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Mes, štabo karininkai, tikėjomės pagalbos ir rengėmės išlaisvinimo operacijai. Tuo metu niekas net negalėjo pagalvoti, kad Hitleris galėtų garsiąją
6-ąją armiją paprasčiausiai atiduoti priešui, t. y. palikti likimo valiai prie
Volgos. Juk jis ras būdų ir priemonių, kaip ištaisyti šią pragarišką situaciją!
Tarp mūsų atsirado tikrų fantazuotojų. Tiesą pasakius, tai buvo ne vyresnieji ir labiau patyrę, kurie tvirtino, kad fiureris mus ne tik „ištrauks“, bet
ir realybe pavers savo seniai turimą planą – mūsų žlugimas taps žibančia
pergale, kai apsupsime visas grėsmingas priešų armijas.
Retkarčiais atsirasdavo naujų fantazuotojų ir tikinčių stebuklais. Tačiau
nė vienas iš jų net nenutuokė, ką iš tikrųjų reiškia dabartinė situacija, kai
vokiečių kariai vienu metu kovojo Nordkapo kyšulyje ir prie Biskajos įlankos, prie Leningrado ir Viazmos, Kaukaze, Kretoje ir Šiaurės Afrikoje.
Jie nemanė, kad visuose karštuosiuose taškuose dėl ištemptų fronto linijų trūko žmonių, kad tuo pat metu mūsų sąjungininkai pradėjo antpuolius Šiaurės Afrikoje, kad Viduržemio jūros regione, kaip ir Stalingrade,
ne mažiau skubiai reikia karinių oro pajėgų flotilės. Reikia pasakyti, jog
palengva imta vis labiau abejoti ir nuogąstauti. Tačiau mums nieko kito
neliko, kaip tik kantriai laukti išsiilgtos gelbėjimo valandos, kuri dabar priklausė nuo feldmaršalo Mansteino išgelbėjimo dalinių.

Rūpesčiai ir baimės Pitomniko AERODROMe
Laikas nelaukė. Gruodį siaubingai sumažėjo armijos galia. Kaltinome
nepakankamą pagalbą iš oro. Diena po dienos vaizdas darėsi vis labiau
katastrofiškas. Neturėjau jokių iliuzijų, kad sekinantys dalykai pagerės. Visą
gruodį drauge su mūsų korpuso štabo vadovybe praleidome Pitomniko
aerodrome. Gavau užduotį kasdien informuoti generolą, kokius daiktus
lėktuvai pristatė tą dieną. Kiekvieną dieną bendravau su gretimu aprūpinimo štabo bunkeriu, kuriam vadovavo energingas ir veiklus zenitinės artilerijos vadas.
Pirmomis apsupties savaitėmis labiau už taktinius katilo fronto sprendimus neramino kariuomenės aprūpinimas, kuris kasdien vis prastėjo.
Norėdama išsaugoti gyvybes ir kovines jėgas, mūsų armija kasdien
privalėjo gauti mažiausiai 750 tonų, vėliau – 500 tonų įvairių priemonių.

I. Išgyvenusiojo atsiminimai

Stalingrado oro keliu galėjo skraidyti tik du lėktuvų tipai: lėktuve Ju 52
tilpo 2 tonos bagažo, o bombonešis He 111 pakeldavo 1,5 tonos svorį.
Taigi, norint visiškai aprūpinti 6-ąją armiją, reikėjo šiuo oro keliu pasiųsti
maždaug 2 000 lėktuvų. Šį skaičių pirmomis mūšio dienomis paminėjo
armijos vyriausiasis vadas. Jis nebuvo iš piršto laužtas – reikėjo ne tik
kasdien skrendančių lėktuvų su būtiniausiomis priemonėmis. Tam tikro
lėktuvų rezervo reikėjo kitiems veiksmams: pakeisti numuštiems, sugedusiems ir remonto dirbtuvėse esantiems lėktuvams, taip pat organizuoti
ir lakūnų pamainas.
Labai greitai pradėta kalbėti, kad apie tokią oro flotilę galime net nesvajoti. Oro pajėgų vadas perdavė mūsų operatyviniam štabui duomenis,
kurie mus paprasčiausiai nuleido iš padebesių. Pagal jo skaičiavimus,
galėjome tikėtis į Stalingrado katilą kasdien pasiųsti tik po 300 tonų įvairių
priemonių. Bet ir šis skaičius, kuris atrodė pats minimaliausias galimas
variantas, netrukus, deja, buvo sumažintas.
