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1-oji ir 3-ioji amerikiečių armijos smogė iš placdarmų prie Remageno ir 
Openheimo. Kovo 26 d. 7-oji amerikiečių ir 1-oji prancūzų armija įveikė Reiną 
prie Manheimo ir Karsruės (Karlsruhe). Vokiečių frontas žlugo netikėtai greitai. 
Balandžio 1 d. 9-osios ir 1-osios armijų priešakinės tankų grupės susitiko 
Padeborne ir sudarė apsupties žiedą. Į milžinišką katilą pateko apie 370 tūkst. 
armijų grupės „B“ kareivių ir karininkų. Pasiekusi laimėjimą pirmajame ope-
racijos etape, anglų bei amerikiečių vadovybė nusprendė didžiausias pastangas 
nukreipti iš šiaurinio į centrinį ruožą. Balandžio 4 d. trys amerikiečių armijos 
trumpiausiu maršrutu pasuko Elbės link. 

Štai tada draugas Stalinas sunerimo, kad nelemtieji sąjungininkai, pažeisdami 
Jaltos susitarimus, gali įsibrauti į sovietų okupacinę zoną ir pirmieji įžengti į 
Berlyną. Tiesą sakant, tokios mintys klaidžiojo Vakarų politikų ir kariškių, ypač 
anglų, galvose. 

Štai ką balandžio 1 d. Čerčilis rašė Ruzveltui:
„Aš visai nuoširdžiai sakau, kad Berlynas turi didelę strateginę reikšmę. 

Niekas visų galinčių priešintis vokiečių pajėgų neprivers taip pulti į neviltį kaip 
Berlyno žlugimas... 

Ši problema turi dar vieną aspektą, kurį mums reikia išnagrinėti. Rusų armi-
jos pietuose neabejotinai užims visą Austriją ir įžengs į Vieną. Jei jos dar užims 
Berlyną, ar jų sąmonėje neįsitvirtins nuomonė, kad neva jie įnešė didžiausią in-
dėlį į bendrą mūsų pergalę, ir ar tai nesukels rimtų ir net neįveikiamų sunkumų 
ateityje? Aš manau, kad politiniais sumetimais mes turime Vokietijoje pasistū-
mėti kiek galima toliau į rytus ir, suprantama, užimti Berlyną, jei jis taps mums 
pasiekiamas. Šis kursas atrodo protingas ir kariniu požiūriu.“ 

Tačiau generolas Eizenhaueris manė, kad svarbiau smogti Leipcigo kryp-
timi, t. y. gerokai piečiau Berlyno perskirti priešo pajėgas vakariau Elbės ir 
susitikti su sovietų kariuomene Erfurto (Ehrfurt)–Leipcigo–Dresdeno lini-
joje. Žvalgybos duomenimis, ten buvo perkeliamos „svarbiausios vokiečių 
vyriausybinės įstaigos“, kaip tik Pietų Vokietija ir Austrija turėjo tapti nacistų 
priešinimosi paskutiniu bastionu – „nacionaline tvirtove“. Įrodinėdamas savo 
plano tikslingumą, Eizenhaueris rašė JAV štabų viršininkų komiteto pirmininkui 
Džordžui Maršalui:

„Aš mėginau pabrėžti, kad mano puolimas Leipcigo rajone yra ne tik teisinga 
lemiamo smūgio kryptis, bet ir teikia man didžiausią mobilumą. Bet kuriuo 
metu, kai galėsime paimti Berlyną be didelių nuostolių, mes, žinoma, tai pada-
rysime. Bet manau, kad kariniu požiūriu neprotinga šiomis sąlygomis padaryti 
Berlyną pagrindiniu tikslu, ypač, jei atsižvelgsime į tą faktą, kad nuo jo iki rusų 
pozicijų vos 35 mylios. Aš pirmasis pripažįstu, kad karas vyksta turint politi-
nių tikslų, ir jei Jungtinis ŠVK nuspręs, kad Vakarų sąjungininkų kariuomenei 

Kol Raudonoji armija sprendė svarbius uždavinius nuošaliau nuo Berlyno ruožo, 
Vakarų fronte įvyko didžiulių pokyčių. Kovo pirmoje dekadoje sąjungininkų eks-
pedicinės pajėgos užėmė Reino sritį ir strateginės svarbos geležinkelio tiltą prie 
Remageno. Netrukus Reino upės dešiniajame krante įsitvirtino penkios ameri-
kiečių divizijos. Hitlerį dėl tokios „išdavystės“ ištiko šokas. Kovo 23 d. netikėtai 
atakuodami naktį, amerikiečiai įstengė sukurti placdarmą prie Openheimo 
(Oppenheim). Tolesniuose sąjungininkų planuose buvo numatytas platus 
puolimas visu frontu, per kurį ketinta pirmiausia sunaikinti vokiečių stipriausią 
grupuotę, sutelktą Rūro pramoniniame rajone.

