietuvi ų vir ÷j ų iš lietuvišk ų maisto produkt ų. 
Pradžioje karininkai ir puskarininkiai gavo 
kareivišk ą valg į. V ÷liau, įrengus erdvesn ę valgykl ą 
ir virtuv ę, valgis buvo įvairesnis. Teko valgyti ir 
bolševikini ų valgi ų. Kai kurie karininkai prad ÷jo 
reikšti nepasitenkinim ą, kad tie valgiai kuo tai at-
siduoda. Kart ą t ą nepasitenkinim ą išgirdo vadas. Jis 
pasak ÷: „Kam tas valgis nepatinka, galima nevalgyti, 
bet netinka viešai reikšti savo nepasitenkinimo". 
Žinoma, kitokio valgio tuo metu nebuvo. 
Valgyklos šeimininkas - lietuvis karininkas, 
šeiminink ÷ - rus ÷, vir ÷ja - lietuv ÷, padav ÷jos - 
lietuv ÷ ir rus ÷, maisto sand ÷lio sand ÷lininkas - 
ukrainietis. Kareivi ų valgykl ą ir virtuv ę aptarnavo 
lietuviai kariai. 
 

MOKYMAS 
 
Eskadril ÷s mokymas vyko pagal bolševikin ÷s karo 
aviacijos nuostatus. Tie nuostatai - statutai buvo_  
patvirtinti aviacijos viršininko žydo gen. 
Smuiškevi čiaus (Smuilos), kilusio iš Lietuvos, 
Rokiškio. Bolševikams užgrobus Lietuv ą, jis atskrido 
į Rokišk į pas savo   t ÷vus.   V ÷liau   vokie či ų   
spaudoje   ma čiau jo nuotrauk ą: jis s ÷di tarp t ÷vų, 
iš šali ų stovi du broliai ir dvi seserys. 
Fotografijos kampe fotografo štampelis su užrašu 
„Rokiškis". Netrukus j į pakeit ÷ 36 met ų amžiaus rusas 
gen. mjr. Novikov, kuris 1943 m. vasario m ÷n. 18 d. 
tapo maršalu. Tai jauniausias ir pirmas bolševik ų 
maršalas II-jo Pasaulinio Karo metu ir pirmas j ų karo 
aviacijoje. Gal jis greitai iškilo d ÷l to, kad 
steng ÷si iškelti karo aviacijoje tarnaujant į Stalino 



sūnų Vasili ų. .  Novikovo d ÷ka, Vasilius pasiek ÷ ge-
nerolo    laipsn į. 
Eskadril ÷s skraidantis personalas teoretini ų pamok ų 
netur ÷jo, neskaitant politini ų pamok ų bei vienos 
kitos pripuolamos paskaitos. Skraidymus tvark ÷ 
eskadril ÷s vado pad ÷j ÷jas. Skraidymai buvo 
intensyv ūs. Teko atlikti įvairius uždavinius 
aerodromo ribose, o taip pat įvairius perskridimus 
dienos ir nakties metu, atlikti ore šaudymus į oro 
taikinius, neži ūrint  gyventoj ų saugumo. 
Kart ą, žiemos metu prie -33 laipsni ų Celsijaus, vyko 
trij ų dien ų kokio tai kariuomen ÷s dalinio manevrai. 
Abu su kpt. Bikniu skridome atlikti t ų manevruojan či ų 
dalini ų žvalgyb ą. Kareiviai manevr ų metu per tris 
dienas ir naktis netur ÷jo teis ÷s užeiti pas 
gyventojus į trobas sušilti. Kareivi ų apranga buvo 
menka, ir jie šalo. Bolševikai su žmoni ų nuostoliais 
nesiskaito, ar tai b ūt ų taikos ar   karo   metas. 
Eskadril ÷je buvau paskirtas šaudym ų vadovu. Teko 
vadovauti šaudymams iš šautuv ų ir pistolet ų žem ÷je ir 
iš kulkosvaidži ų ore. Mano pareigos buvo nesunkios, 
bet ginklavimo karininkas su savo pad ÷j ÷jais labai 
vargo, ypa č žiemos metu. Į t ų pareig ūnų kontrol ę 
daugiau kišosi politrukas, negu eskadril ÷s vadas ar 
šaudymų vadovas. 
Per teoretines pamokas buvo d ÷stoma komunistin ÷ 
istorija. J ą d ÷st ÷ politrukas su savo dviem 
pad÷j ÷jais, kurie atvykdavo iš kitur. Jie visi trys 
buvo rusai ir kalb ÷jo tik rusiškai. Iš eskadril ÷s 
jaunesni ų karinink ų tik, berods, keturi mok ÷jo rus ų 
kalb ą. Politrukas Zaika reikalavo visus mokytis rus ų 
kalbos, nes mes esame rus ų kariuomen ÷je. Tiesa, dar 
Kaune tos eskadril ÷s politruku buvo žydas Bogin, bet 
čia jau radome kit ą. Gal tas Bogin buvo atleistas d ÷l 
to, kad j į lietuviai kareiviai apmuš ÷, o jis j ų 