Dėl besikeičiančių aplinkybių kasdien 300 tonų bagažą sudarė maistas,
kuras ir amunicija. Norint pergabenti tiek priemonių, kiekvieną dieną
turėtų būti vykdoma mažiausiai 150 reisų. Jei gerai pamenu, tiek skrydžių
niekada nebūdavo. Retais atvejais suskaičiuodavome daugiau nei 100
skrydžių. Ir tai mums jau būdavo džiugi šventė! Tačiau skrydžių vidurkis
buvo gerokai mažesnis nei reikėjo. Paprastai vienu skrydžiu atgabendavo
nuo 80 iki 120 tonų norimų krovinių. Kitaip tariant, mažiau nei penktadalį būtinų daiktų. O tai reiškė, kad kasdien mums trūko dešimčių tonų
duonos, išlikti skubiai reikalingos amunicijos ir kuro. Laikui bėgant, tokia
situacija paralyžiavo mūsų veiklą. Pabūklai ir tankai nebuvo naudojami
pagal paskirtį, jų skaičius gerokai sumažėjo. Bet dar baisiau į akis žvelgė
badas. Gruodžio mėnesį fronte kasdien gaudavome po 200 gramų duonos,
o užfrontės padaliniuose ir štabuose – tik po 100 gramų. Laimingi buvo tie
daliniai, kurie turėjo arklių! Jie dienos davinį galėjo paįvairinti papildomu
mėsos gabalėliu.
Kiekvieną kartą skaudžiai nusivildavome ir pykdavome, kai tekdavo
konstatuoti, kad oro pajėgos, užuot padėjusios mums, būdavo naudojamos ne pagal paskirtį. Niekaip negalėjome suprasti, kaip įmanoma gabenti
mums tas priemones, kurių jau turėjome arba kurios nebuvo gyvybiškai
būtinos. Kai kurie lėktuvai vietoj būtinos duonos ar miltų atgabendavo
dešimtis tūkstančių senų laikraščių, Vermachto propagandos padalinio
skaitinių, saldainių, prieskonių, apykaklės juostelių, tolio stogams dengti,
spygliuotosios vielos ir kitų daiktų, kurių neįmanoma panaudoti. Vėliau
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generalinis štabas išsiuntė vieną karininką ir įsakė sustabdyti tokius organizavimo nesusipratimus ir stebėti, kad tinkamai pakrautų mums skirtus lėktuvus. Iki šio sprendimo bendra aprūpinimo padėtis katastrofiškai
pablogėjo, pagelbėti negalėjo net ir geriausi norai, puikiausios priemonės.
Šios padėties nepataisė sprendimas vietoj daug vietos užimančios duonos apsuptai armijai dideliais kiekiais tiekti mažiau vietos reikalaujančius
miltus ir kitus koncentruotus maisto produktus. Deja, buvo neįmanoma
greitai pastatyti lauko kepyklų ir skubiai aprūpinti karius maistu.
Taigi mūsų aprūpinimas oro keliais neatitiko net mažiausių reikalavimų,
nepateisino vilčių. Taip atsitiko dėl įvairių priežasčių. Pilotams, kurie nepavargdami kilo į orą ir nuolatos rizikavo gyvybe, neturėjome jokių priekaištų. Dažnai jie kildavo į orą keletą kartų per dieną, drąsiai ir narsiai stodavo
į kovą su blogomis oro sąlygomis ir priešų karinėmis oro pajėgomis. Trūko
lėktuvų. Jų reikėjo ir artimuose Viduržemio jūros regionuose, ir Šiaurės
Afrikoje, kur vyko bekompromisės kovos. Į Stalingrado oro tiltą buvo perkelti lėktuvai iš šiaurės mūšių laukų, Prancūzijos ir dalies Viduržemio jūros
fronto. Kiek vėliau prie įprastų senų Junker (Ju 52) ir Heinkel 111 lėktuvų
pastebėjau lėktuvų, kurie skraidindavo 80 žmonių, kelis galingus keturių
variklių lėktuvus ir dar porą kitokių milžiniškų orlaivių.

Pitomniko aerodromas. Nukritus oro temperatūrai tekdavo šildyti lėktuvų variklius.