Kovo 24 d. 2-oji anglų armija ir 9-oji amerikiečių armija forsavo Reiną Vezelio 
(Wesel) rajone ir pradėjo puolimą aplenkdamos Rūrą iš šiaurės. Kitą dieną  

Vakarų frontas. Amerikiečiai keliasi 

per Reino upę.
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užimti Berlyną yra svarbiau už grynai karinius tikslus, tai aš esu pasirengęs 
pakeisti savo planus ir mąstymą, kad būtų atlikta ši operacija.“

12-osios armijų grupės vadas generolas Omaras Bredlis, apskaičiavęs, kad 
prasiveržiant į Berlyną, galėtų susidaryti 100 tūkst. žmonių nuostolių, pareiškė: 
„Gana didelė kaina, kad tiek mokėtume tik dėl prestižo, ypač jei mes paskui 
atsitrauksime atgal ir atiduosime pergalės vaisius kitai pusei.“

Eizenhaueriui, kuris turėjo didžiulį autoritetą Vašingtone, keisti „mąstymą“ 
neteko. Jo argumentai įtikino ir jungtinį štabų viršininkų komitetą, ir Ruzveltą. 

Dar kovo 28 d. Eizenhaueris žengė beprecedentį žingsnį: nusižengdamas 
įprastai subordinacijai, kreipėsi asmeniniu laišku tiesiai į maršalą Staliną – ka-
riuomenės vyriausiasis vadas į kitą tokį patį. Laiške generolas atskleidė visus 
savo ketinimus, patvirtino, kad amerikiečiai neketina dalyvauti kautynėse dėl 
Berlyno, ir paprašė Josifą Visarionovičių taip pat pasidalyti rusų planais. Anglai 
sarkastiškai pastebėjo: „Tai maždaug tas pats, kaip, sakysim, maršalas Tolbuchinas 
išsiųstų asmeninį laišką JAV prezidentui ar Didžiosios Britanijos ministrui pir-
mininkui ir prašytų pranešti apie vyriausiojo vado planus Viduržemio jūros 
karo veiksmų teatre.“ 

Stalinas laišką gavo balandžio 1-osios vakarą. Generolą Eizenhauerį jis gerbė, 
bet laišku nepatikėjo. Politikoje vertinami ne pažadai, o galimybės. Vyriausiasis 
buvo įsitikinęs, kad noro ir galimybių užimti Vokietijos sostinę anksčiau, negu 
tai padarys Raudonoji armija, sąjungininkai turėjo, o vokiečiai, norėdami pri-
kiaulinti nekenčiamiems bolševikams, gali jiems atverti frontą. 

Vadinasi, reikia kuo greičiau užimti Berlyną patiems. Metas baigti šį karą. 
Itin negatyvią vyriausiojo reakciją sukėlė žinia apie kovo viduryje įvykusius 

feldmaršalo Aleksanderio štabo atstovų kontaktus su generolu Karlu Volfu 
(Wolf). Nors informaciją apie derybas Berne gavo ne Štirlicas-Isajevas, o visai 
oficialiai pateikė Anglijos pasiuntinys, Stalinas tą įvykį suprato vienareikšmiš-
kai: kažkokie „Anglijos ir JAV reakcingieji sluoksniai rengiasi sudaryti separa-
tinę taiką su Vokietija už Sovietų Sąjungos, „nešančios pagrindinę karo naštą“, 
nugaros. Ir tai tada, kai būtent Čerčilis pirmasis iškėlė „hitlerizmo sunaikinimo“ 
šūkį – dar tuo metu, kai Kremlius išsiuntė Hitleriui sveikinimo telegramas, o 
Molotovas viešai tikino, kad kovoti su hitlerizmu nėra prasmės. 