nepagavo. Kart ą tas Bogin ÷jo iš A. Fredos aviacijos 
rajono laiptais žemyn į miest ą ir sutiko du lietuvius 
kareivius, kurie prie kepuri ų tur ÷jo ne bolševikiškas 
žvaigždes, kaip jau buvo nustatyta, bet lietuviškus  
ženklus su Vytimi. Žydas grieb ÷ už t ų ženkl ų, 
nor ÷damas juos nupl ÷šti. Kareiviukai buvo nep ÷sti: 
jie d ÷jo žydui kelet ą antausi ų nust ūm÷ j į nuo laipt ų 
ir pab ÷go. Politin ÷s pamokos buvo įkyrios ir, 
pasaky čiau - naivios. Kariui svarbu karinis mokslas, 
o ne žinoti, kokiame kal ÷jime s ÷d÷jo Leninas. 
Prie politini ų paruošim ų priklausydavo ir 
susirinkimai-mitingai, kuriuose b ūdavo garbinami 
komunistiniai dievai. Kart ą į tok į susirinkim ą atvyko 
Ukmerg÷s apskri čio vykdomojo komiteto pirmininkas 
Girdžius. Jis savo kalboje primin ÷, kad Smetonos 
laikais karininkai nenor ÷dav ę draugauti su liaudimi. 
Viešai jam niekas negal ÷jo atsakyti. V ÷liau, pri-
vačiai, vienas jo paž įstam ų karinink ų, tarsi juokais 
pasak ÷: „Anks čiau apskrities viršininkas važin ÷jo 
automobiliu ir su liaudimi pusbonkio neg ÷r ÷, o ir 
dabar apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas 
važin ÷ja automobiliu ir su liaudimi čerkut ÷s negeria. 
Ta pat  daro ir karininkai." 

 
 

ESKADRILöS VADAS 
 

Tautin ÷s  eskadril ÷s   vadu   buvo  majoras J. Kovas. 
Jis į majoro laipsn į buvo pakeltas, kai jau Lietuva 
buvo bolševik ų okupuota, berods, 1940 m. liepos 
m÷nesio pradžioje. Asmeniškai jis buvo malonus 
žmogus, bet politiškai, matyt, palankus komunistams .  

Neži ūrint, kad jis tur ÷jo gabum ų, Lietuvos 
kariuomen ÷je aukš čiau kapitono nepakilo. Iš keturi ų 
aviatori ų  laikiusi ų egzaminus bataliono vado vietai 



užimti, jis egzaminus išlaik ÷ pirmuoju. Anie jau 
tur ÷jo bataliono vado vietas ir majoro laipsnius, o 
jis dar ne, nors nuo egzamin ų buvo pra ÷j ę treji 
metai. Am ūras ir, matyt, politinis neaiškumas trukd ÷ 
jo karjerai. Jis buvo du kartu ved ęs ir du kartu 
persiskyr ęs. Moterims jis patikdavo. Tie pasisekimai 
pas moteris kartais baigdavosi ir nelabai maloniai.  
Jis buvo kompanijos žmogus. Kai buvo perkeltas į 
Panev÷žį, jis gyveno vienas. Jo antroji žmona, iki 
jie dar nebuvo išsiskyr ę, retkar čiais atvažiuodavo 
pas j į. Tokiomis progomis jis suruošdavo iškilming ą 
vakarien ę. Šiaip gi kartais suorganizuodavo lak ūnų 
grupeles išvykoms į Raguv ą, Ramygal ą ar kitas 
vietoves. Lak ūnus žmon ÷s m ÷go. Išvykose 
pasilinksminimai dažniausiai įvykdavo,  kur b ūdavo 
suaugusi ų dukter ų. 
Jo iniciatyva Panev ÷žyje kas m ÷nes į b ūdavo 
surengiamas lak ūnų alutis įgulos karinink ų ramov ÷je. 
Alut į prad ÷davo vieni vyrai, o baigdavos mišrioje 
kompanijoje, nes v ÷liau atsirasdavo poni ų ir paneli ų. 
Akordeonu grodavo   vienas aviacijos kareivis. 
Kart ą jis nušov ÷ ož į ir ta proga suruoš ÷ bali ų toje 
pat ramov ÷je. Baliuje dalyvavo ir kai kurie 
aukštesnieji Panev ÷žio įgulos karininkai, ponios bei 
panel ÷s. Jis ne tik padeng ÷ visas baliaus išlaidas, 
bet retkar čiais pris ÷sdavo prie lošian či ų „maušel į" 
ir pralošdavo kelet ą  lit ų,  kad geriau nuteikt ų 
lošian čius. 
Kai buvo paskirtas Tautin ÷s eskadril ÷s vadu, jis kiek 
pasikeit ÷ ta prasme, kad tur ÷jo daugiau darbo ir 
beveik nebuvo laiko pramogoms, o taip pat nor ÷jo 
išlaikyti vidurk į bolševik ų- kontroliuojamoje 
eskadril ÷je. Reikia pasakyti, kad tose s ąlygose jis 
buvo sant ūrus. Žinau atsitikim ų, kad kai Lietuvos ka-
riuomen ÷ buvo įjungta į bolševikin ę kariuomen ę, kai 