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Nepalankios ir nepastovios ankstyvos žiemos oro sąlygos Dono stepėse ir Volgos regione prie Stalingrado trukdė reguliariems skrydžiams.
Vėl reikėjo daryti pertraukas, kurios mums, apsuptiesiems, kėlė nerimą ir
abejonių. Pavyzdžiui, gruodžio antrąją savaitę tirštos ūkanos arba sniego
audros visiškai paralyžiavo skrydžius. Galiausiai mūsų narsiems aprūpinimo padalinio pilotams rimtų problemų pridarė sovietų karinės oro pajėgos. Padėtį sunkino tai, kad per Kalėdų laikotarpį priešas užėmė už 200
kilometrų esančias Morozovsko ir Tatsinsko aviacijos bazes.
Krovinių pristatymas oru iš bazių už 300–400 kilometrų buvo daug
pavojingesnis. Oro kelias driekėsi virš priešo užimtos teritorijos. Prasidėjo
medžioklė. Per kelias savaites SSRS kariai numušė šimtus lėktuvų arba jie
krito dėl gedimų. Ypač komplikuotas buvo lėktuvų kilimas ir leidimasis
Pitomniko aerodrome. Todėl čia jie stovėdavo labai trumpai, tik tiek, kiek
užtrukdavo iškrauti krovinius ir į kabiną sunešti sunkius ligonius ir sužeistuosius, kurie turėjo specialų skrydžio leidimą. Atsipalaiduoti neleisdavo
bombonešių atakos, rūkas ir kiti skrydžio pavojai. Gana dažnai sausakimšus mūšio aukų, kurios, pasprukusios iš pragaro, tikėjosi išskristi į laisvę
ir gyvenimą, lėktuvus numušdavo, kartais jie nukrisdavo po nesėkmingo
starto. Nuolaužų krūva taip ir likdavo sniegynuose.
Sovietai puikiai žinojo, kad Pitomnike yra vienintelis naudojamas katilo aerodromas, kuriame, galima sakyti, plakė Stalingrado armijos širdis.
Atsarginis aerodromas buvo įrengtas Gumrake. Pitomnike pakraudavo
kariams gyvybiškai reikalingų maisto produktų, ginklų ir karo technikos,
įpildavo degalų. Čia telkėsi svarbios vadavietės, ryšių mazgai, aviacijos
vadovybė, operatyvinis štabas ir aprūpinimo tarnyba bei jos bunkeriai,
kuriuose buvo saugomi skraidinti paruošti lobiai: duona, džiūvėsėlių pakeliai, mėsa, ankštinės daržovės, gėrimai ir konservai. Čia, katilo centre, stovėjo ir pagrindinis tvarstymo punktas, į kurį iš visų pusių buvo gabenami
ligoniai ir sužeistieji. Jų čia veždavo tūkstančius, dešimtis tūkstančių.
Netoliese buvo centrinis pasiklydusių žmonių konsultacijos punktas,
kuriame rinkdavosi atsilikę nuo padalinių, pasiklydę, abejojantys kariai.
Dažniausiai jie būdavo iš priešo sumuštų karinių dalinių, įvairių fronto
teritorijų. Vienu žodžiu, Pitomnikas niekada nemiegojo. Žmonės kaip
skruzdėlyne ateidavo ir išeidavo, varikliai ūždavo, nesiliaudavo šaudymo
garsai ir bombų sprogimai. Čia buvo visko: susirūpinimo, baimės, vilties
ir abejonių.
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Nenuostabu, kad sovietams Pitomniko aerodromo aikštelė buvo dėmesio
vertas oro atakos taikinys. Kaip nelaukti svečiai periodiškai pasirodydavo
bombonešiai ir kulkosvaidžiai. Jie numesdavo kelis mirtinus „lauknešėlius“, paieškodavo kitų taikinių ant žemės ar ore ir juos sunaikindavo. Patys
pikčiausi priešų manevrai ir klasta pakenkė gabenant būtinąsias priemones
į katilą. Dažnai blogomis oro sąlygomis arba naktį priešai paklaidindavo
mūsų pilotus, naudodami vokiečių šviesos signalus. Lėktuvai pasiklysdavo ir nukrisdavo arba juos numušdavo. Kartais nukrisdavo prieš vokiečių
fronto liniją, t. y. neutralioje teritorijoje, arba sovietų kontroliuojamoje
teritorijoje, kur akimirksniu būdavo išardomi po varžtelį arba sudeginami
su visais įkalčiais. Žinoma, prieš tai vokiečių kariai būdavo apiplėšiami.