Čerčilis ir Ruzveltas gavo griežtus ir įžeidžius laiškus su kaltinimais, kad jie 
nevykdo įsipareigojimų, slapčia rengia su vokiečiais sąmokslą ir kad net sąjun-
gininkų kariuomenė puolė jau kažkaip labai sparčiai:

„Jūs tikinate, kad jokių derybų nebuvo. Reikia manyti, kad nebuvote iki 
galo informuoti. Mano kariniai kolegos, remdamiesi turimais duomenimis, 
neabejoja, kad derybos vyko ir baigėsi susitarimu su vokiečiais, pagal kurį vo-
kiečių vyriausiasis vadas Vakarų fronte maršalas Keselringas (Kesselring) sutiko 

atverti frontą ir praleisti į rytus anglų ir amerikiečių kariuomenę, o šie žadėjo 
vokiečiams lengvesnes paliaubų sąlygas. 

Aš suprantu, kad tam tikrų pliusų anglų ir amerikiečių kariuomenė dėl šių 
separatinių derybų Berne ar kurioje nors kitoje vietoje turi, nes anglų ir ame-
rikiečių kariuomenė įgyja galimybę judėti į Vokietijos gilumą beveik be jokio 
vokiečių priešinimosi, bet kodėl reikėjo tai slėpti nuo rusų ir kodėl neįspėjote 
apie tai savo sąjungininkų rusų?

Ir štai išeina, kad šią minutę vokiečiai Vakarų fronte iš tikrųjų nustojo kariauti 
su Anglija ir Amerika. Be to, vokiečiai toliau kariauja su Rusija – Anglijos ir 
Amerikos sąjungininke.

H. Himlerio nurodymu vienas aukščiausių SS vadų K. Volfas (dešinėje) mėgino 

derėtis su Vakarų sąjungininkais, tačiau jo slapta misija žlugo.
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Suprantama, kad tokia situacija niekaip negali padėti išsaugoti ir stiprinti 
pasitikėjimą tarp mūsų šalių.“

Atsakomuosiuose laiškuose Ruzveltas itin piktinosi Stalino „informatoriais“, 
rašė apie savo veiksmų „šlykštų apibūdinimą“ ir apgailėtiną „baiminimosi ir 
nepasitikėjimo atmosferą“.

Beveik iškart po Jaltos susitarimų atsiradęs sąjungininkų santykiuose plyšys 
toliau platėjo. 

Kovo paskutinėmis dienomis į Maskvą kariuomenės vyriausiosios vadovybės 
iškviesti atvyko maršalai G. Žukovas ir I. Konevas. Balandžio 1 d. Kremliuje 
įvyko atstovaujamasis pasitarimas, kuriame patvirtintas bendras puolimo 
Berlyno kryptimi planas. 

Konevas prisiminė:
„Vos spėjome pasisveikinti, Stalinas paklausė:
– Ar jums žinoma, kaip klostosi aplinkybės?
Mes su Žukovu atsakėme, kad pagal tuos duomenis, kuriuos turime frontuose, 

aplinkybės mums žinomos. Stalinas atsisuko į Štemenką ir jam pasakė:
– Perskaitykite telegramą.
Štemenka garsiai perskaitė telegramą, kurios esmę trumpai apibūdinti galima 

taip: anglų bei amerikiečių vadovybė rengia Berlyno užėmimo operaciją – kelia 
užduotį paimti jį anksčiau už sovietų kariuomenę. Svarbiausia grupuotė suda-
roma vadovaujant feldmaršalui Montgomeriui. 

Pagrindinio smūgio kryptis planuojama šiauriau Rūro, trumpiausiu keliu, 
kuris skiria nuo Berlyno pagrindinę anglų kariuomenės grupuotę. Telegramoje 
išvardijama ištisa virtinė išankstinių priemonių, kurias vykdė sąjungininkų va-
dovybė: grupuotės sudarymas, kariuomenės telkimas. Telegrama baigiama taip: 
pagal visus duomenis planas užimti Berlyną anksčiau už sovietų kariuomenę 
sąjungininkų štabe nagrinėjamas kaip visai realus ir visa sparta rengiamasi jį 
įvykdyti.