kurie aukštesnio laipsnio lietuviai karininkai savo  
pavaldiniams primindavo, kad laikas susiprasti ir 
sekmadieniais nevaikš čioti į   bažny či ą.  Iš   mjr.   
Kovo  ko  nors panašaus neteko gird ÷ti. Kai kart ą su 
juo priva čiai kalb ÷jau ir ta proga pasakiau, kad aš 
kiekvien ą sekmadien į civiliais drabužiais einu į baž-
nyči ą, jis pasak ÷: „Religija yra J ŪSŲ asmeniškas 
reikalas. Darykite taip, kaip randate parankiau". 
Ukmerg÷s įgulos viršininkas buvo vienos bolševik ų 
divizijos vadas. Jam nepatiko, kad lietuviai kariai  
visais atžvilgiais buvo pranašesni už rusus. 
Lietuviai visose sporto varžybose laim ÷davo prieš 
rusus. T Ų laim ÷jim ų džiaugsm ą Ukmerg ÷s lietuviai, 
ypa č moksleiviai išreikšdavo savo šauksmais bei ka-
tut ÷mis. Tas nepatiko rusams. D ÷l to divizijos vadas 
surasdavo įvairi ų priežas či ų griebti m ūsų eskadril ÷s 
vad ą: es ą, eskadril ÷s karininkai yra nedrausmingi, 
antagonistai ir panašiai. Eskadril ÷s vadui teko 
atlikti formalum ą mūsų atžvilgiu. Jis, sušauk ęs 
eskadril ÷s karininkus, įsp÷davo, kad vengtume viso 
to, kas duot ų progos divizijos vadui daryti mums 
vienokius ar kitokius priekaištus. Žinoma, mes esam e 
kalti, kad rusai yra okupantai  ir sporte atsilik ę. 
Iš mjr. Kovo neteko gird ÷ti nepalanki ų atsiliepim ų 
apie Nepriklausomos Lietuvos vyriausyb ę. Toki ų 
nepalanki ų atsiliepim ų teko išgirsti iš poros 
lietuvi ų karinink ų, kurie pataikavo okupantams. O ir 
gen. Vitkauskas, kai jis lank ÷si m ūsų eskadril ÷je, 
savo kalboje min ÷jo žod į „smetonijada". Tok į žod į 
vartojo generolas, kurs Lietuvos centrin ÷s karinink ų 
ramov ÷s atidarymo baliuje, kaip tos ramov ÷s seni ūnų 
pirmininkas, už parank ÷s po sal ę vedžiojo valstyb ÷s 
prezident ą A. Smetona ir pla čiai šypsojosi! 
Mjr. Kovas žuvo kartu su savo pad ÷j ÷ju 1941 m. 
birželio m ÷n. 23 d. Gudijoj. Iš tos eskadril ÷s trij ų 



l ÷ktuv ų, kurie t ą dien ą skrido į Gomel į, manau, kad 
tik ltn. Kalasi ūnas ir politrukas pasiek ÷ t ą vietov ę. 
Kpt. V. Žukas, kurs skrido toje grandyje, pasakojo:  
Mes skridome neaukštai. Jau Gudijos teritorijoje 
bolševik ų priešl ÷ktuviniai daliniai pašov ÷ mūsų 
vedamąj į l ÷ktuv ą, kuriuo skrido mjr. Kovas ir ltn. 
Jar čiuk. L ÷ktuvas nukrito. Mes su savo l ÷ktuvu 
nužem÷jome ir padar ÷me rat ą apie nukritus į l ÷ktuv ą. 
Jame nebuvo matyti jokios gyvyb ÷s, joki ų judesi ų. Aš 
pamačiau, kad bolševikai ir į mus šaudo. Pasakiau 
pilotui gr įžti į Pabrad ÷s aerodrom ą. Pabrad ÷je m ūsų 
eskadril ÷s lak ūnų neberadome. Mes prisijung ÷me prie 
čia likusios lietuvi ų p ÷stinink ų kuopos, kuriai 
vadovavo ltn. Kemz ūra. Aš per ÷miau kuopos vadovavim ą, 
kai teko kautis su besitraukian čiais bolševikais. 
Vienu momentu m ūsų pad ÷tis buvo kritiška. Laim ÷, kad 
mums į pagalb ą atskub ÷jo ltn. Repšys su tanket ÷mis. 
Ta priedanga mums sudar ÷   s ąlygas   nuo   bolševik ų   
atsipalaiduoti. 
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