Vaizdas, kai gražiu oru virš Pitomniko aerodromo lėtai leisdavosi kelios
dešimtys sunkių lėktuvų, tada vėl sukdami ratus kildavo aukštyn, sustodavo į skrydžio rikiuotę, teikė malonumą. Pirmieji skrisdavo lydintys koviniai lėktuvai – vikrieji naikintuvai Messerschmitt. Tolygus ūžimas, dieną ir
naktį girdimas variklių gausmas skrodė kaip aštri geležtė speiguotos žiemos orą. Mūsų ausims tai buvo raminanti ir guodžianti muzika. Vis dėlto
per daug gerai suvokiau, kad mūsų armijos gyvavimas neužtikrinamas

6-ajai armijai aprūpinti naudoti vokiečių bombonešiai He-177.
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net minimaliai. Nors po nesėkmingų mėginimų į katilą atskris labai daug
lėktuvų, kurie atgabens gausybę krovinių, tačiau jų nepakaks. Skaičiai,
kuriuos kasdien pateikdavau generolui, atspindėjo sukrečiančią akistatą su
kančia, badu ir mirtimi.

gruodžio Niūrių savaičių atsiminimai
Kai pagalvoju apie 1942 m. gruodžio tamsias savaites, kurias praleidau
Pitomniko aerodrome (tiksliau pasakius, po juo), ir kai į rankas paimu per
tą laikotarpį gautus laiškus, vėl išgyvenu baisų laikotarpį, jaučiu karčiausių
nusivylimų atmosferą, užslėptą baimę ir augantį beviltiškumą.
Mūsų padalinys I c įsikūrė purviname, paprastai įrengtame mediniame
bunkeryje. Čia susispaudę gyveno šeši vyrai, bet po žeme buvo bent jau
šilta. Apie žiaurius įvykius išorėje pranešdavo įvairios žinutės. Jos padėjo
įvertinti priešų padėtį ir naujas jų galimybes. Palyginti išsamiai, remdamiesi visa gauta informacija – armijos, gretimų korpusų, divizijų raportais, pavienių sovietų belaisvių ir pašautų priešų lėktuvų pilotų apklausų
protokolais, vokiečių karių, kurie iš priešų nelaisvės propagandos tikslais
buvo pasiųsti atgal, pranešimais, proklamacijomis, užsienio radijo ryšio
žiniomis, karininkų ir išvykusių trumpai atostogauti išgyvenimais, žvalgybos radijo bangomis rezultatais – pildėme priešų padėties žemėlapį.
Bauginančiu tempu daugėjo storų raudonų įrašų, raidžių ir skaičių, lenktų
linijų ir rodyklių. Visus šiuos ženklinimus sujungė vienas žiaurus kraujo
raudonumo ratas, kurio siaurėjimas reiškė mūsų pralaimėjimą. Kaip tik
paskutiniu metu buvo pastebima, kad visos pavojingos strėlių viršūnės,
karščiausi pleištai krypo į mūsų armijos širdį – į Pitomniko aerodromą.
Apie tai nuolatos primindavo bombos, kaskart aplink mūsų bunkerį
surengdavusios pragarišką koncertą. Tiesą pasakius, laikui bėgant, karo
Rytuose operacijos ir pirmųjų katilo savaičių įvykiai užaugino mums storą
odą. Net kai bombos nukrito taip pavojingai arti, kad net sudrebėjo mūsų
gultai ir bunkerio skylė, o molis trupėjo nuo lubų, likome ramūs ir abejingi
kaip murkiančios katės, kurios gyveno kartu su mumis požemyje ir gaudė
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peles. Būgštavome tik dėl vos besilaikančių langų likučių, pro kuriuos į
bunkerį patekdavo šviesa ir kurie mus saugojo nuo šalčio.