Kai Štemenka telegramą perskaitė iki galo, Stalinas kreipėsi į Žukovą ir mane:
– Tai kas ims Berlyną, mes ar sąjungininkai?
Taip jau išėjo: pirmam į šį klausimą teko atsakyti man ir aš atsakiau: 
– Berlyną imsime mes ir užimsime jį anksčiau už sąjungininkus.“
Būsimosios operacijos tikslas – per trumpą laiką sutriuškinti armijų grupių 

„Weichsel“ ir „Centras“ pagrindines pajėgas, užimti Berlyną ir, pasiekus Elbės 
upę, susitikti su Vakarų sąjungininkų kariuomene. Tai turėjo iš Vokietijos atimti 
galimybes toliau organizuotai priešintis ir priversti ją besąlygiškai kapituliuoti.

Sovietų vadovybės sumanymas buvo toks: trijų frontų galingais smūgiais pra-
laužti priešo gynybą palei Oderį ir Neisę ir, plėtojant puolimą į gilumą, Berlyno 

ruože apsupti vokiečių pagrindinę grupuotę, tuo pačiu metu ją perskirti į keletą 
dalių ir vėliau kiekvieną iš jų sunaikinti.

Pasitarimo rezultatai buvo įtvirtinti balandžio 2–6 d. kariuomenės vyriausio-
sios vadovybės pasirašytose direktyvose.

1-ojo Baltarusijos fronto kariuomenės vadui įsakyta parengti bei įvykdyti 
Vokietijos sostinės užėmimo operaciją ir ne vėliau kaip 12–15 dieną pasiekti 
Elbės upę. Frontas turėjo atlikti tris smūgius: pagrindinį – tiesiai Berlyno kryp-
timi iš Kiustrino placdarmo ir du pagalbinius – šiauriau ir piečiau Berlyno. Tankų 
armijas reikėjo panaudoti pralaužus gynybą – plėtoti laimėjimą aplenkiant 
miestą iš šiaurės rytų: šio manevro esmė – nepraleisti į Berlyną pastiprinimų, 
bet svarbiausia – „klastingų“ sąjungininkų. Tankistų dalyvavimas šturmuojant 
nebuvo numatytas.

1-asis Ukrainos frontas turėjo sutriuškinti priešo grupuotę Kotbuso rajone ir 
piečiau Berlyno, izoliuoti armijų grupės „Centras“ pagrindines pajėgas ir ne vė-
liau kaip 10–12 dieną pasiekti Belico, Vitenbergo (Wittenberg) liniją ir toliau 
palei Elbės upę žygiuoti iki Dresdeno. Frontui buvo nurodyta atlikti du smūgius: 
pagrindinį – bendra Šprembergo kryptimi ir pagrindinį – Dresdeno krytimi. 
Žlugus Berlynui, „turėti galvoje“, kad reikia pulti Leipcigo kryptimi. 

Tačiau maršalas Konevas taip pat buvo apimtas aistringo troškimo pamatyti 
Berlyną, „užimti jį savo ginklo jėga“ ir labai krimtosi, kad yra nustumiamas į 
kitą pusę. Jis iš pat pradžių siūlė, „kilus netikėtumų“, numatyti pasukti 1-ojo 
Ukrainos fronto pajėgas į šiaurę ir, kaip tikino S. Štemenka, šiuo klausimu jam 
pritarė generalinis štabas: „Generalinio štabo veikla planuojant baigiamuosius 
smūgius ypač komplikavosi dėl Stalino kategoriško sprendimo ypatingą vai-
dmenį suteikti 1-ajam Baltarusijos frontui. Užimti tokį didelį, iš anksto parengtą 
gynybai miestą kaip Berlynas, nepajėgtų net itin stiprus 1-asis Baltarusijos fron-
tas. Šiomis sąlygomis būtinai reikėjo nukreipti į Berlyną dar bent 1-ąjį Ukrainos 
frontą. Be to, žinoma, kaip nors reikėjo išvengti mažai efektyvaus pagrindinių 
pajėgų tiesioginio smūgio.“

Stalinas nieko nepataisė direktyvų tekste, bet, apibrėždamas frontų atsako-
mybės zonas, įstengė įterpti nekonkretumo elementą skatindamas ir Konevą, ir 
Žukovą:

„Operacijos sumanymą vaizduojančiame žemėlapyje vyriausiasis tylomis 
nubraukė tą skiriamosios linijos dalį, kuri atskyrė 1-ąjį Ukrainos frontą nuo 
Berlyno, nubrėžė ją iki Liubeno (Lubben) gyvenvietės (per 60 kilometrų į pietva-
karius nuo sostinės ir ją nutraukė:

– Kuris pirmasis prasiverš, tas tegul ir ima Berlyną, – pareiškė jis mums vėliau.
Generalinis štabas taip pakrypusiais reikalais buvo patenkintas.“
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Ivaną Stepanovičių „saliamoniškas sprendimas“ nepaprastai pradžiugino:
„Vesdamas tą liniją pieštuku, Stalinas staiga ją nutraukė ties Liubeno miestu, 

esančiu maždaug už šešiasdešimt kilometrų į pietryčius nuo Berlyno. Nutraukė 
ir toliau netęsė. Jis dėl to nieko nepasakė, bet, manau, ir maršalas Žukovas taip 
pat pastebėjo, kad tai turi tam tikrą prasmę. Skiriamoji linija buvo nutaukta ten, 
kur mes turėjome atsidurti iki operacijos trečios dienos. Toliau (matyt, spren-
džiant pagal aplinkybes) tylomis buvo numatyta iniciatyvos galimybė frontų 
vadovybėms.

Man bet kokiu atveju skiriamosios linijos nutraukimas ties Liubenu reiškė, 
kad proveržio sparta, veiksmų greitis ir manevringumas mūsų fronto dešinia-
jame sparne vėliau gali sudaryti situaciją, kai mums bus patogu smogti iš pietų 
Berlyno kryptimi. 

Ar, nutraukiant šią skiriamąją liniją ties Liubenu, buvo išreikštas nebylus ragi-
nimas dviem frontams rungtyniauti? Manau, taip galėjo būti.“

2-ojo Baltarusijos fronto kariuomenei buvo keliama užduotis forsuoti Oderį, 
sutriuškinti priešo Štetino grupuotę ir ne vėliau kaip 12–15 dieną pasiekti 

Anklamo, Vareno (Waren), Vitensbergės (Wittensberge) liniją. Palankiomis są-
lygomis ji turėjo, naudodama dalį pajėgų ir veikdama iš už 1-ojo Baltarusijos 
fronto dešiniojo sparno, priversti priešą gintis išilgai Oderio kairiojo kranto.

1-ojo Baltarusijos fronto ir 1-ojo Ukrainos fronto kariuomenės puolimo pra-
džia buvo numatyta balandžio 16 d. Po keturių dienų turėjo prisijungti 2-ojo 
Baltarusijos fronto kariuomenė. „Paskutiniam mūšiui“ rengėsi du milijonai 
žmonių, 41,6 tūkst. pabūklų ir minosvaidžių, 6250 tankų ir savaeigių pabūklų, 
7800 kovos lėktuvų – 189 šaulių, 13 artilerijos divizijų, 21 tankų ir mechanizuo-
tasis korpusas. Žukovo požiūriu, priversto pirmąkart, sudėtingiausiomis die-
nomis, pulti su atviru dešiniuoju sparnu, „verčiau būtų palaukti penkias šešias 
paras ir pradėti Berlyno operaciją vienu metu trim frontais. Be to, ir neplanuotai 
Pomeranijos operacijai dosniai išeikvotų šaudmenų reikėjo sukaupti daugiau. 
Tačiau Stalinui politiniai tikslai visada buvo svarbesni už karinius: tai jums ne 
Amerika ir papildomų šimto tūkstančių žmonių netektis – normali kaina už ga-
limybę šešiasdešimt metų vis priminti pasauliui savo „lemiamą indėlį“.

Čerčilis žinojo, ką rašė. Stalinas žinojo, ką darė. Vėliava virš Reichstago nurašė 
visas komunistinės vadovybės klaidas ir nusikaltimus ir lieka vienintelė šviesi 
dėmė į nebūtį vedančioje SSRS istorijoje. Ko gera, dar viena – Jura Gagarinas. 

Pasirašęs direktyvą dėl Berlyno užėmimo, Stalinas kartu atsakė į Eizenhauerio 
laišką, kuriame amerikiečiui teršė smegenis. Vyriausiasis pritarė generolo siū-
lymui susitikti prie Erfurto–Leipcigo–Dresdeno linijos, sutiko, kad Berlynas 
jau „neteko ankstesnės svarbos“, pagaliau maloniai pranešė, kad bendras puoli-
mas Vokietijoje greičiausiai bus atnaujintas gegužės antroje pusėje, tada, kai bus 
baigta operacija Austrijoje.