Oro puolimai kartojosi, bombos krito. Kai baigdavosi atakos, susirinkdavome patogiai į bičiulišką ratelį, rašydavome laiškus mylimosioms, apie
kurias nuolatos baukščiai, kartu ir meiliai galvodavome ir kurių ypač pasiilgome prieš Kalėdas. Susisiekimas paštu nebuvo visiškai nutrūkęs, tačiau
linkėjimų iš namų atkeliaudavo vis rečiau. Kartais susėsdavome šiaip sau
paplepėti. Tačiau tai buvo tik tuščias savęs apgaudinėjimas, dirbtinai kuriama pakili nuotaika. Prisimenu pakaruoklišką humorą – džiuginusį arklienos guliašą primena daina apie vokiečių kareivį Rytų fronte, prasidedanti
tokiais žodžiais: „Kas niekados nevalgė savo žirgo katile...“ Mūsų jausmai
ir kalbos būdavo persmelktos minčių apie žiaurią kasdienybę, sunkaus
likimo vietą – Stalingradą ir Volgą, kurios galėjo lemti mūsų gyvenimą
ir mirtį.

Atvira Vermachto artileristų pozicija Stalingrado prieigose. Nuotraukoje
matyti 75 mm kalibro pabūklas PaK 40. 1942 metų pabaiga.

I. Išgyvenusiojo atsiminimai

Neramus gyvenimas ir darbas Pitomnike. Niūrus stepių gamtovaizdis
nekėlė jokių romantiškų asociacijų. Kai po bombonešių antskrydžių ir
kovų ore išaušdavo šviesi diena, lįsdavome iš požemio. Kartą tupėjome
sniego pusnyse ir, nekreipdami dėmesio į gresiančius pavojus, smalsiai, su
sportiniu jauduliu, kartu ir pramogaudami, bet ir slėpdami siaubą, stebėjome kvapą gniaužiančius vaizdus, kurie lengvai, tačiau kartu ir be galo
pavojingai keitėsi virš mūsų galvų. Spektaklį lydėjo pragariška muzika –
duslus zenitinės artilerijos griausmas, greitas kulkosvaidžių poškesys, variklių gausmas ir kauksmas. Tarp mažų baltų sproginėjančių šūvių dūmų
debesų ratus suko „medžiotojai“. Jie persekiojo ir lenkė vienas kitą, pasikeisdavo vaidmenimis atkaklioje dvikovoje, kol galiausiai vienas jų smigdavo žemyn, lydimas vis didėjančios juodų dūmų vėliavos.
Iš pradžių Pitomnike turėjome keturis puikius kovinius lėktuvus. Jų
prisibijojo net ir mus puolantys SSRS kariai. Kartais aerodrome pasigirsdavo kurtinantis triukšmas, į viršų kylanti šmėkliška liepsna apšviesdavo
aikštelę. Tada pasirodydavo avariniu būdu besileidžiantis lėktuvas su pilnu
degalų baku. Kartais kaip meteoritas į žemę iš šalto mėlyno žiemos dangaus krisdavo numuštas lėktuvas. Aukštyn kylantis milžiniškas dūmų grybas esantiems žemėjo pranešdavo apie mažą karo katastrofą – numuštą
lėktuvą.
Baigiantis gruodžiui, Pitomniko aerodromo teritorijoje buvo matyti daugybė numuštų lėktuvų nuolaužų. Jie taikiai gulėjo vienas šalia kito sniege –
nuo mažiausio sovietų lėktuvėlio iki didelių paukščių pažeistais sparnais
ar visiškai sutrupintais korpusais, kurių daugelis krito vos tik pakilę. Net
„Fieseler Storch“ gulėjo kažkur prišalęs. Bet čia, giliai po žeme, viduryje
šių didelę teritoriją užimančių aviacijos šedevrų kapinių, virė karštligiškas
gyvenimas. Snieguoti slėniai ir gyvenamųjų bunkerių stogai su kaminais,
iš kurių kilo dūmai, nepakankamai užmaskuoti automobiliai, radijo stotys
su stulpais ir antenomis, pranešimų perdavimo technika, vienišos palapinės – visa tai kūrė vaiduokliškos gyvenvietės vaizdą, kurioje žmonės kaip
skruzdėlės judėjo tai žemės paviršiuje, tai dingdavo po juo. Šį didžiulį žmonių skruzdėlyną juosė akimi neaprėpiama sniego dykuma.