Trims sovietų frontams Berlyno ruože priešinosi trys vokiečių armijos, pri-
klausančios armijų grupėms „Weichsel“ ir „Centras“. Jos turėjo 33 pėstininkų 
divizijas, 4 tankų divizijas ir 7 tankistų grenadierių divizijas, dar atskirų kovinių 
grupių ir „tvirtovių“ įgulų – maždaug 500 tūkst. žmonių, 10,4 tūkst. pabūklų ir 
minosvaidžių, 1200 tankų ir SAĮ. 

Iš oro paramą teikė generolo Riterio fon Greimo 6-asis oro laivynas – 1524 
lėktuvai. Be to, Berlynui pridengti galėjo būti panaudoti 426 Vokietijos PLG lėk-
tuvai. Tiesa, degalų turėta tik dviem intensyvių veiksmų dienoms. Be to, ir vo-
kiečių lakūnų rengimo kokybė gerokai suprastėjo. 

Berlyno ruože buvo sudaryta ešelonuota gynyba, kuri pradėta kurti 1945 metų 
sausį. Jos pagrindas buvo Oderio–Neisės gynybos linija ir Berlyno gynybos ra-
jonas. Oderio–Neisės linija sudaryta iš trijų juostų, tarp kurių svarbiausiuose 
ruožuose buvo tarpinės ir atskiros pozicijos. Bendras šios linijos gylis siekė 20–40 
kilometrų. Pagrindinės gynybos juostos priešakinis kraštas ėjo Oderio ir Neisės 

I. Konevas (viduryje) ir G. Žukovas (dešinėje) 1943 m. Po dvejų metų jie varžėsi, 

kas pirmas užims Berlyną.



404 405Vladimir Bešanov. Trečiojo reicho katastrofa Į BERLYNĄ! PaskuTiNis MĖGiNiMas 

upių kairiuoju krantu, išskyrus Frankfurto, Gubeno, Forsto ir Muskau rajonus, 
kur priešas toliau gynė prietilčio įtvirtinimus dešiniajame krante. Gyvenvietės 
buvo paverstos priešinimosi mazgais. Vokiečiai rengėsi, atverdami Oderio upės 
šliuzus ir naudodamiesi daugybe kanalų, nemaža rajonų užtvindyti. Per 10–20 
kilometrų nuo priešakinio krašto sukurta antra gynybos linija. Geriausiai inži-
neriniu požiūriu ji buvo įrengta Zėlovo kalvose – priešais Kiustrino placdarmą. 
Trečia juosta driekėsi už 20–40 kilometrų nuo priešakinio krašto. 

Ypač daug dėmesio skirta prieštankinei gynybai, kuri buvo kuriama derinant 
artilerijos, šturmo pabūklų ir tankų ugnį su inžinerinėmis užtvaromis, tankiu 
minavimu ir natūralių kliūčių naudojimu. Kovai su tankais plačiai naudota 
Berlyno gynybos rajono priešlėktuvinė artilerija.

Berlyno rajono išorinis gynybinis apvadas vingiavo palei upes, kanalus ir eže-
rus per 25–40 km nuo centro. Jo pagrindas buvo priešinimosi mazgais pavers-
tos didelės gyvenvietės. Vidinis gynybos apvadas ėjo priemiesčių pakraščiais. 
Visus atsparos taškus ir pozicijas jungė bendra ugnies sistema. Gatvėse sudaryta 
daugybė prieštankinių kliūčių ir vielos užtvarų. Bendras šio apvado gynybos 
gylis buvo 6 kilometrai. Trečias – miesto – apvadas ėjo palei žiedinę geležinkelio 
liniją.

Berlyno gyventojai ketina ginti miestą. Įrenginėjamos pozicijos, 

prieštankiniai ir priešpėstiniai užtvarai.

Gynybinius įtvirtinimus statyti padėjo didelė dalis miesto gyventojų.

„Apkasas“ tankui. Žemiau gatvės lygio nuleisti tankai tapdavo mažiau pastebimais 

stacionariais artilerijos pabūklais.