Tai buvo pati nykiausia ir liūdniausia vietovė, kurią mačiau Rytuose –
plikas, nuogas, negyvas stepių kraštovaizdis, kuriame nei krūmo, nei
medžio, nei kaimo. Vienintelis kamienas be šakų styrojo maždaug už
5 kilometrų nuo Pitomniko gyvenvietės. Ten buvo matyti keli gyvenamieji namai. Kamienas kaip kelrodis švyturys. Netoli šios vietos buvo didelė
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krūva sijų, kurios mums būdavo patikima priedanga vykstant reidams.
Kartais iš rytų, nuo Volgos šiame užmirštame žemės lopinėlyje užslinkdavo pilkas rūkas, bekraštėse sniego kopose negailestingai košdavo ledinis
vėjas. Negalėjome priprasti prie nesibaigiančių rytų tolių. Šį klaikų jausmą dar labiau stiprindavo anksti apgaubianti tamsa. Mūsų laikrodžiai rodė
gimtųjų namų laiką, tačiau jis netiko dabartinės fronto teritorijos situacijai.
Tuoj pat po pietų saulė nusileisdavo, o tarp 14 ir 15 valandos prasidėdavo
gili naktis. Tai tik labiau žadino tėvynės ilgesį, primindavo, kad esame toli
nuo namų, kažkur sniego užklotose stepėse.
Argi mes, gyvieji numirėliai, jau kurį laiką nebuvome palaidoti milžiniškame masiniame kape? Kartais kildavo toks klausimas. Ši mintis mane
aplankydavo ir tada, kai grįždavau iš įvairių fronto sričių, kuriose su specialiomis užduotimis lankydavausi kaip ryšių padalinio karininkas arba
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nagrinėdavau teritoriją. Ten, prie liūdnai pagarsėjusios Rosoškos, mūsų
divizijos daliniai įsivėlė į abejotiną kovą, kuri pareikalavo daug kraujo. Ten
išsekę ir sušalę kariai mirė grioviuose ir sniego duobėse. Jiems vis labiau
trūko ir taip menkai dalijamos duonos – pagrindinio produkto, galinčio
fiziškai apsaugoti nuo šalčio ir ligų, sustiprinti dvasines jėgas.
Sočios buvo tik bekraštėse stepėse būriais ratus sukančios varnos – šlykštūs, nepasotinami paukščiai, artėjančios nelaimės Rytų fronte pranašai. Šie
krankiantys mirties palydovai skrido čia ne šiaip sau. Jos lėtai plasnodavo
paskerstų arklių link, tįsančių ant sniego. Jie buvo tarsi liūdnų įvykių ženklai. Kraujo dėmės rodė, kad čia su savo peiliais ar kitais aštriais įrankiais
jau pasidarbavo badaujantys kareiviai – išsipjovė arklių mėsos gabalų.
Aprūpinimas būtiniausiomis priemonėmis oro keliu varė į neviltį. Kariai
dieną ir naktį kentė nepakeliamas kančias, išgyveno nežmoniškus sunkumus. Jie darė viską, ką galėjo. Pranešimai apie netektis skambėjo vis baisiau. Mirtis šienavo visais jai įmanomais būdais. Atrodė, kad vietoj tikėtos
pagalbos prie mūsų dalinio prisijungė apokalipsės raiteliai. Mintys apie
draugų kančias, vargus ir pavojus, kurie rytoj arba poryt palies ir mus,
neapleido nė minutės. Tokia galima ateitis žemino. O kad šios aukos nebūtų veltui!
Kodėl mums neleido veržtis iš apsupties tada, kai dar buvome kupini
jėgų, energingi? Dabar jautėmės palaužti, vos judėjome. Ausyse dažnai
skambėjo žodžiai, girdėti mūšio pradžioje, kai buvo priimtas sprendimas
gintis, armijai užėmus ežio poziciją. Ar kuris nors vadas tada rimtai pagalvojo ir su baugiu rūpesčiu pažvelgė į ateitį? Būtiniausių priemonių gabenimas lėktuvais iš pradžių buvo daug žadantis, bet vėliau patyrė visišką
nesėkmę. Atrodė, kad apsuptos armijos laukia žiaurus likimas, kurio niekas negalėjo pakeisti. Tačiau liko vienintelė didelė viltis – galimybė išsigelbėti. Greita ir sėkminga išlaisvinimo operacija, vykdoma už apsupties
žiedo esančių dalinių, dar galėjo pakeisti 6-osios armijos padėtį.
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